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INZERCE V7-0809

Vážení čtenáři,
právě držíte v rukou první
vydání nového magazínu Va -
še 7. Jak název napovídá, vě-
novat se bude dění v sedmé
městské části. Měsíc co měsíc
vám budeme přinášet poví-
dání se zajímavou osobností,
která má blízko k Praze 7,
přehled kulturních akcí, aby
pro vás bylo snadné plánovat
si volný čas a neuteklo vám
nic zajímavého. Věnovat se
budeme i aktuálnímu dění na
sedmičce, a to ve všech oblas-

tech, například z politiky, sportu či zdraví. Nebudeme za-
pomínat ani na oblast školství. Děti žijí často zajímavější
a nevšednější život než dospělí, mezi školáky a studenty
z Prahy 7 je určitě celá řada takových, kteří si zaslouží, aby
se o nich vědělo. A to ať už proto, že se jim něco význam-
ného povedlo nebo někomu pomohli. Proto prosíme vás,
naše čtenáře, kteří se dnes a denně pohybují po Praze 7,
dejte nám vědět o všem zajímavém. Znáte někoho, kdo by
byl pro obyvatele sedmičky zajímavý? Pořádáte nějakou
kulturní, sportovní či společenskou akci? Pomáháte ne-
zištně lidem kolem sebe? Podělte se s námi o tyto zajíma-
vosti. Pěkné čtení. Vaše Zuzana
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Běžecká škola
sedmé městské části

Každou srpnovou středu v 18.30
hodin se mohou sejít milovníci
běhání z Prahy 7 a zúčastnit

bezplatné Běžecké školy. Sraz je v bě-
žeckém centru Running Mallu, vybíhá
se do parku Stromovka či Letenské sa -
dy. Trenér poradí všem zúčastněným
s běžeckou technikou, začátečníci do-
stanou radu jak správně běhat a posou-
vat svoji výkonost. K dispozici jsou na -
víc zamykatelné skříňky, šatny, sprchy.

Přivítejte dítě
mezi občánky

Hlásit se mohou rodiče nově na-
rozených dětí, které se narodily
na Prahu 7, na tradiční vítání

občánků. To se koná dvakrát měsíčně
vždy ve čtvrtek. Nejbližší jsou říjnové
termíny, a to 12. a 19. října.

Pomoci vám v tom může další už čtvr -
tý ročník, projektu Kraje pro bezpeč -
ný internet. Celkem devět e-learnin-

gových lekcí, na které navazuje soutěžní
znalostní kvíz, je připraveno pro všechny
žáky i studenty. Naučit se čelit nástrahám
internetu mohou zábavnou a nenucenou
formou, leccos určitě už vědí, ně co nového
se ale určitě každý naučí.

Navíc po správném zodpovězení dvaceti
otázek z oblasti bezpečného chování na in-
ternetu jsou soutěžící zařazeni do losování
o hodnotné ceny. Do konce října mohou
děti a studenti soutěžit v soutěžním kví -
zu na téma bezpečné práce na internetu.
Na vylosované čekají lákavé odměny. 

„Děti by měly zpozornět pokaždé, když je
někdo v on-line prostředí žádá, aby uve dly
svoje jméno, adresu či datum narození. Pro
více než třicet procent uživatelů internetu
ve věku 8 až 12 let je obtížné rozeznat, jaká
míra zveřejnění citlivých údajů je ještě bez-
pečná,“ uvedla Lucie Časarová, vedoucí
pro jektu Kraje pro bezpečný internet.

Své znalosti si mohou v rámci projektu
ověřit už velmi malé děti. Lekce „Surfuj bez
nehod“ je určena pro „surfaře“ od šesti do
osmi let. Děti se dozvědí zajímavosti třeba
o ochraně osobních údajů, kyberšikaně
nebo hrách a aplikacích v mobilu. Pro star -
ší je potom určena celá sada témat, napří-
klad o sociálních sítích, kybergroomin gu,

Bezpečný pohyb dětí na internetu

prověří zábavný kvíz
Víte, jak to vaše dítě umí s internetem? Tušíte vůbec, zda

se ve virtuálním světě pohybuje bezpečně nebo denně

riskuje nebezpečí? Nepodceňujte pohyb dětí na síti

a přesvědčte se, kde má rezervy.

sextingu či kriminálním obsahu. Projektu,
který si klade za cíl zvýšit informovanost
o rizicích internetu, se ale mohou zúčastnit
třeba i učitelé, sociální pracovníci, policisté
nebo samotní rodiče.

Mohlo by se zdát, že internetové prostře -
dí je pro dnešní generaci dětí zcela známé,
podle výsledků loňského kvízu, do něhož
se zapojilo téměř třicet tisíc žáků a stu-
dentů, se ale ukazuje, že mezery děti mají.
Největší obtíže na internetu dělají žákům
a studentům otáz ky související se sdílením
osobních údajů a fotografií.

„Virtuální komunikace je dnes nedílnou
součástí našich životů. Umět se bezpečně
pohybovat na internetu proto považujeme
za jednu z klíčových digitálních dovedností
pro budoucnost, na něž se vzdělávací pro-
jekty Microsoftu zaměřují především. Díky
projektu KPBI dokážeme se zásadami in-
ternetové bezpečnosti seznámit až 30 tisíc
studentů ročně,“ poznamenal Václav Kou-
dele z Microsoftu.

Nový magazín Vaše 7
přináší zprávy v vašeho bydliště

Tajemství vody
v Zemědělském muzeu

Zajímají vás informace z vašeho místa
bydliště? Chcete se dozvídat novinky
z oblasti politiky, dopravy, školství

nebo zdravotnictví? Rádi se dozvíte tipy na
zajímavé kulturní akce, které se konají
v sedmé městské části? Všechny tyto zprá -
vy vám nově přináší nezávislý magazín
Vaše 7. Každý měsíc bude doručován do
poštovních schránek obyvatel Holešovic

a Bubenče, a to zdarma. Měsíčník Vaše 7
přináší nezávislé aktuální informace ze
všech oblastí kulturně společenského ži-
vota. Podílejte se na jeho tvorbě i vy. Děje
se ve vašem okolí něco, o čem by měli vědět
i vaši sousedé? Pořádáte zajímavou kul-
turní nebo třeba sportovní akci? Je něco, co
vám v Praze 7 vadí a nevíte, na koho se ob-
rátit s žádostí o pomoc? Obraťte se na nás.

Výstavu Za tajemstvím čisté vody je
možné zhlédnout v Zemědělském
muzeu do konce září. Výstava před-

stavuje oceněné dětský kresby ze soutěže
Ministerstva zemědělství vyhlášené ke
Světovému dni vody. Pořadatelé připomí-

nají význam vody, že tedy je základní pod-
mínkou pro existenci života na Zemi. Do
soutěže se zapojilo více než 1000 dětí ze
140 škol z celé České republiky a s jejich
nejlepšími pracemi se můžete setkat na vý-
stavě v našem muzeu.
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Cultural Hijack
Prague 2017

Výstavu sedmadvaceti umělců či
uměleckých skupin z celého svě -
ta, kteří se věnují takzvanému

intervenčnímu umění, představuje Ar-
chitectural Institute. Výstava potrvá do
12. září. Většina umělců, jejichž díla
jsou v rámci pražské expozice vysta-
vena, se v Česku představí vůbec po-
prvé. V rámci výstavního projektu Cul-
tural Hijack vzni ká nejen samotná
výstava, ale i několik site-specific insta-
lací přímo v ulicích města. Cultural Hi-
jack není ve světě artivismu žádnou
novin kou. Vel ký zájem veřejnosti vzbu -
dila už první výstava v roce 2013 v Lon-
dýně, která se konala v prostorách pro-
slulé školy Architectural Association.
I pražská po  doba výstavy se představí
v prostoru architektonické školy, v AR-
CHIPu.

Opravy polikliniky
skončí v září

Od poloviny června probíhají prá -
ce na opravě nové budovy poli-
kliniky v ulici Františka Křížka

22. Dokončení rekonstrukce je naplá-
nováno na září. Výsledkem oprav má
být poliklinika s bezbariérovým vstu-
pem z ulice Milady Horákové. Do bu-
dovy se navíc mají nastěhovat další lé-
kaři. 

INZERCE V7-0806

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

Prázdninové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč7/8
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Ke sbírce na Svatovítské varhany se
připojilo Národní technické mu-
zeum. V jeho prostorách proto ná -

vštěvníci najdou sbírkovou pokladničku,
muzeum se připojí také dvěma tematic-
kými výstavami. První z nich bude předsta-
vena na podzim a bude se věnovat historii

varhan v katedrále a novému návrhu z díl -
ny varhanářské firmy Gerharda Grenzinga.
Druhá výstava proběhne příští rok, zamě-
řena bude na interaktivní prvky. Umožní
návštěvníkům například vyzkoušet, jak se
správně varhany ovládají a jak se na ně
hraje.

Technické muzeum
sbírá peníze na varhany

Úhyn divokých kachen
způsobila bakterie

Nepotřebné značky
budou odstraněny

Kúhynu více než desítky divokých ka-
chen došlo začátkem srpna v rybní-
cích v Královské oboře – Stromovce.

Podle provedených testů však ptáci neuhy-
nuli kvůli nákaze či cizímu zavinění, prav-
děpodobně šlo botulismus – otravu zapří-

činěnou bakterií Clostridium botulinum
přemnoženou vlivem zvýšených teplot
a eutrofizace stojatých vod. Při nálezu
ptac tva s podezřením na botulismus je
vhodné kontaktovat Odchytovou službu
Městské policie.

Množství zastaralých dopravních
značek či zábradlí bylo nalezeno na
území sedmé městské části v rámci

nedávné revize. Nepotřebné zábradlí bylo
odstraněno už na několika místech, napří-
klad na nádraží Holešovice u parkoviště

P+R. Sedmička také usiluje o to, aby bylo
možné upravit velikost značek dle míst-
ních podmínek. Proto radnice plánuje spo -
lu s Ředitelstvím silnic a dálnic a Minister-
stvem dopravy prosadit možnost využití
zmenšených variant značek.
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Po přestěhování volnoča-
sového areálu všemi
smy sly – Creative World

ze Zličína do Chodouně, otevře
svůj tvůrčí svět s bistrem z če-
ského kalendáře a Ayurveda

centrem pro relax a ozdravení
těla a mysli také v pražských
Holešovicích, konkrétně v Pří-
vozní ulici. V areálu bývalé
tech nické budovy již vznikla tě-
locvična vnitřní i venkovní,

Creative World
pobaví a nabídne relaxaci
Speciality z českého kalendáře, tvůrčí svět pro děti i dospělé,

narozeninový dům a Ayurveda centrum mahapurusha pro relax

a ozdravení těla i mysli. Láká vás to všechno? Navštivte CREATIVE

WORLD v Holešovicích.

Creative World
■ Web: www.creativeworld.cz
■ Facebook Praha: facebook.com/CreativeWorldPraha
■ Facebook Chodouň: facebook.com/CreativeWorldChodoun 
■ Instagram: instagram.com/creativeworldcz 

myč ka aut a teď se přidá ještě
tvůrčí svět zajímavé bistro. 

Poznávání
všemi smysly

Od září se můžete těšit na
tvorbu a poznání všemi smysly.
Pro ty, kteří rádi chodili do Cre-
ative World i ty, kteří jej ještě
neobjevili, zde opět vznikne pří-
ležitost tvořit v papírovém svě -
tě, světě knihy, zahradnictví,

vodním světě i kostymérně ne -
bo levandulovém budoáru. 

Co bude velkým lákadlem pro
dospělé, teenagery i děti, že
mohou ve světě sledovat i tvůr -
ce interaktivních kulis a deko-
rací, které voní, mluví nebo se
hýbou, při práci a zkusit si tvor -
bu i řemesla, která běžně jen
tak nenajdete. 

Součástí areálu bude i naro-
zeninový dům, který nabídne
již oblíbené tematické naroze-
niny s hádankami, kvízy, šifra -
mi, pohádkami a hlavně skvě-
lými tematickými kouty jako
například: Černobílý svět, Alen -
ka v říši divů, květinový kout
nebo retro část.

Pohyb a poznání pro dospělé
i děti nebude chybět. Nově jsme
se spojili s MAHAPURUSHA
AYURVEDA centrem, kde zaži-
jete skvělé masáže, poraden-
ství, JOGA programy, aroma te-
rapii a procedury, které léčí po
celém světě psychické i fyzické
problémy dnešního světa. 

Tak třeba v sobotu 26. srp -
na hned v 11.00 hodin
mo hou už i nejmenší děti

přijít a poznat jak to je s Večer-
nicí a Jitřenkou. Diváky povede
vesmírem Vítek, který se poku -
sí usmířit dvě rozhádaná půl-
království – královny Jitřen ky
a na druhém břehu řeky Boravy
královny Večernice.

Pro o něco starší děti, ideálně
od osmi let, je určen pořad Ves-
mír kolem nás, který začíná
v 15.30 hodin. Seznamuje
s nej důležitějšími objekty naší
sluneční soustavy, diváci uslyší
zajímavosti o Slunci, Zemi
a pla netách, ale i o hvězdách
a menších tělesech sluneční
soustavy, jako jsou měsíce, pla-
netky, komety a trpasličí pla-
nety. 

Dospělí a starší děti potom
mo hou v sobotu do planetária
přijít na pořad Noční obloha 8K.

Poznejte vesmír
v pražském Planetáriu
Máte doma malého milovníka vesmíru nebo ho máte rádi vy

sami? Vydejte se do pražského Planetária. V srpnu se tady koná

celá řada akcí, které vám zajímavosti vesmíru přiblíží.

Prostřednictvím digitálního sy-
stému SkySkan Definiti 8K se
budou moci seznámit s nejzají-
mavějšími souhvězdími severní
i jižní polokoule, uvidí řadu as-
tronomických objektů pozoro-
vatelných pouhým okem nebo
dalekohledem. 

Stejný pořad je možné na -
vštívit v pražské Planetáriu

i o den později, tedy v neděli 27.
srpna. Naopak dětské pořady
jsou na ten den naplánovány
jiné.

Bude to třeba od 11.00 hodin
dopoledne Skřítek a nové pla-
netárium. Seznámí se se Skřít-
kem, který pomáhá udržovat
mechanické planetárium v pro-
vozu. Potom se ale musí smířit

s novinkou, digitálním planetá-
riem.

Od 15.30 je na programu
pořad Křišťálové sestry. Děti se
spolu s průvodci vydají na jižní
polokouli do Austrálie a uslyší
pohádku zpracovanou na mo-
tivy dávného příběhu o dvou
mladých lovcích a křišťálových
sestrách – Plejádách.
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doprava

Z toho důvodu došlo ke
změnám v provozu tram-
vajových linek. Spoje čís -

lo 1 a 25 jsou v úseku Maniny
– Strossmayerovo náměs tí
od kloněny přes zastávky Orte-
novo náměstí, Nádraží Holešo-
vice a Výstaviště Holešovice.

Linka číslo 6 je ve směru od
Kubánského náměstí ze zastáv -
ky Masarykovo nádraží odklo-
něna přes zastávky Bílá la buť
a Vltavská do zastávky Děl nic -
ká, kde je ukončena. Dále po -

tom pokračuje jako linka číslo
36 ve směru Bílá labuť. Linka
číslo 12 je v úseku Strossmaye-
rovo náměstí – Výstaviště Hole-
šovice odkloněna přes zastávku
Veletržní palác.

V denním provozu je zave-
dena tramvajová linka číslo 36,
která jezdí v trase Dělnická
– Nádraží Holešovice – Stross-
mayerovo náměstí – Náměstí
Republiky – Bílá labuť. Náhrad -
ní autobusová doprava není po
dobu výluky zavedena.

Výluka tramvají
na Strossmayerově náměstí
Necelý měsíc potrvají opravy tramvajové trati v ulici Antonínské,

z toho důvodu je třeba počítat s tramvajovou výlukou. Přerušen je

obousměrně provoz tramvají v úseku Vltavská – Strossmayerovo

náměstí. Výluka, která se dotkne čtyř tramvajových linek, potrvá

do 27. srpna.

■ Linky číslo 1 a 25 jsou v úseku Maniny – Strossmayerovo ná-
městí odkloněny přes zastávky Ortenovo náměstí, Nádraží Ho-
lešovice a Výstaviště Holešovice.
■ Linka číslo 6 je ve směru od Kubánského náměstí ze zastávky
Masarykovo nádraží odkloněna přes zastávky Bílá labuť a Vl-
tavská do zastávky Dělnická, kde je ukončena – dále pokračuje
jako linka číslo 36 směr Bílá labuť.
■ Linka číslo 12 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Výsta-
viště Holešovice odkloněna přes zastávku Veletržní palác.
■ Linka číslo 36 V denním provozu je zavedena tramvajová
linka číslo 36 (v trase Dělnická – Nádraží Holešovice – Stross-
mayerovo náměstí – Náměstí Republiky – Bílá labuť).

Zdroj: DPP

Do 26. srpna je třeba počí-
tat s omezením provozu
v ulici Veletržní. Došlo

k němu z důvodu opravy vo-
zovky. Provoz je proto veden ve
směru Dukelských hrdinů
v jed nom jízdním pruhu. Ve
směru Letenské náměstí je pro-
voz veden po objízdné trase
přes nábřeží kpt. Jaroše a Le-

tenský tunel. Dopravní ome-
zení vznikla na několika mís-
tech i kvůli rekonstrukci horko-
vodů na Letné. Jde o ulice
Kos telní, a to v úse ku od domu
č. 2 až k domu č. 10, Vinařská
v celém úseku, Veverkova
v úseku od domu č. 1 až k domu
č. 16, Dukelských hrdinů v úse -
ku od domu č. 19 až k domu

č. 29 a o úplnou uzavírku v ulici
Veverkova v úseku Milady Ho-
rákové – Vinařská. Prá ce zde
potrvají do 8. září. 

Dále na 26. srpna mezi 23.00
hodinou až do páté hodiny ran -
ní 27. srpna je nutné nepláno-
vat cestu Bubenečským tune-
lem ve smě ru do Troji. Tunel je
uzavřen kvůli údržbě.

Počítejte
s dopravními omezeními
Několik dopravních omezení čeká na řidiče v sedmé městské části.
Důvodem je například rekonstrukce horkovodů na Letné nebo
opravy vozovek. Kde si dát do konce letních prázdnin pozor na
uzavřené komunikace a kudy je objet? Koncem srpna nebude
možné projet v noci ani Bubenečským tunelem, kde bude probíhat
pravidelná údržba.

Omezení
■ Do 26. srpna je třeba po -
čítat s omezením provozu
v uli ci Veletržní. Provoz je
proto veden ve směru Dukel-
ských hrdinů v jednom jízd-
ním pruhu. Ve směru Leten-
ské náměstí je provoz veden
po objízdné trase přes ná-
břeží kpt. Jaroše a Let. tunel.
■ Do 8. září se pracuje na ně-
kolika místech na Letné na
rekonstrukci horkovodů. Jde
o ulice Kostelní, a to v úse  ku
od domu č. 2 až k do mu
č. 10, Vinařská v ce lém úse -
ku, Veverkova v úse ku od do -
mu č. 1 až k domu č. 16, Du-
kelských hrdinů v úseku od
domu č. 19 až k domu č. 29
a o úplnou uzavírku v ulici
Veverkova v úse ku Milady
Horákové – Vinařská. 
■ 26. srpna od 23.00 až do
páté hodiny ranní 27. srpna
bude uzavřen Bubenečský
tunel ve směru do Troji.
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● Říká se, že je rozdíl mezi tím, když ně -
k do někde žije a bydlí. Souhlasíte s tím?

V Holešovicích jsem už třináct let a mu -
sím říct, že tady skutečně žiji. Domov je
moje hájemství a žiji tady ráda. Neustále

spím někde po hotelích a penzionech, a tak
se ráda vracím do svého bytečku. Navíc je
to dům s historií, postaven byl někdy ve tři-
cátých letech minulého století a zdá se mi,
jako by architekti tehdy nějak lépe věděli,

jak chtějí lidé bydlet, co je pro ně důležité.
Takže můj byt je nejen velmi útulný, ale ze-
jména strašně praktický.
●Když jste hledala byt, jak došlo na Ho-
lešovice?

Byla to náhoda. Žila jsem na osmičce
a hledala něco nového a povedlo se toto. Po-
zitivní bylo, že jsem to měla blíž do „svých“
divadel, zkrátka za prací. Ale rozhodlo víc
věcí, právě ta útulnost a praktičnost, loka-
lita, která mi seděla, záleželo mi na okolí.
A sedmička má tak nějak vše, co k životu
potřebuju. Stromovku za rohem, kam se
chodím učit texty, maličké kavárničky
a hos půdky, z kterých mám radost, ob-
chody. Mám ráda maličké obchůdky a ka-
várny, těší mě, že tam potkávám pořád ty
stejné lidi. Vím, kam na dobrou kávu, kam
pro chleba. Pamatuji si, že když jsem sem
poprvé vešla a viděla okolí, stromy, zeleň,
řekla jsem si: Jo, tohle je můj byt!
● A mrzí vás něco na sedmičce?

Tak odpověď, že jsou problémy s parko-
váním, dá asi každý. Ale jinak mi připadá,
že sedmička prošla velkou proměnou, zkul-
tivovala se, opravila.
● Nejste rodilá Pražačka, jak jste se ta -
dy ocitla?

Pochopitelně mě sem přivedla práce! Na-
rodila jsem se ve Strakonicích a tam mě ob-
jevila jedna karlovarská hudební skupina.

Hana Křížková:
Sedmička má vše, co potřebuji

V pražských Holešovicích
našla domov zpěvačka
a herečka Hana Křížková.
Žije tady už třináct let
a neměnila by. Dokonce
nemůže kromě potíží
s parkováním najít ani nic
negativního. „Připadá mi, že
sedmička prošla velkou
proměnou, zkultivovala se,
opravila,“ myslí si Hana
Křížková. Jak si užila léto, co
jí čeká po prázdninách a jak
oslaví narozeniny?

Hanu Křížkovou čeká oslava narozenin.
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Potom se to rozjelo, založila jsem si svoji
ka pelu a potom jsem začala zpívat jako
host u Petra Kotvalda. Nakonec jsem se ale
spojila s Karlem Černochem a s tím jsem
zůstala řadu let.
● Jaké byly vaše pražské začátky?

Byl to velký skok. Přijela jsem za Petrem
Kotvaldem, hledala jsem podnájem a začali
jsme koncertovat. Hráli jsme třicetkrát
i víckrát do měsíce. Měla jsem dva kufry
a jen si je střídala. Bylo to náročné, ale
krásné. Ale dneska bych to možná už nevy-
držela.
● Baví vás víc muzikály nebo hraní s ka-
pelou?

Ne, obojí mám ráda stejně. Odpovídám
na to docela často. Jsem možná umělecký
schizofrenik, protože na jednu stranu
mám velmi ráda nekomerční muziku, jako
jsou šansony, blues, swing, ale na stranu
druhou miluju muzikály. Baví mě v nich
tančit, hrát, zpívat.
● Vy jste zpěvačka, herečka, ale dá se
říct, že vaší doménou jsou oblíbené mu-
zikály…

V roce 1995 jsem šla na konkurz do mu-
zikálu Drákula. Obsadili mě do role Ohnivé
nymfy a tu hraju už dvaadvacet let. Samo-
zřejmě s přestávkami, ale přesto je to pro
mě velmi srdeční záležitost. Mám za sebou
přes tisíc představení! Potom se přidávaly
další a další muzikály. Ale musím připome-
nout, že mám také už dvacet let vlastní de-
vítičlennou kapelu pod vedením Martina
Kumžáka!
● Jakých bylo těch dvaadvacet let s Drá-
kulou?

Prošli jsme s ním několik pražských
scén, každá měla něco do sebe, každá byla
jiná. Měnily se ale třeba i kostýmy. První
byly od pana Pištěka, teď je máme od Ro-
mana Šolce.
● Jezdíte také po Česku se svojí talk
show…

Tu jsem si hodně oblíbila, i když není to
talk show doslova. Jsem na jevišti sama
a povídám publiku, k tomu jim zpívám.
Mám to moc ráda.
● Trpíte trémou?

Na talk show vůbec, na větších koncer-
tech ano. Vždy říkám škoda, že nedělám
třeba pošťačku, nemusela bych se streso-
vat. A tréma mě potrápí i před každou pre-
miérou. Drákula nebo Mamma Mia to už je
hodně o těšení, ale nové muzikály, tam si
musím zvykat.
● Léto nemáte úplně nepracovní…

To nemám. Začala mi letní práce na mu-
zikálu Mamma Mia v Divadle Hybernia
a potom už se zase rozjíždí kolotoč muzi-
kálů, ať už je to Drákula, který se hraje
v karlínském divadle, stejně jako Carmen,
v Divadle Hybernia je to muzikál Sibyla –

královna ze Sáby a také na muzikálu Me-
fisto. Na podzim nás také čeká obnovení
muzikálu Popelka na ledě. A budu také pra-
covat na muzikálu Shrek, zkoušet se začne
na začátku příštího roku. Hraji dračici a tě -
ším se! Pohádku ale vůbec neznám, pouš-
těla jsem si ukázky na YouTube a mám dvě
DVD a pustím si to.
● A stihla jste vůbec dovolenou?

Měla jsem odpočinkový červenec. Byla
jsem na dovolené na ostrově Kos. Nejdřív
sama a potom jsem se do Řecka vrátila
s dětmi, které se potýkají s onkologickým
onemocněním. Spolupracuji totiž s občan-
ským sdružením Sluneční paprsek, jsem
jejich patronkou a už jedenáct let jezdíme

s dětmi k moři na ozdravný pobyt na ostrov
Rhodos.
● Proč jste se pustila do spolupráce se
Slunečním paprskem?

Jednak mám tuto nemoc sama za sebou,
vím, o co jde, vím, jak nemocným je. S těmi
dětmi je mi fajn.
● Vy jste v Řecku dokonce zažila země-
třesení. Jak jste to prožívala?

My jsme tam měli asi čtyři až pět stupňů.
Malé děti to naštěstí prospaly, pro ty větší
to byl hodně nevšední zážitek. My dospělá -
ci jsme byli popravdě trošku vyděšení. Věci
padaly ze stolů, skákaly s námi postele. Ne -
byl to příjemný zážitek, ale na recepci nás
uklidnili.

V Holešovicích žije už řadu let.
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INZERCE V7-0801

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující 
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.

WWW.INDOL-IN.CZ

Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné 
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.

INZERCE V7-0808

“MODERNÍ KURZY 
FOTOGRAFOVÁNÍ, 

KTERÉ VÁS 
OPRAVDU N CO 

NAU Í.”

KONTAKT 

www.fotokurzyangelo.cz 
info@fotokurzyangelo.cz 

+420 776 120 100 

● Cestujete ráda?
Jak kdy a kam. Někdy, když

mám koncerty daleko, tak už
z toho velkou radost nemám,
hlavně v zimě. Ideální pro mě je
mít vystoupení tak 150 kilome-
trů kolem Prahy.
● A máte chuť podívat se ně -
kam do exotiky?

Dřív jsem velmi toužila podí-
vat se na Srí Lanku. Hrozně mě
lákali tamní sloni, ty mám ráda.
Na takovou cestu se popravdě
po všech mých operacích
a zdra votních peripetiích necí-
tím.
● Když byste si mohla vybrat
bez jakýchkoli limitů místo
kdekoli na světě, kde byste
chtě la žít, kam by ste zamí-
řila?

Zůstala bych tady! Nedovedu
si vůbec představit žít někde
jinde. Zimu moc nesnáším, léto
mám ráda, ale jen u moře, nej-
lépe se cítím na jaře a na pod-
zim. A tahle roční období jsou
v Česku krásná! Ještě lepší by
to ale bylo, kdybychom měli
moře.

●A také vás čeká narozeni-
nový koncert v divadle Hyber-
nia…

Pochopitelně zazpívám s ka-
pelou Martina Kumžáka, a to ve

středu 27. září v 19.00 hodin.
Moc se na koncert těším. Jsem
velmi ráda, že můžu říct, že
těch uplynulých šedesát let
bylo krásných. Jsem životní op-

timista, byla jsem vychovávána
k tomu, abych vše v životě přijí-
mala s pokorou, vděkem a úc -
tou. A navíc jsem v životě měla
štěstí na lidi. Co víc si přát. 

S Helenou Vondráčkovou a Adélou Gondíkovou v muzikálu Mamma Mia.
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servis

Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho odkládání

slouží velkoobjemové kontejnery. Nábytek
je vhodné alespoň částečně demontovat,
aby v kontejneru nezabíral moc místa, dále
je možno využít sběrné dvory. 

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných nádob na

sklo, jelikož jejich součástí je i kovová
vrstva, která znemožňuje jejich použití při
recyklaci skla. Zrcadla patří do nádoby na
směsný odpad, pokud se zrcadlo do této ná-
doby nevejde, jde o objemný odpad. K od-
kládání tohoto odpadu slouží velkoobje-
mové kontejnery, dále je možno využít
sběrné dvory.

Umývadla, vany a WC mísy
Umývadla, vany a WC mísy nepatří do

žádné kategorie tříděných odpadů, nevej-
dou se ani do sběrných nádob na směsný
odpad, jde o objemný odpad. K odkládání
tohoto odpadu slouží velkoobjemové kon-
tejnery, dále je možno využít sběrné dvory.

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů

(lyže, snowboardy, posilovací stroje) není
mož né odložit do sběrných nádob na směs -
ný komunální odpad, jde o objemný odpad.
K odkládání tohoto odpadu slouží velkoob-
jemové kontejnery, dále je možno využít
sběrné dvory. Menší sportovní náčiní (bru -
sle, tenisové rakety) či jeho součásti je
mož né odložit do sběrných nádob na
směsný odpad.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných nádob na

sklo, jelikož obsahují neoddělitelné příměsi
(pryskyřice, ochranné fólie, tónovací poko-
vení), které znemožňují jejich použití při
recyklaci skla. Autosklo je tedy objemný
odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží
velkoobjemové kontejnery, dále je možno
využít sběrné dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob

na plasty ani do sběrných nádob na směsný
odpad. Jde o těžko zpracovatelný odpad,
který lze odložit ve sběrných dvorech hlav-
ního města Prahy (za úhradu), zákon navíc
stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost
zpětného odběru pneumatik a jiných vý-
robků. Zpětný odběr musí být proveden
bez nároků na úplatu od spotřebitele a mís -

ta zpětného odběru musí být pro spotřebi-
tele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fyzických osob

lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvo -
ře bezplatně odložit pouze 1 m3. V případě
rekonstrukce, kterou provádí firma, je pů-
vodcem tohoto odpadu tato firma a vzta-
hují se na ni povinnosti původce odpadu.

Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad (biood-

pad) se přednostně kompostuje. Pokud ob -
čan nevlastní kompostér či nemá místo na
založení kompostu, může bioodpad odvézt
do nejbližšího sběrného dvora či přímo do
stabilního sběrného místa pro sběr biood-
padu. 

Zářivky
Zářivky a výbojky nepatří do sběrných

nádob na sklo ani do sběrných nádob na
směs ný odpad. Kvůli obsahu nebezpeč-
ných látek jde o nebezpečný odpad. Zářiv -
ky a výbojky lze odevzdat ve sběrných dvo-
rech hlavního města Prahy, ve stabilních
sběrnách nebezpečného odpadu nebo při
mobilním sběru nebezpečného odpadu.
Zákon stanovuje dovozci nebo výrobci po-
vinnost zpětného odběru zářivek, výbojek
a jiných výrobků. Zpětný odběr musí být
proveden bez nároků na úplatu od spotře-
bitele a místa zpětného odběru musí být
pro spotřebitele stejně dostupná, jako
místa prodeje. 

Lednice, mrazáky
Chladničky používané v domácnostech

(lednice a mrazáky) jsou elektrická a elekt-
ronická zařízení, na která se dle zákona
vztahuje povinnost zpětného odběru. Ob-
čané mohou chladničky a mrazáky ode-
vzdat ve všech sběrných dvorech hlavního
města Prahy zdarma nezávisle na místě je-
jich trvalého pobytu, tedy i občané, kteří
mají trvalé bydliště mimo území hlavního
města Prahy nebo na jiných zřízených mís-
tech zpětného odběru ( např. poslední pro -
dej ci těchto zařízení, hypermarkety, ob-
chodní centra, kde sběr těchto zařízení
probíhá). 

Autobaterie
Elektrické akumulátory (autobaterie)

obsahují velmi významná množství olova,
rtuti, kadmia a kyseliny sírové, jde tedy

Kam patří odpad o nebezpečný odpad. Autobaterie je možné
zcela recyklovat. Občané je mohou ode-
vzdat ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpeč-
ného odpadu nebo při mobilním sběru ne-
bezpečného odpadu. Zákon stanovuje do-
vozci nebo výrobci povinnost zpětného
odběru elektrických akumulátorů a jiných
výrobků. Zpětný odběr musí být proveden
bez nároků na úplatu od spotřebitele a mís -
ta zpětného odběru musí být pro spotřebi-
tele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich

Barvy, rozpouštědla, oleje a tuky (kromě
jedlých), kyseliny, hydroxidy, fotochemiká-
lie, pesticidy, lepidla a pryskyřice, deter-
genty a odmašťovací přípravky jsou pro své
nebezpečné vlastnosti (např. výbušnost,
toxicita, žíravost, mutagenita) nebezpeč-
nými odpady. Tyto odpady nelze odkládat
do sběrných nádob na směsný komunální
odpad ani do sběrných nádob na tříděný
odpad (ani obaly od nich), lze je odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního města Pra -
hy, ve stabilních sběrnách nebezpečného
odpadu nebo při mobilním sběru nebezpeč-
ného odpadu. Zákon stanovuje dovozci
nebo výrobci povinnost zpětného odběru
minerálních olejů a olejů ze živičných ne-
rostů. Zpětný odběr musí být proveden bez
nároků na úplatu od spotřebitele a místa
zpětného odběru musí být pro spotřebitele
stejně dostupná, jako místa prodeje. 

Televizory a PC monitory
Televizory, PC monitory a jiné obrazovky

nelze odkládat do sběrných nádob na směs -
ný odpad ani do kontejnerů na objemný
odpad. Tato elektrická a elektronická zaří-
zení lze odevzdat ve sběrných dvorech
hlavního města Prahy v rámci zpětného od-
běru zdarma nezávisle na místě trvalého
pobytu fyzické osoby (občana).

Počítače a jiný elektrošrot
Počítače a jiný elektrošrot (tiskárny, klá-

vesnice, MP3 přehrávače, rádia, telefony,
kalkulačky, elektronické hračky, drobné po-
čítačové vybavení apod.) nelze odkládat do
sběrných nádob na směsný odpad ani do
kontejnerů na objemný odpad. Tato elek-
trická a elektronická zařízení lze odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy v rámci zpětného odběru zdarma ne-
závisle na místě trvalého pobytu fyzické
osoby (občana). Drobné druhy elektrozaří-
zení je možno také odevzdat do stacionár-
ních kontejnerů určených ke sběru vyslou-
žilých drobných elektrozařízení, jež jsou
umístěny na některých stanovištích třídě-
ného sběru.
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luštění

INZERCE V7-0807

V tajence najdete citát Patricie Holečkové

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V7 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza -
pomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Miloše Matuly Zakletý
ostrov.

Dejvice
VinohradyVeleslavínLiboc

Zličín

Řepy

Smíchov

Hlubočepy Branik

Krč

Háje

Libuš

Chodov

Modřany

Stodůlky

Malešice

Vysočany

Holešovice

Prosek

Letňany
Kobylisy

Černý 
  Most

ŘÍČANY

Jílové
u Prahy

Vrané
n. Vlt.

Kamenice

Vel. Popovice

Štěrboholy

Sibřina

Mukařov

Uhříněves

Strančice

Průhonice

Jesenice
Dolní

Břežany

Odolena 
Voda Kostelec

n. Lab.

A
B.BRANDÝS N. LA

– ST. BOLESL V
ČELÁKOVICE

Klecany

 Horní
Počernice

   Dolní
Počernice

Úvaly

Líbeznice

Třeboradice

Vinoř

Zeleneč

Jirny
Klánovice

 Újezd 
n. Lesy

Zdiby

Davle

Řevnice

Černošice Zbraslav

Radotín

Dobřichovice

Roztoky

Libčice
n. Vlt

Suchdol

Hostivice

Rudná

Horoměřice

Číčovice

Červený
Újezd

Unhošť

KLADNO

SLANÝ

Zichovec

Vraný

Stochov

Lány

Tuchlovice

Vel. Dobrá

Běleč

Libušín

Vinařice

Buštěhrad

Třebíz

Zlonice

Kamenný
Most

Otvovice

BEROUN

Hořovice

Hostomice

Broumy

Chýňava

Zaječov

Komárov

Žebrák

Zdice

Hudlice

Žloukovice

Mořina

Vysoký
Újezd

Loděnice

Halouny

Velký 
Chlumec

Praha 650 000
Západ 58 400
Jih 57 600
Sever 62 300
Kladensko 62 400
Berounsko 41 200

931 900
výtisků

Oslovte nové 
zákazníky!
inzerce@nasregion.cz

tel. 602 444 693

www.nasregion.cz
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servis

Použitý olej lze odevzdávat
na všech sběrných dvo-
rech. Na každém sběr-

ném 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,
avšak v žádném případě ne
skle něných, ale pouze v plasto-
vých obalech: PET lahvích, uza-
vřených kbelících nebo kanys-
trech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením. Současná pra -
xe při jeho zbavování vedla
k dvěma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET lahví
s olejem do komunálního od-

padu dochází často k otevření či
narušení lahve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.  Jednak vyléváním po-
užitého oleje do záchodů či
umývadel dochází k postup-
nému ulpívání oleje na stoupač-
kách nebo v odpadových trub-
kách a následnému přilepování
nečistot – vlasů, chlupů aj. na
stěnách. Snižuje se průchod-
nost a v krajním případě může
dojít až k ucpání stoupaček
a kanalizace.

Použitý olej lze zpracovat pro
další ekologické využití a trans-
formovat ho na celou škálu eko-
logicky šetrných výrobků, které
odlehčují přírodě a našemu
městu od zamoření ropnými
pro dukty.

4. 9. 2017
■ Čechova x Nad Královskou
oborou 

11. 9. 2017
■ Jana Zajíce x U Sparty

12. 9. 2017
Tusarova (proti č. 5)

18. 9. 2017
■ Ortenovo nám. X U Perga-
menky

19. 9. 2017
■ U Průhonu x Na Maninách

5. 9. 2017
■ Kamenická (před č. 53) x U
Akademie

19. 9. 2017
■ Letohradská x U Leten. sadu

25. 9. 2017
■ Osadní x Dělnická

4. 9. 2017
■ Tusarova (před č. 52)

11. 9. 2017
■ U Městských domů x Poupě-
tova

5. 9. 2017
■ U Vody x Jankovcova

25. 9. 2017
■ Za Papírnou

18. 9. 2017
■Pplk. Sochora (proti  č. p. 14)

Kontejnery na
sběr kovových obalů

Do těchto kontejnerů lze
odložit prázdné konzervy,
nápojové plechovky, tuby,
uzávěry, víčka, zvířecí
kon zervy. Naopak však ne -
jsou určeny pro sběr stla-
čených kovových nádob,
tedy spre jů, ani oba lů od
nebezpečných látek, jako
jsou například barvy, ben-
zin, motorové oleje a další. Nádobky od sprejů jsou považo-
vány za nebezpečný od pad a stejně jako obaly od nebezpeč-
ných látek je lze odevzdat ve sběrných dvorech nebo při
mobilním sběru nebezpečných odpadů.

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

■ Děnická 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

Sběr použitých
olejů a tuků

Velkoobjemové
kontejnery

Velkoobjemové kontejne -
ry budou přistavovány
v uvedených termínech

vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Do VOK je možné odložit

starý nábytek, koberce a lino-
lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mí sy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty.

Do kontejnerů nelze od k lá -
dat živnostenský odpad, ne-
bezpečný odpad (například
autobaterie, zářivky, barvy, roz-
pouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, sta-
vební odpad, dále pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory

a PC monitory, počítače, led-
nice, mrazáky a sporáky.

Odpad je možné odevzdat i ve
sběrných dvorech a ve stabil-
ních sběrnách nebezpečných
odpadů.

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 kontejnerů nepatří televi-
zory, počítačové monitory, zá-

řivky, úsporné žárovky, velké
a malé domácí spotřebiče (jako
například ledničky, pračky,
chlad ničky a podobně). Odklá-
dat do kontejneru na elektroza-
řízení nelze ani tonery, CD, vi-
deokazety a jiná záznamová
média. Rozměr vhozu 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.
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volný čas

La Buchta
Cesta z jednoho těsta

Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,

překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,

stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní

náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje

rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80

receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.

A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,

více na www.smartpress.cz.
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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
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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

Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Libora
602 444 693

Více na
www.vase7.cz

■ Queen Rock Montreal pro-
mítne letní Bio Oko. Pod širým
nebem bude možné zhlédnout
od 20.45 hodin. Diváci uvidí
ikonický koncert kapely Queen
z Montrealu z roku 1981. Jde
o vůbec první vystoupení
Queen, které nechala kapela
nahrát celé pro kina, původní
stopáž je nově remasterovaná
s úžasným prostorovým zvu-
kem, který nabízí fanouškům
jedinečný zážitek z koncertu
jedné z nejslavnějších kapel
všech dob v kinech po celém
světě. 

■ Výstaviště Holešovice láká
milovníky chlebíčků. Přehlíd -
ka obložených chlebíčků, jed-
nohubek a dalších party po-
krmů Chle bíček Fest se koná
26. srp na od 10.00 hodin. Ná -
vštěvníci chlebíčkového festi-
valu se mo hou těšit na více než

třicet stánků renomovaných
vý robců a cateringových firem.
K ochutnání bude klasika i mo-
derní variace. Chybět nebude
ani hudební doprovod, pivo,
koktejly, výběrová káva. Sou-
částí akce bude i soutěž o nejpo-
vedenější chlebíček a tombola
plná zajímavých cen.

■ KSK vol. 38 Hobimarket je
kreativní večírek plný neOBI-
čejných hudebních zážitků. Ko -
ná se 26. srpna od 22.00 hodin.
Kutilové za DJ pultem předve-
dou široký sortiment nářadí,
barev, pojiv a stavební chemie.

■ Interaktivní workshop se
zaměřením na zábavu, objeve -
ní vlastních možností a rozší-
ření komfortní zóny tak, aby se
účastníci pobavili, ale i posu-
nuli o kousek dál ve svých do-
vednostech komunikovat a se-

znamovat se, pořádá Tiskárna
na Vzduchu. Příchozí budou
mít možnost objevit skryté
mož nosti komunikace, vlastní
kreativity a rychlosti reakce,
ale také si zlepšit náladu a po-
znat možnosti aplikované im-
provizace.

■ V technickém muzeu bude
začátkem září končit výstava
výsledků soutěže sochařských
portrétů E. Junkové, V. Chyti-
lové a J. Heyrovského. Jde o dí -
la soutěže, kterou tradičně vy-
psal Spolek sochařů České
re publiky pro své členy a další
zájemce. Portréty tentokrát
ztvárňují režisérku Věru Chyti-
lovou, legendární automobilo-
vou závodnici Elišku Junkovou
a prof. Jaroslava Heyrovského. 

■Na Strossmayerově náměs -
tí se mohou 6. září od 14.00 ho -

din sejít ti, které zajímá pře-
hlídka aktivit sedmičkového
Do mu dětí a mládeže. Připra-
veny budou soutěže pro děti,
vystoupení tanečních kroužků
a kroužků karate a šermu.

■ Složkám integrovaného
záchrann ého systému bude
patřit druhá sobota v září na
Výstavišti. Návštěvníkům před-
vedou ukázky své práce. Na
venkovní ploše za Křižíkovými
pavilony bude více než osmde-
sát kusů nejrůznější techniky,
dynamické ukázky všech slo-
žek, psovodi, jízdní policie, spe-
leologická záchranná služba,
vodní záchranáři, policejní vy-
bavení, speciální hasičské vozy,
vozidla zdravotnické záchran -
né služby a armádní technika,
ale i prezentace spolků zaměře-
ných na vzdělávání, kurzy prv -
ní pomoci, nabídku vybavení
pro krizové situace, sebeobra -
nu, požární prevenci a podob -
ně. Vstup je zdarma.

Letní kino Výstaviště
23. srpen

Chlebíček Fest
26. srpen

Hobimarket
26. srpen

Impro v parku
28. srpen

Portréty v muzeu
3. září

Zastávka volný čas
6. září

Den IZS na Výstavišti 
9. září
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veřejný prostor


