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editorial
Vážení čtenáři,
začal další školní rok. Přináší nějaké novinky, třeba povinný poslední rok mateřské
školky. Jaký pro žáky a studenty bude, se ukáže už za
půl roku, až domů přinesou
první vysvědčení. Zejména
u nejmenších školáků a předškoláků je třeba myslet na to,
že jsou v úplně nové situaci
a procházejí velkou životní
změnou. Jak jim nástup do
první třídy nebo do mateřské
školky usnadnit a kdy zpozornět a zajít za paní učitelkou? Ne každému jde učení
snadno, proto vás možná zaujme služba, kterou nabízí
Městská knihovna v Praze 7. Jde o možnost doučování pro
vaše děti. Věnovat se jim budou proškolení studenti, kteří
jim pomohou třeba s úkoly nebo dohnáním toho, čemu
zrovna nerozumějí. I když už mají děti povinnosti a i rodiče
musejí z prázdninového režimu přejít do školního, je ještě
pěkné počasí, tak se vydejte na nějakou pěknou kulturní
akci. Přinášíme vám tipy, kde se co děje. Přečtěte si také
rozhovor s Bárou Vaculíkovou. Proč to má ráda na Letné
a jaké má plány?
Vaše Zuzana

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

Z obsahu:
str. 4
Aktuality z Prahy 7
str. 7
Školství: Doučování pro
děti
str. 8
Rozhovor s Bárou
Vaculíkovou
str. 12
Luštění
str. 13
Volný čas: Tipy na akce
str. 14
Servis: Kam s odpadem

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
Uzávěrka podkladů
a inzerce 6. 10. 2017
Časopis vychází 16. 10. 2017

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 20630
Ročník I, vychází měsíčně
Datum vydání zářijového čísla 11. 9. 2017
www.vasepraha.eu
Adresa redakce:
Dejvická 9,
160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737,
e-mail: redakce@vase7.cz
www.a11.cz7
Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
zuzana.purova@a11.cz
tel.: 776 394 016
Marketing:
Petr Belica
petr.belica@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

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.

INZERCE V7-0911

www.vase7.cz

3

aktuality

Vyzkoušejte
aplikaci o Praze
ovou aplikaci Moje Praha budou
moci využívat Pražané. Aplikace má
lidem nabídnout informace o životě
ve své metropoli. Podobnou službu už obyvatelé Prahy využívat mohli, teď ale projde
proměnou. „Počet uživatelů staré verze aplikace byl poměrně velký a celkem si ji stáhlo přes 60 tisíc lidí. V dnešní době jsou už
ale trendy a požadavky jiné, a proto jsme

N

rozhodli, že aplikaci vytvoříme novou. Aplikace Moje Praha bude sloužit jako rychlý
a efektivní zdroj informací o dění v Praze,“
uvedla primátorka Adriana Krnáčová. Aplikace nabídne základní informační kanál typu „vše přehledně na jednom místě“, ale také upozornění na koncerty, výstavy a další
akce, ale i třeba povodně, extrémní horka,
úniky nebezpečných látek a podobně.

Sedmička požaduje
dokončení ulic
okončení úprav rekonstruovaných
ulic požaduje po TSK, Pražské teplárenské a Dopravním podniku sedmá městská část. Především se jedná
o úpravy povrchu ulice Veletržní a rekonstrukci horkovodů v oblasti Letné. V tomto
případě chce městská část po Pražské teplárenské, aby po uzavření povrchů vozovek

D

a chodníků zajistila obnovu poškozeného
vodorovného dopravního značení, především pak na přechodech pro chodce u základních a mateřských škol. Pokud jde
o práce na Veletržní, tam zaznamenala
sedmička problémy spojené s kvalitou povrchu nové vozovky a dalších realizovaných prvků.

Pingpongové stoly
na sedmičce
va veřejné pingpongové stoly
mohou využívat obyvatelé sedmičky i návštěvníci městské
části. Umístěny byly stoly do parku
v Tusarově ulici před knihkupectvím
Knihkopec a na zahradě Klubu AVU.
Využití stolů je bezplatné, zájemci si
také mohou v knihkupectví Knihkopec
a v Klubu AVU zapůjčit vybavení ke
hře.

D

Veletrh uplatnění
v Holešovicích
tvrtý ročník veletrhu Uplatni.se
se bude konat 21. listopadu ve
Studiu Alta. Akce je určena zejména pro mladé, kteří hledají uplatnění. Dostanou šanci navázat spolupráci s ﬁrmami, které nabízí uplatnění
v oblastech udržitelného podnikání.
K příchozím promluví řečníci, kteří
rozjeli byznys na této myšlence.

Č

Lidé mohou podepsat petici za

Holešovickou tržnici
etici za zachování prodejního charakteru Holešovické tržnice a urychlení její celkové obnovy a revitalizace
mohou podepsat obyvatelé Prahy. Autoři
dokumentu nesouhlasí se snahami změnit
tradiční Holešovickou tržnici na čistě uměleckou čtvrť a omezit její původní roli jako
místa nákupu a prodeje zboží a služeb.
Podle autorů petice by se tak tržnice,
v níž jsou lidé zvyklí nakupovat už po generace, proměnila v exkluzivní uzavřenou
čtvrť, zaměřenou pouze na vybranou část
společnosti. Právě to však údajně předpokládá strategie rozvoje tržnice, kterou má
v říjnu tohoto roku projednat Rada hlavního města Prahy.
„Požadujeme, aby byla Holešovická tržnice zachována jako místo pro denní provoz, kde večerní kulturní akce a umělecké
ateliéry budou vyváženě doplňovat další
využití, včetně prodeje zboží, nabídky ga-
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stronomických služeb, komunitních aktivit
a dalších služeb pro všechny obyvatele
Prahy. Z Holešovické tržnice by vzhledem
k její historické hodnotě a vzhledem k jejímu původnímu účelu neměly být vytlačeny prodejní stánky, nicméně by stánkový
prodej měl být podstatně modernizován
a zkultivován. Převažujícím předmětem
činnosti v prostorách by neměla být kultura, ale trhy a další obecně prospěšné činnosti a služby. Zároveň považujeme za
nutné tržnici urychleně revitalizovat a zajistit rekonstrukci chátrajících budov, ale
přitom zachovat původní ráz celého místa,“ píše se dále ve znění petice. Tu je možné najít na facebookovém proﬁlu www.facebook.com/Petice-Holešovická-tržnice-11
4780182569583/?fref=ts.
„Požadujeme, aby Rada hlavního města
Prahy předložila strategii rozvoje Holešovické tržnice k veřejné konzultaci otevřené

všem obyvatelům hlavního města Prahy
a zorganizovala veřejné debaty s občany na
toto téma, zohlednila při zpracování strategie rozvoje Holešovické tržnice potřebu
zachovat původní ráz místa, zajistit dlouhodobý a udržitelný provoz a správu areálu
a zabezpečit vyvážení funkční využití celého areálu, které bude harmonicky spojovat prodejní, komunitní a kulturní aktivity
s ohledem na potřeby široké veřejnosti
a urychleně zpracovala projekt celkové obnovy a modernizace Holešovické tržnice,
včetně časového harmonogramu realizace
a ﬁnančního plánu, a seznámila s jeho detaily veřejnost.“
Holešovická tržnice je památkově chráněný areál vybudovaný v letech 1893-1895
podle návrhu architekta Josefa Srdínka pro
Ústřední jatka královského města Prahy.
Svému účelu jatka sloužila až do roku
1983, poté byla přebudována na tržnici.

aktuality

Bruslařský ovál

Strom
s čidlem náklonu

v Letenských sadech

trom s čidlem náklonu nově roste
v Praze 7. Na vzrostlý javor u stanice metra Vltavská ho umístila
společnost České Radiokomunikace.
Přístroj je určen k měření výkyvu památných či nestabilních stromů. Čidla
náklonu mají přispívat k větší bezpečnosti dopravy a občanů a prodloužit životnost cenných stromů.

S

ísto vhodné pro vyznavače in-line
bruslení vznikne v Letenských sadech. Radní hlavního města Prahy
rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky ve
výběrovém řízení na obnovu severní části

M

Letenských sadů a vybudování bruslařské
dráhy. „Akce je součástí postupné obnovy
Letenských sadů. Věřím, že veřejnost
úpravu této části parku uvítá,“ upřesnila
pražská radní Jana Plamínková.

Stromovka se zvětší
o 23 tisíc metrů

Festival zdravého
životního stylu

třiadvacet tisíc metrů se zvětší oblíbená Stromovka. Část území, které
nyní spadá pod správu Výstaviště
Praha, bude nově připojeno ke Stromovce.
Chystají se ale i další novinky, například na
zbytkové louce v prostorách areálu Výstaviště se připravuje výstavba přírodního bio-

O

estival Evolution se koná 23. září
na Výstavišti. Připraveny budou
například ochutnávky, autogramiády či konzultace, ale i poradenská
zóna zaměřená na praktické ukázky
z oblasti alternativní medicíny, zdravého života i z oblasti ezoterické.

F

topu, který bude v létě sloužit jako veřejné
koupaliště. „Po dlouhých letech jsme také
konečně začali s rekonstrukcí nedaleké
Šlechtovky, která zde chátrala řadu let, a já
věřím, že se z ní opět stane živé místo, kam
lidé budou rádi chodit,“ dodala primátorka
Adriana Krnáčová.

Proměna podchodu

Francie
v akademii vzdělávání

v Holešovicích

odzimní cyklus přednášek Akademie celoživotního vzdělávání
se bude věnovat Gastronomickým procházkám regiony Francie. Na
13. září je v plánu téma Franche-Comté
a sýry.

ět pražských podchodů projde proměnou. Dočkat se mají důkladného
úklidu, nového osvětlení, výmalby či
uměleckých instalací. V případě sedmé
městské části jde o podchod u autobusového nádraží v Holešovicích. „Víme, že podchody jsou bolavým místem mnoha veřej-

P

P

ných prostranství v Praze. Leccos se ale dá
celkem jednoduše vylepšit například kvalitním osvětlením,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek. Institut plánování
a rozvoje Prahy zpracoval seznam všech
pražských podchodů, celkem jich napočítal
osmatřicet.
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školství

Nástup do školy a školky,
jak ho dětem usnadnit?
Před pár dny jste vypravili poprvé potomka do školy nebo školky
a netrpělivě čekáte, jak si dítě na novinku zvykne? Na co si dát
pozor, kdy zpozornět a jak nástup školákovi či předškolákovi co
nejvíce usnadnit?
nosti. První školní den je velkou
životní událostí nejen pro dítě,
ale i pro rodiče. Potom však nastane nevyhnutelná každodennost. Vstávat se asi bude chtít
málokterému prvňákovi, pokud
ale pozorujete opravdovou nechuť odejít do školy spojenou
třeba ze záchvaty pláče, počuráváním, zvracením nebo vymýšlením si nemocí, zbystřete,
to už nevypadá na prachobyčejnou dětskou lenost. Zajděte za
třídní učitelkou a společně hle-

dejte příčiny. Změna ale čeká od
září i mladší děti, celá řada tříletých nastoupila do mateřských školek. Oproti budoucím
školákům jsou ve výhodě v tom,
že je nečeká každodenní učení,
ale spíš zábava a objevování nových dovedností.
I na mateřinku si ale děti musejí zvyknout, navíc jde často
o úplně první odloučení od rodičů.
Pokud vám dítě ráno před odchodem do školky pláče a odmítá se vás před vstupem do třídy
pustit, věřte, že většinou za pár
minut bude v pořádku.
Neprodlužujte zbytečně ranní loučení v šatně a nedovolte
dítěti, aby spustilo pořádnou
scénu, ale ani ho plačící od sebe
neodstrkujte. A dodržujte sliby.
Když se společně ráno domluvíte, že půjde domů po obědě,
splňte to.

ak unese školní tašku,
zvládne si dojít na oběd,
dokáže zamknout skříňku
v šatně? Prvňáčky čekají od 4.
září velké změny, rodiče jsou
ale často ve větším stresu než
děti samotné. Odborníci doporučují dětem školu předem nedémonizovat. Věty typu: Jen
počkej, ve škole tě to odnaučí,
budeš muset sedět v lavici a ani
se nehnout a podobné strašení
totiž může prvňáka vyděsit.
Jděte na to opačně, povídejte

J

potomkovi, co veselého ve škole
zažije, co nového se naučí
a k čemu to bude moct využít
nebo třeba zmiňte, že kromě
učení ho čeká i setkání s novými kamarády.
Bojí-li se dítě špatných známek, uklidněte ho, že sice i ty
může dostat, ale že společně je
dokážete opravit. A vyrazte
společně na nákup školních pomůcek, dítě nechte v rámci
možností rozhodnout o tom, co
si vybere, ať má pocit zodpověd-

následujícím školním
roce se jich bude konat
celá řada, je ale třeba si
pohlídat termíny, v nichž je nutné se přihlásit. Na konání soutěží ve většině případů upozorní škola, kterou váš potomek
navštěvuje, vybrat si ale můžete klání i sami doma.
Konat se bude celá řada
olympiád, třeba matematická,
fyzikální, chemická či biologická. V řadě případů jde o tradiční
klání, konají se třeba i po sedmašedesáté. Děti jsou rozděleny
do několika kategorií podle věku a typu školy.
Třeba Matematický klokan je
mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru rozdělena
do šesti kategorií dle ročníku
školy. Kategorie Cvrček je pro
děti z 2. a 3. ročníků základních
škol, Klokánek pro čtvrťáky
a páťáky, Benjamín pro žáky
z 6. a 7. ročníků základních
škol a studenty primy a sekundy osmiletých gymnázií. Kategorie Kadet je cílena na 8. a 9.
třídu a tercie a kvarty osmiletých gymnázií. Starší děti se

Soutěžit mohou

V
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matematici i recitátoři
Máte doma „soutěživce“, který rád soupeří s vrstevníky
v nejrůznějších oborech? Nebo už teď vidíte, že potomek rád
maluje, zpívá, jde mu matematika nebo jazyky? Nechte ho si své
dovednosti a znalosti ověřit v některé ze školních soutěží. Případné
úspěchy může zúročit při podávání přihlášky na střední školu.
mohou utkat v kategorii Junior,
jde o studenty 1. až 2. ročníků
středních škol, kategorie Student je určena pro třeťáky
a čtvrťáky ze středních škol.
Konat se ale letos bude také Astronomická olympiáda, Turnaj
mladých fyziků či Pythagoriáda. Pro humanitně zaměřené
děti se v následujícím školním
roce budou konat jazykové
olympiády, a to jak v českém,
tak i cizím jazyce. Zúčastnit se

bude možné i klání Daniel, což
je literární, historická a fotograﬁcká soutěž na téma holocaust
a jeho reﬂexe, rasové problémy
v současné ČR a problém soužití různých etnik.
Školáci a studenti, kteří se
věnují hudbě, literatuře nebo
mají rádi poezii, zase mohou
zvolit například výtvarnou a literární soutěž Evropa ve škole,
přihlásit se na Celostátní přehlídku dětských recitátorů –

Dětská scéna 2018 nebo do
Soutěže žáků základních uměleckých škol.
V tomto klání se bude soutěžit v kategoriích sólový a komorní zpěv, hra na klavír, hra
na dechové nástroje, hra smyčcových souborů a orchestrů,
hra na bicí nástroje, hra na cimbál, hra na dudy, komorní hra
s cimbálem, s dudami, hra souborů lidové hudby a v tanečním
oboru.

školství
Máte dítě ve škole a ne všechny předměty mu jdou,
jak se říká, sami od sebe? Najděte proto pro potomka
doučování, pošlete do ho městské knihovny, kde se mu
budou věnovat studenti a chybějící látku s ním doženou.

Doučování pro školáka?

Najdete ho v knihovně
Knihovna hledá
dobrovolníky
Knihovna ale ráda přivítá nejen děti,
které potřebují dohnat učení, ale i ty, kteří
jim budou pomáhat. Projekt hledá nové posily, pro dobrovolnický tým. V případě jakýchkoli dotazů stačí kontaktovat koordinátora programu Michala Kryla na e-mailu
michal.kryl@novaskola.ops nebo telefonu
737 544 773.

Doučování
v knihovně

knihovnách, konkrétně na Praze 7
v pobočce Sedmička, probíhá toto doučování každou středu. Pravidelně
jednou týdně se tady děti mohou s proškolenými odborníky zlepšovat v tom, v čem
mají ve škole mezery. Školáci v knihovně
najdou třeba pomoc s domácími úkoly nebo
učivem, kterému nerozumí.
Doučování je zdarma a určeno je všem
dětem, které mají zájem. Cílová skupina
není ničím omezena. Pomoc najdou v Sedmičce i ty děti, které docházejí do základních škol, ale jejich rodným jazykem není
čeština.
„Dobrovolníci jsou většinou studenti,
kteří procházejí školením, jak těmto dětem
efektivně pomáhat s tím, s čím jim nemohou vinou jazykové a kulturní bariéry pomoci doma. Na doučování budou v průběhu
školního roku navazovat další volnočasové

V

aktivity,“ říká vedoucí programu Společně
v knihovně Michal Kryl.

Docházet lze
nárazově
Děti mohou, ale nemusejí, docházet na
doučovací hodiny pravidelně. Přijít mohou
klidně jen tehdy, když mají ve škole nějaký
problém a potřebují s ním pomoci. Na doučování ani není třeba se zvlášť přihlašovat. Pomoc s učením lze vyhledat i bez
předchozí domluvy po celou dobu, kdy jsou
dobrovolníci v knihovně přítomni.
Doučování pro děti je společný projekt
pražské Městské knihovny a organizace
Nová škola. Celkem se v Praze doučuje na
šesti pobočkách knihovny. Jde o projekt na
pomoc dětem, který odstartoval před třemi
lety na pobočce knihovny v Bohnicích. Projekt Společně v knihovně je od roku 2016

■ Jde o společný projekt pražské Městské knihovny a organizace Nová škola
pojmenovaný Společně v knihovně.
Funguje od roku 2017, kdy odstartoval
na pobočce v Bohnicích.
■ Do roku 2018 je ﬁnančně podpořen
z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu Magistrát hlavního města Prahy.
■ Přijít může kterékoliv dítě, které potřebuje třeba dohnat učivo nebo pomoci s domácími úkoly.
■ Děti nemusí docházet pravidelně,
mohou klidně přijít jen tehdy, když něco potřebují.
■ Není potřeba žádná přihláška. Pomoc mohou využít i bez předchozí domluvy po celou dobu, kdy jsou dobrovolníci v knihovně přítomni.
■ Doučování se koná vždy jednou týdně, s dětmi pracují vyškolení dobrovolníci.
■ Nabídka je rozšířena i o specializovanou pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem.
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do roku 2018 ﬁnančně podpořen z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu Magistrát hlavního města Prahy, což umožnilo
nejen rozšíření a vylepšení programu, ale
třeba i uspořádání specializovaných vzdělávacích kurzů pro knihovníky.

osobnost Prahy 7
Zpěvačka Bára Vaculíková se na české hudební scéně
pohybuje už od konce devadesátých let. Členka dámského
vokálního kvarteta Yellow Sisters je známá svou účastí
v soutěži Hlas Československa. S kolegyní Lenkou
Jankovskou (Lena Yellow) vystupují také jako vokální duo
a stojí spolu za projektem Mateřská.com. Bára Vaculíková
pochází z umělecké rodiny. Její maminkou je Petra
Černocká, se kterou natočila desku pro děti. Pod
pseudonymem Diva Baara připravuje letos na podzim
sólový projekt a debutovou desku v rytmu elektroswingu.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV BÁRY VACULÍKOVÉ

Bára Vaculíková:
Konečně se cítím dospělá
● Pocházíte z hudební rodiny. Táhlo vás
to ke zpívání už odmala?
Ano, zpívala jsem od rána do večera.
V podstatě jsem nezavřela pusu. Vidím to
dnes na dceři. Nikdy nemine příležitost si
zazpívat na chodbě našeho domu a vstává
s improvizací na téma jdeme se obléknout
do školy.
● V době vašeho dětství byla maminka
Petra Černocká velmi známou a oblíbenou zpěvačkou. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Asi jsem si to plně neuvědomovala. To,
že bývala ve Zlatém slavíku třeba i na
4. místě, jsem si znovu připomněla až nedávno a vlastně mě to překvapilo. Já jsem
ji zažila slavnou tak akorát! Byla jsem na ni
řádně pyšná, vyrůstala pod pódiem a v zákulisí a těšila se z toho. Bylo to dobrodružství. Ale jinak jsme byli celkem normální
rodina. Soukromí jsme měli dost. O moje
dětství se zasloužili i parádní babičky kuchařky a kadeřnice, a dědové právníci namíchaní s řidiči vlaků. Náš život celkem poklidně plynul. S tátou jsme jezdili hodně na
chalupu a chodili na houby.
● Věděli vaši kamarádi a spolužáci, kdo
je vaše maminka? Byla pro vás její popularita spíše výhodou nebo nevýhodou?
Věděli. Asi jsem zažila pár momentů, kdy
se se mnou někdo trochu násilně chtěl kamarádit, že je máma slavná, ale v podstatě
jen okrajově. Všichni ji znali jako Saxanu,
ale že se živí hudbou a koncertováním
vlastně děti nevnímaly. Byla jsem s kamarády možná trochu opatrnější. Tedy jen co
mě přešla fáze se všem hned napoprvé
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slavnou mámou pochlubit, to je myslím
u dětí přirozené. To samé se teď snažím doma vysvětlit naší holčičce. Právě nastoupila do školy.
● Určitě jste jako malá viděla pohádkový ﬁlm Dívka na koštěti, kde vaše maminka hrála Saxanu. Jak se vám líbil?
Nezáviděla jste jí tehdy Lexikon kouzel
nebo létající koště?
Závist, to né. Ta mezi mámu a dceru nepatří. Ale chápu, že to myslíte spíš v nadsázce. Film jsem milovala. Určitě jsem si
jako všechny ostatní děti přála mít dlouhou
ruku. Koneckonců by se mi pořád hodila,
možná i obě. Hlavně když se snažím dát
doma domácnost dohromady třeba po nějakém víkendovém výjezdu za dvěma, třemi koncerty.
● Vystudovala jste žurnalistiku. Byla to
vaše volba nebo spíš přání rodičů?
Vždycky jsem ráda psala. Slohové práce,
vlastní příběhy, básničky, později texty.
Máma taky píše texty i články jako novinářka. Z tátovy strany se vztah k mluvenému a psanému slovu potvrdil. Oba už napsali dokonce vlastní knihu.
● Věnovala jste se vůbec někdy novinařině?
Věnuju se jí průběžně, z trochu odvrácené strany měsíce. Píšu všechny promo
texty našich hudebních projektů, tiskové
zprávy a články, co se týká Yellow Sisters,
Mateřské.com a mého sólového projektu
Diva Baara.
● Zvolila jste si hudební kariéru. Jak
byste charakterizovala žánr, kterému se
věnujete?

Mým dlouholetým stěžejním projektem
je akapela Yellow Sisters. Akapela je žánr
sám o sobě, ale my k němu máme trochu
jiný přístup. Většina kapel dělá předělávky,
nás nejvíc baví dohromady skládat a tvořit.
Jsme čtyři trochu svéhlavé ženy, spolu
jsme dospěly. Takže se našimi písněmi prolíná tvorba každé jedné z nás ovlivněná
soulem, reggae, zvukovým experimentem,
písničkářstvím a dalšími styly. Společným
jmenovatelem jsou emoce a ženský pohled,
i když s námi v posledních letech vystupuje
jako host muž: beatboxer. Mateřská.com je
úplně jinde. Tam jde o satirický pohled na
mateřství dvou matek rapujících a zpívajících o kojení a domácích aférách. Naživo
vystupujeme s Lenou Yellow jako komické
duo s hudebně-divadelní show a hodně se
u toho bavíme. V neposlední řadě je teď
mou velkou chloubou a potěšením moje nové hudební dítko – sólová deska pod pseudonymem Diva Baara na pomezí popu,
jazzu a intimního písničkářství inspirovaného elektroswingem. Deska by měla vyjít
u Supraphonu už za měsíc!
● Hodně se věnujte tvorbě pro děti.
S maminkou jste natočila cédéčko ukolébavek Usínačky, a také s Yellow Sisters
jste vydali několik alb s písničkami pro
děti. Jaký je rozdíl mezi tvorbou pro děti
a pro dospělé?
Možná to jde snáz. Tak nějak samozřejmě. Děti mě inspirují svou čistotou a odzbrojující upřímností. Buď se jim písnička
líbí a víte, že bude fungovat, nebo vám dají
jasně najevo, že je nebaví. To je osvobozující. Nemusíte moc špekulovat, jestli vám to

osobnost Prahy 7
na desku zahraje smyčcový kvartet a kdo
aranž napíše, stačí pár hlasů, ukulele
a upřímné nadšení pro věc.
● Děti s vámi dokonce spolupracovaly
při nahrávání ve studiu, v rámci projektu Mateřská.com dětem vedete na Praze 7 hlasové kurzy především pro předškolní a školní děti. Jak se vám s dětmi
pracuje a co je ve vašich kurzech čeká?
Často své písničky na dceři a dětech
z kurzu Mateřská.com dětem, který vedu
v Sedmikvítku, zkouším. Dělá mi to radost.
Odpočinu si s dětmi hlavně od počítače,
protože moje práce bohužel není jen ježdění na koncerty. To je jen odměna za hromadu času stráveného produkcí a administrací! Snažím se dětem ukázat, že zpívání
je radost a relax a může nás sbližovat a otevírat. Těším se už brzy na novou partu
stydlínků, začínáme 19. září. Postupně se
mezi námi nastolí důvěra a mám radost, že
někdy až rodinná atmosféra. Vymýšlím pro
ně, co nejzábavnější a nejvtipnější písničky,
co znám, nejen svoje. A během roku se propracujeme i k improvizaci a vlastním skladbičkám.
● Jste také maminkou. Jak vnímá dcera
vaše písničky, zpívá si je s vámi, líbí se jí?
Myslím, že je můj největší fanoušek. Je
to vzájemné! Jsem hodně zamilovaná
máma. Na poslední desce Yellow Sisters si
s námi zazpívala i sólo. Vždycky mě překvapí, kolik toho pochytí jen z kontrolních
poslechů desek, co doma, pravda dokola,
přehrávám, než je vypustím do světa. Je
fakt, že od té doby, co se narodila, už pracuji na osmém cédečku! Samotné se mi to
zdá neuvěřitelné. Za tu kapacitu vděčím jenom jí. Naučila mě být mnohem efektivnější. Velký dík patří samozřejmě mému muži
a rodině, která mě v práci podporuje.

● Vaší dceři Olivii Coco je, pokud dobře
počítám, šest let. Děti v tomto věku mívají různá přání, čím by se chtěly stát.
Dokážete si představit, že by se také stala zpěvačkou?
Spíš bych se trochu divila, kdyby se jí nestala. Ale těžko říct… Hodně ji baví přehrávat si různé role a vytvářet příběhy, hrát
doma divadlo, na které vybírá i vstupné!
Budu jí samozřejmě podporovat v čemkoli,
ale zdá se mi to jednoznačné. Druhým
rokem chodí do Dismanova rozhlasového
souboru a teď nastoupila do hudební třídy.
Geny se asi nezapřou. Ale když se jí zeptá
táta, řekne: „Budu automechaničkou, tati.
Jak sis to přál, když jsem byla malá.“
● Pracovně jste velmi vytížená. Jak se
vám daří skloubit čas na práci, koncertování, zkoušení a rodinu?
Snažím se, seč můžu. Jsem na tom stejně jako hodně rodičů v našem věku. Říká se
tomu věk produktivní… hmhm… Snažím se
si ho moc nezošklivovat a těšit se z výsledků mojí krásné práce. Ale upřímně bych si
nejradši dala tak dva roky prázdnin. Tři hudební projekty jsou jako tři zaměstnání,
každý potřebuje své. A já o ten čas hodně
nerada připravuju rodinu. Tak se aspoň ve
chvílích volna snažíme co nejvíc objímat.
Naštěstí ty nové telefony mají špatné,
vážně mizerné baterie, a já si se svojí děravou hlavou často zapomenu nabíječku. Tím
pro mě pracovní den často končí.
● Máte ještě čas na nějaké zájmy, záliby,
koníčky. Jaké to jsou?
Špatná otázka. Dál. Pravda je, že moje
práce je můj největší koníček, i učení dětí,
protože učím jen 90 minut týdně a těší mě
si s dětmi zařádit a zahrát si na ukulele.
● Jak odpočíváte, co je pro vás nejlepší
relax?

Vybitý telefon, místo bez signálu, ticho,
les a večer oheň. Chata bez vody na přehradě. Ideálně teplo, slunce, houpací síť a kniha. No, a když se energie obnoví tak výlety,
plavání, potápění, veselí s přáteli a tanec!
● Vystupovala jste téměř po celém světě, rok jste strávila v Austrálii, tančit se
učila v západoafrické Guinei. Kde se
vám líbilo nejvíc? Dokázala byste žít v cizině?
Miluju všechny barvy světa. Mohla bych
být světoběžník, cestovatel, ale táhne mě
to domů a moje duše ve světě za čas trpí.
Potřebuju k mámě, na chalupu a do našeho
lesa. Ale když to vezmu namátkou, nadchly
mě třeba bílé pláže a jezírka se slanosladkou vodou u pobřeží Mexika. Afrika, to je
pro mě hodně horká a vášnivá vzpomínka.
A k Austrálii už cítím jen velkou nostalgii,
byla jsem tam před 16 lety, to je už hodně
dávno. Letos jsem o té vzpomínce napsala
písničku. Tam mě to bude táhnout vždycky.
● Bydlíte na Praze 7. Jak dlouho už tu
žijete a jak se vám tu líbí?
Mám pocit, že celý život, ale není to tak.
Jen tu mám už přes půl století kořeny. Moje
babička tu bydlela, když se nastěhovala do
Prahy z vesnice ještě před válkou. Máma se
tu narodila a odešla až jako dospělá. Já
jsem sem jezdila celé dětství k babičce, byla
jsem tu hlášená už jako patnáctiletá. Ale
usadila jsem se tu až po třicítce. Splnil se
mi tím můj celoživotní sen.
● Je něco, co byste v místě svého bydliště zlepšila, změnila?
Zlepšovat se dá vždycky a já s radostí pozoruji, že se to opravdu děje. Na všech fron-
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tách, jsem obecně dost spokojený obyvatel. Líbí se mi nové
kavárničky, restaurace, zahrádky, obchůdky. Těším se na opravený kolotoč. Letos mě nadchly
koupací rybníčky ve Stromovce,
bruslení na Letné, bary pod Stalinem a na Letní Letnou bych se
na ten měsíc v létě nejradši odstěhovala.
● V současné době připravujete sólový projekt pod pseudonymem Diva Baara. Proč?
Doputovala jsem ve svém životě na další mezník. Konečně
se cítím dospělá. A říkám si: to
to trvalo. Nebo je to dobře, že
mám vlastně tak mladistvou
duši? Jsem tak někde uprostřed. A potřebuju se vyjádřit
sama za sebe, vymáčknout ze
sebe všechno. Zamíchat to, osolit, osladit, zabalit a říct: tak to
jsem já. Moc si vážím, že se mi
podařilo nadchnout cestou
spoustu lidí, které jsem měla tu
čest na svojí hudební cestě potkat, např. smyčcový kvartet
pro mě napsal další letenský patriot pan Emil Viklický.

● Na co se mohou vaši fanoušci a posluchači těšit? Bude se vaše sólové album nějak
lišit od vaší dosavadní tvorby?
Bude, ale jsem ráda, že do
velké míry navazuje na moje
předešlé projekty. Texty i hudbu jsem si psala do velké míry
sama, tak je to zřejmě odraz
mojí duše, která hodně swinguje. Mám ráda šantán, nadsázku, burlesku, to vše se na
albu zrcadlí. Vždycky mě zajímaly vztahy a jejich různé peripetie, podivnosti, odlišnosti žen
a mužů, jak si spolu hrajeme,
kdo s kým a jak mává. Deska
zpracovává různá témata. Bude o tom, jaké to je se bezhlavě
zamilovat a nemyslet na zítřek,
rozhodnout se zůstat single,
být ve vztahu a podlehnout svodům, nebo taky ne, rozejít se,
třeba i s dětmi a udělat takové
rozhodnutí v síle, anebo o tom,
že bychom měli víc tančit a míň
telefonovat (singl Jen pro jednou).
● Jaké jsou vaše plány do budoucna, co dalšího připravu-
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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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jete, co vás čeká v blízké
i vzdálené době a o čem sníte,
po čem toužíte?
Teď mám před sebou opravdu
nabitý podzim, držte mi palce!
Moje sólové CD vyjde u Supraphonu v říjnu letošního roku
a pokřtíme ho 4. listopadu
v Nod Roxy. Do té doby mě čeká
spousta příprav, a to ještě v září

natáčíme další videoklip k písničce Tancuj se mnou. Mateřská.com je taky ve fázi natáčení
druhé desky a točíme první videoklip k nové desce a Yellow
Sisters, ty nikdy nespí. A hlavně! Musíme se jako rodina naučit vstávat na osmou do školy!
A vidíte, právě nám končí družina. Musím už letět…

Barbora Vaculíková
Zpěvačka, textařka, členka vokálního kvarteta Yellow Sisters
■ Narodila se 19. prosince 1979. Pochází z hudební rodiny, je
dcerou zpěvačky Petry Černocké.
■ Od roku 1998 sice již působila jako zpěvačka ve skupině Forbidden Fruit, později ve skupině Funky Feast a krátce v několika dalších hudebních projektech, hudbě se ale plně začala věnovat až v roce 2003, po dostudování žurnalistiky na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy.
■ Po pobytu v Austrálii v roce 2001 realizovala některé vlastní
písně se soul-jazzovým projektem Yellow Family po boku zpěvaček Leni Yellow a Markéty Foukalové. Cestovala a vystupovala v mnoha evropských metropolích se street-performance
programem. Tančit se učila v západoafrické Gambii a Guinei.
■ V roce 2005 spoluzaložila Yellow Sisters, které zastupuje
i manažersky.
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INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné
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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.GRAV-IN.CZ

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

volný čas

Tradice, tvoření i jídlo,
to je CREATIVE WORLD
CREATIVE WORLD otevírá své brány
s podzimním počasím a novým školním
rokem. Již 14. 9. se otevřou brány tvůrčího
světa pro dospělé a děti.
ojďme trochu nahlédnout
do prostor na 900 m2
v pražských Holešovicích, kde autorky Helena Neumannová a Milena Krčálová završily svou devítiletou cestu
fenoménu farmářských slavností a trhů.
Tvorba, poznání českých
svátků, tradic a svátků, pověstí
i pohádek, hádanky a kvízy,
šifry a detektivní příběhy a také
skvělé jídlo z českých farem podávané podle českého kalen-

P

dáře jsou hlavní atributy, které
nově najdete v Přívozní ulici 3.
„Hledaly jsme starý brownﬁeld nebo větší opuštěné prostory, které by nabídly ducha
našemu tvůrčímu světu a nápadům, které baví české rodiny
s dětmi už 9 let. Našly jsme jej
nakonec po mnoha únavných
jednáních s Magistrátem hl.
města Prahy, některými pražskými městskými částmi a nekonečných slibech a bojích v čistě komerčním objektu. Držte

nám palce, abychom vás dokázaly pohladit na duši. Vy, kdo
vnímáte pochody v přírodě, potřebujete tvořit, pěstovat, kutit
nebo si hrát, a nebojíte se postavit věčně nabízenému servisu konzumu ze všech stran,
přijďte a sdílejte s námi, vašimi
blízkými, dětmi, rodiči, přáteli
i kolegy multifunkční prostor,
kde vám bude hezky,“ říká Helena Neumannová.
Milena Krčálová už nás zve
do konkrétních koutů. K dobrému čaji z celého světa, skvělým koláčům dle českých tradic
a svátků a vynikajícím plackám
v modernějším pojetí, než od
našich babiček na sádle nás zve
do papírového světa, zahradnictví pro všechny kutily, šperkař-

ské dílny, levandulového budoáru, tvůrčího ateliéru se starými psacími stroji, šicími stroji,
krajkou nebo dřevěnými komponenty ze slavné albrechtické
hračkárny DETOA. A kdo se cítí
unavený, může si odpočinout
v Ajurveda centru Mahapurusha.

Grilovací festival v Troji
ádi grilujete a pořád hledáte nové a nové speciality, které můžete na
gril hodit? Přijďte koncem září
na festival Big Green Egg Flavour Fair do pražské Troji a naučte se triky a vychytávky skutečných kuchařských es. „Bude
zde česká kuchařská špička,
která předvede svoje umění na
grilech. V každé zemi je vždy
takzvaný Flavour virtuoso, tedy tvář Big Green Egg. U nás to
bude Honza Punčochář,“ říká
jeden z pořadatelů Karel Šimůnek.
● Kdy a kde se festival Big
Green Egg Flavour Fair koná?
Všechny zveme 23. září od
11.00 hodin do prostoru
Art&Food ZOOny, který sídlí
v bývalém trojském pivovaru
hned vedle zoologické zahrady.
Je to skvělé místo, kde se scházejí nadšenci do jídla, o víkendech tam funguje street food

R

zóna. A právě tady Big Green
Egg Flavour Fair vypukne.
● Je to první ročník?
V Česku je to první ročník,
ale v Evropě má tahle akce tradici. Big Green Egg jsou totiž
výjimečné grily. Jak název napovídá, v překladu jde o velké
zelené vejce. Grily vážně mají
tvar vejce a jsou zelené. Pocházejí z Ameriky, jsou keramické
a kromě toho, že grilují, se
v nich dá také dusit, péct, udit.
Grily fungují na dřevěném uhlí,
přesto lze ale pořídit malý tip
zeleného vejce, který je vhodný

i do kuchyně, další větší jsou
vhodné na terasu nebo balkon
a na největším lze ugrilovat
i malé sele. V Evropě mají tyto
grily zastoupení v Nizozemsku
a tamní distributor se před jedenácti lety rozhodl uspořádat
Big Green Egg Flavour Fair.
Mělo jít o setkání kuchařských
nadšenců a profesionálních kuchařů. Na první ročník přišlo
jen pár desítek lidí, na letošní
jedenáctý už tisíce návštěvníků, 150 kuchařů a tři sta grilů.
My pořádáme první ročník, kuchařů budeme mít deset.

● A kdo přijde do Troje vařit?
Bude to česká kuchařská
špička, která předvede svoje
umění na grilech. V každé zemi
je vždy takzvaný Flavour virtuoso, tedy tvář Big Green Egg.
U nás to bude Honza Punčochář. Ale přijedou i další kuchařská esa. Třeba Honza Punčochář bude dělat zauzená
kachní prsa, Honza Dostál zelená vajíčka se zauzenou rybou,
Jarda Žídek bude udit lososa
a připraví cibulový salát, Radek
David připraví bůček a pupek,
Honza Kvasnička ugriluje mušle a speciality připraví i další.
Všichni příchozí budou moci cokoli ochutnat. Bude jim k tomu
hrát živá hudba, budou připraveny také workshopy, kdo bude
chtít, bude se moct naučit třeba
kuchat ryby, ﬁletovat lososa
a další. A zábava bude nachystána i pro děti, budeme s nimi
vařit ve školičce.

www.vase7.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V7 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.
První tři obdrží knihu
Miloše Matuly Zakletý
ostrov.
V tajence najdete citát Miroslava Huptycha.

INZERCE V7-0908

Zářijové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

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

Bio Oko sousedům

11. září

16. září

■ Šachový turnaj se koná 11.
září v parku v ulici Tusarova
a na Řezáčově náměstí. Účast je
zdarma, registrace hráčů začíná v 15.30 hodin. Nakonec
bude vyhlášen nejlepší šachista
z Holešovic a Letné. Budou se
hrát bleskové turnaje 2x5 minut na partii na čtyři kola systémem k.o.

■ Součástí sousedských slavností Zažít město jinak bude
Bio Oko již poosmé. Nabídne
prostory kina i prostranství
před ním. Součástí programu
bude kreativní zóna plná dílen,
workshopů, netradičních jídel
a vystoupení.

Konec člověka
12. září
■ Premiéru hry Konec člověka – doba z druhé ruky připravuje divadlo Jatka78. Jde
o oslavu deseti let existence
Spitﬁre Company. Na jevišti se
setkají současní i bývalí členové
skupiny, hudbu píše skladatel
a dirigent Jan Kučera, živě ji zahrají Epoque Quartet a jejich
hosté, masky navrhuje sochařka Paulina Skavova. Spitﬁre
Company je jedním z nejprogresivnějších českých divadelních uskupení.

Ochutnej Vietnam
16. září
■ Akce s názvem „Ochutnej
Vietnam“ se bude konat 16.
září v Pražské tržnici. Půjde
o čtvrtý ročník festivalu vietnamského jídla a kultury. Začíná se v 9.00 hodin. Letos pořadatelé připravili několik
novinek, představí se více než
dvacet restaurací a ochutnat
bude možné vietnamská jídla
i speciality. Konat se ale budou
i kulinářské workshopy, přednášky, výstavy či soutěže.

Teraristická burza
16. září
■ Tradiční největší a nejznámější teraristická burza
v České republice přivede na
pražské Výstaviště 16. září více
než 170 vystavovatelů. Na veletrhu je možná výměna a prodej
exotických rostlin, akvarijních
a terarijních živočichů, chovného a sbírkového hmyzu, chovatelských i pěstitelských potřeb
a odborné literatury. Přítomni
budou i specialisté v oboru teraristiky, kteří ochotně poradí
s chovem zakoupených zvířat.

DJ večírek:
oD oDpoledne
16. září
■ Holešovická Šachta připravila večírek, kterým se každý
bude moci rozloučit s končícím
létem.

Street Food Festival

■ Vinobraní sv. Kláry vypukne
v Botanické zahradě hlavního
města Prahy, a to 16. září. Chybět samozřejmě nebude prezentace produkce z vinice sv.
Kláry, ale i další vína předních
českých a moravských vinařů.
Vinobraní je dvoudenní, po oba
dny bude jeho součástí jazzové
vystoupení J.J.Jazzmen v Ornamentální zahradě.

Výstava o videohrách
21. září
■ Game on se jmenuje největší
výstava o historii videoher, která začne 21. září a potrvá do 5.
října. K vidění bude v Holešovické tržnici. Těšit se mohou fanoušci videoher na unikátní výstavu, kterou po celém světě
navštívilo již více než 3,5 milionu návštěvníků. Na místě bude k vyzkoušení více než 150
zařízení, unikátní artefakty
z herní historie a také bohatý
doprovodný program.

Fair Fair 7
Finger Food Festival

17. září

23. září

■ Holešovice čeká 17. září
Street Food Festival v Cross
Clubu. Začíná se v 10.00 hodin.
K ochutnání bude to nejlepší
z pouliční kuchyně u padesátky
stánků, připravena bude i skvělá hudba, kino.

■ Finger Food Festival Fair
Fair připravuje Tiskárna na
vzduchu. Ochutnávat se ve
Stromovce budou 23. září ﬁnger food pokrmy a degustační
menu, burgery, raw, sushi, veganské speciality, sladkosti,
české chlebíčky i exotické chutě.

Vinobraní sv. Kláry
16. září

ký kosmický výzkum?“ se bude
konat 19. září od 18.00 hodin,
kdy k příchozím promluví výkonný ředitel pro komunikaci
agentury Roskosmos Igor Burenkov a bývalý kosmonaut,
nyní výkonný ředitel Roskosmosu pro pilotované kosmické
lety Sergej Krikalev. „Chci letět
ke hvězdám“, beseda s kosmonauty pro žáky, studenty a další
zájemce o kosmonautiku se koná 26. září od 10.30 hodin. Na
setkání se mimo jiné dozvíte,
jak to vypadá, když otec i syn létají do vesmíru, jak probíhá výcvik kosmonautů a co musíte
umět, aby z vás mohli být
kosmonauti. Další akce budou
v planetáriu následovat.

Kosmický podzim
19. září
■ Kosmický podzim v Planetáriu je akce, v jejímž rámci se
v pražském planetáriu v následujících týdnech bude konat
celá řada akcí. Planetárium program připravilo v rámci šedesátého výročí, které připomíná
chvíle, kdy SPUTNIK 1 zahájil
kosmickou éru lidstva. Například beseda „Kam se ubírá rus-

Reaguj! v září
30. září
■ Jednodenní zážitkový kurz
neodkladné první pomoci u dospělých se bude konat 30. září,
pořádá ho ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. V plánu je
teorie, nácviky a simulace. Na
kurz je nutné se předem registrovat.

Myslet tancem!
9. říjen
■ Studio Alta připravilo na
začátek října akci Julyen Hamilton: Myslet tancem! Taneční workshop je pětidenní, začíná 9. října v 10.00 hodin.
Britský tanečník a pedagog Julyen Hamilton se tanci věnuje
více než čtyřicet let. Ve skupinové i sólové tvorbě se převážně věnuje improvizovanému tanečnímu divadlu.

Myslivecké slavnosti
14. října
■ Myslivecké slavnosti vypuknou u pražského Zemědělského
muzea 14. října v 10.00 hodin.
Připraveny budou myslivecké
tradice, ukázky kynologie, sokolnictví, lesní a myslivecká pedagogika, odborné přednášky,
ochutnávky zvěřiny, myslivecké troubení či vábení jelenů
a mnoho dalšího.

Do Národního muzea
28. říjen
■ Národní technické muzeum
se otevře veřejnosti za jednotné
vstupné 50 korun, a to 28. října
u příležitosti vzniku Československé republiky. Za zvýhodněné vstupné bude možné do
muzea přijít i 28. září, u příležitosti výročí prvního otevření
stálých expozic.
INZERCE V7-0901

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
774335
335502
506
www.nemovitosti-vykup.info

www.vase7.cz
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servis

Velkoobjemové

Nepoužité léky
do koše a popelnice nepatří

kontejnery

4. 9. 2017
■ Čechova x Nad Král. oborou
11. 9. 2017
■ Jana Zajíce x U Sparty
12. 9. 2017
■ Tusarova (proti č. 5)
18. 9. 2017
■ Ortenovo nám. X U Pergamenky
19. 9. 2017
■ U Průhonu x Na Maninách
5. 9. 2017
■ Kamenická 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 Poupětova
5. 9. 2017
■ U Vody x Jankovcova
25. 9. 2017
■ Za Papírnou
18. 9. 2017
■ Pplk. Sochora (proti domu
č. p. 14)

D

Kontejnery na
elektrozařízení a baterie

Zdroj: MČ Praha 7

INZERCE V7-0910

Své CV zasílejte na julie.langerova@a11.cz

D

řivky, úsporné žárovky, velké
a malé domácí spotřebiče (jako
například ledničky, pračky,
chladničky a podobně). Odkládat do kontejneru na elektrozařízení nelze ani tonery, CD, videokazety a jiná záznamová
média. Rozměr vhozu je 40 x
50 cm.

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

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

Chcete inzerovat ve Vaše 7?

Do marketingu vydavatelství A 11 přijmeme

Specialistu předplatného, distribuce a výroby
Náplň práce:
● Předplatné (správa, rozvoj a cenová politika)
● Customer care (komunikace s předplatiteli a podpora
zákazníků)
● Distribuce (správa databází a distribučních kanálů, logistika
a objednávky distribuce)
● Výroba (objednávka tisku včetně rozdělovníku expedice,
optimalizace cen výroby)
● Vyhodnocování výsledků, zpracování analýz, statistiky

o červeného kontejneru
patří baterie a drobná
elektrozařízení, jako jsou
například kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické hračky a podobně.
Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zá-

Volejte Libora
602 444 693
Více na www.vase7.cz

Mediální agentura hledá

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!

Vhodné
reklamní plochy,

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

jako jsou štíty budov, ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely
Pro více informací prosím pište na info@a11.cz

INZERCE V7-0907

tejnery nejsou určeny ani na
bioodpad, stavební odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky, televizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.
Součástí přistavení je obsluha,
která koordinuje ukládání odpadů, tak aby se maximálně využil celý objem VOK.

INZERCE V7-0905

o velkoobjemových kontejnerů je možné odložit
starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty. Určeny však nejsou
pro odkládání živnostenského
a nebezpečného odpadu. Kon-

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 použitá či neupotřebená léčiva odevzdat i na sběrných dvorech
hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.

