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Vážení čtenáři,
máte rádi tanec? A patříte
k těm, kteří rádi vyrazí na
par ket a předvedou své ta-
neční umění, nebo jste horko
těžko zvládli povinné taneční
a od té doby jste si nezatan-
čili? Pokud si myslíte, že na
ta nec nemáte, jak se říká, vlo -
hy, mýlíte se. Přečtěte si poví-
dání s tanečníky Martinem
Šimkem a Terezou Řípovou,
kteří vás přesvědčí o opaku.
Tančit podle nich umí jedno-
duše každý. Proč má tenhle

taneční pár rád Prahu 7 a  jaký velkolepý projekt propukne
díky jejich úsilí už za pár týdnů v Praze? Velkou změnou pro
obyvatele sedmičky je přechod městské části na jiný systém
parkování. Na to, že za stání se na sedmičce platí, jsou její
obyvatelé zvyklí, teď už ale nepotřebují papírové karty, vše
je řešeno elektronicky. Jaký je váš názor na pakování
v Praze 7, kde vidíte největší rezervy? Napište nám svůj
názor na e–mailovou adresu zuzana.purova@a11.cz. Na-
bízíme vám také přehled zajímavých kulturních akcí, které
se ve vaší městské části konají. Vydejte se třeba na fotogra-
fický workshop nebo na výstavu či nakoupit na blešák. 

Vaše Zuzana

Nové byty chytře...
CHYTRÉ BYLDENÍ NMN@Holešovice

V ulici Na Maninách vyroste šestipodlažní bytový dům, ve kterém se do konce roku 2019 vybuduje 32 moderních bytů. 

Nejzajímavějším prvkem projektu je zejména rozlehlý vnitroblok, který bude sloužit pouze majitelům domu k oddychu a relaxaci. 

Vzkvétající lokalita plná stylových restaurací, kaváren a jiných kulturních a volnočasových míst vhodných pro setkání 

vytváří z této čtvrti atraktivní místo nejen pro spokojené bydlení, ale i společenský život.

NMN@Holešovice patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 

Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. 

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.

INZERCE V7-0204

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 9. 3. 2018
Časopis vychází 19. 3. 2018

str. 4
Aktuality: Novinky z Prahy 7

str. 5
Volný čas: Tipy na akce

str. 7
Zdraví: Poliklinika v novém

str. 8
Rozhovor s Martinem
Šimkem a Terezou Řípovou
str. 11
Veřejný prostor:
Nepotřebné věci
str. 12
Luštění

str. 13
Servis: Kam s odpadem

str. 14
Školství: Novinky ze škol



4 www.vase7.cz

aktuality

Na konci ledna schválilo zastupitel-
stvo sedmé městské části rozpočet
na rok 2018. Ten počítá s běžnými

výdaji ve výši 290 mil. korun, mezi nejvý-
znamnější položky patří příspěvek Pečova-
telskému centru na zajištění sociálních
služe b, příspěvek na provoz mateřských
a zá kladních škol či finance na údržbu
a úklid chodníků a parků. Nově zařazené
investiční výdaje pro letošní rok činí
107 mil. korun. Zvláštní položku tvoří ne-
dokončené investice, které byly do rozpoč -
tu zařazeny již v minulých letech. Tyto vý-
daje dosahují výše 338 mil. korun. V plánu

je například dokončení rekonstrukce nové
budovy polikliniky a památkově chráněné
vodárenské věže na Letné, bude se také
pracovat na rekonstrukci nové radnice, po-
kračovat budou opravy a navyšování ka -
pacit mateřských i základních škol, re -
vitalizace zeleně, hřišť a sportovišť či
rekonstrukce chodníků. „Největší investicí
bude rekonstrukce nové budovy radnice
podle mezinárodní architektonické sou-
těže. Stavební práce byly zahájeny na pod-
zim loňského roku, jejich hlavní část pro-
běhne právě letos,“ uvedl starosta Prahy 7
Jan Čižinský. 

INZERCE V7-0207

Poslední předrevoluční státní 
podnik v Praze 7 končí, městská 
část by měla získat bytový dům
Po pětadvaceti letech se přiblížil konec posledního státního 
podniku založeného Obvodním národním výborem v Praze 
7 před rokem 1989. K dokončení likvidace Bytového podniku 
v Praze 7 by mělo dojít v první polovině tohoto roku. Městská 
část by v rámci vypořádání majetku měla získat bytový dům 
v ulici Milady Horákové 84. Bytový podnik držel při životě složitý 
soud.

Likvidace státních podniků probíhá v Praze 7 od 90. let. 
V minulosti již došlo ke zrušení státních podniků Restaurace 
a jídelny v Praze 7 či Obvodní stavební podnik Praha 7. 

Praha vyhlásila speciální kategorii 
v rámci Czech Nature Photo. 
Fotosoutěž je i pro amatéry
Praha vyhlásila zvláštní kategorii v soutěži Czech Nature Photo, 
která se týká hlavního města. Přihlásit se do ní mohou i amatéři.

Czech Nature Photo je soutěž nejlepších snímků přírody 
určená jak fotografům profesionálům, tak pokročilým 
amatérům. Zájemci se mohou do ní přihlašovat až do 18. února 
na webových stránkách soutěže. Vyhlášení výsledků a předání 
cen je plánováno na 19. dubna 2018. Soutěž pořádá ve 
spolupráci s partnery – mj. Magistrátem hl. m. Prahy – Czech 
Photo Centre v návaznosti na loňský nultý ročník.

Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz

Změna parkování
v Kamenické

Kúpravě parkování došlo na konci
ulice Kamenická u Stromovky.
Bylo zde zrušeno několik par ko -

vacích míst nevhodně situovaných na
dříve travnaté ploše, přičemž auta
navíc často blokovala chodník vedoucí
do Stromovky.

Zacvičte si
jógu

Pravidelné lekce jógy se budou
konat v Letenských sadech. Přijít
si zacvičit bude možné zdarma

vždy ve středu od 18. dubna do 19. zá -
ří. Scházet se budou zájemci vždy
v 19.00 hodin vedle zastávky tramvaje
Sparta u výjezdu z podzemních garáží.

Dívka
roku 2018

Sedm dívek se zúčastnilo základ-
ního kola celostátní soutěže „Dív -
ka roku 2018“. Účastnice se pre-

zentovaly tancem, zpěvem, recitací, ale
i cvičením. Porota do dalšího kola pos-
lala z prvního místa Aniku Caitlyn Gib-
sonovou, druhá skončila Lucie Brzá-
ková a třetí Anna Skramuská.

Rozpočet Prahy 7
na letošní rok

Juniorský
maraton

Juniorského maratonu se mohou účast -
nit pražské školy. Akce pojmenovaná
„Běžíme pro Evropu 2018“ je nezisko -

vý běžecký závod desetičlenných družstev
složených ze žáků středních škol, kteří
zdolávají maratonskou trať ve všech kraj-
ských městech České republiky. Účast
střed ních škol v projektu je bezplatná. Sou-
těž o nejrychlejší střední školu v hlavním
městě Praha se bude konat 23. dubna ve
Stromovce. V loňském roce se juniorského
maratonu zúčastnilo 255 školních týmů
z celého Čes ka.
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volný čas

Na 24. února je napláno-
váno téma klasická čer-
nobílá fotografie. Účast-

níci kurzu se budou učit
pra covat s klasickým fotografic-
kým přístrojem na film.

Vyzkouší si vyvolávání nega-
tivu a zvětšování fotografií kla-
sickým mokrým procesem.
A ta ké se navzájem vyfotí v his-

torickém fotografickém atelié -
ru. 

Další fotografický workshop
na Letné bude dokon ce dvou-
denní a ko nat se bude 24. a 25.
břez na, příchozí se budou učit
fotografovat technickými pří-
stroji velkého formátu, nejprve
se budou seznamovat s prvky
přístroje, účely a principy vý-

Muzeum láká
na fotografické workshopy

■Maraton Pána prstenů chy -
s tá na 23. února Bio oko. Pořa-
datelé připomínají, že od doby,
kdy kinům po celém světě vlá -
dlo Společenstvo Prstenu, kte -
ré po celé Středozemi hledalo
jedno obrovské hořící oko, uply-
nulo už více než patnáct let.
Proto si Bio oko hodlá ságu při-
pomenout a v rámci festivalu
Malé oči vám budou promítnuty
všechny tři díly trilogie. Vzhle-
dem k tomu, že Malé oči jsou
dětským festivalem, jsou všech -
ny filmy uvedeny s českým da-
bingem.

■ O rozpůlené hvězdě se jme-
nuje pořad pro děti, který při-
pravilo pražské Planetárium.
Děti mají možnost vydat se spo-
lečně s Vítkem usmířit dvě roz-
hádaná půlkrálovství – králov -
ny Jitřenky a na druhém břehu

řeky Boravy královny Večernice
– ve kterých strážníci nosí po-
divné klobouky a lidé jsou za-
smušilí a ospalí. Aby se zabrá-
nilo válce mezi královstvími
a me zi lidmi opět zavládly mír
a pravda, je ale třeba nejprve
zjistit, proč se království rozdě-
lila. Pořad je vhodný pro děti od
čtyř let. 

■ Centrum současného umě -
ní DOX uvede 26. února insce-
naci Farma v jeskyni: Navždy
spolu! Inscenaci společně se se-
niory – neherci – vytvořily per-
formerky Hana Varadzinová
a Eliška Vavříková a samy v ní
účinkují. Magda a Zuzanka sdílí
své malé životy přes telefonické
rozhovory. První nemůže být
bez druhé, ta druhá je pohlcena
jen sama sebou. Proč spolu vů -
bec ještě komunikují a co je
vlastně spojuje?  Zapojení praž-
ských seniorů bez jakékoli
před chozí zkušenosti s profesi-

O rozpůlené hvězdě 
25. února

Maraton Pána prstenů
23. února

Farma v jeskyni
26. února

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

onální tvorbou souboru fyzic-
kého divadla vedlo k vytvoření
komunity, v níž  se vytratila me-
zigenerační propast ignorace
a pohrdání, které staří lidé na
sklonku svého života často po-
ciťují.

■Od 1. do 4. března by se mě -
li vydat fanoušci motocyklů
na pražské Výstaviště. Konat
se tady bude veletrh pojmeno-
vaný jednoduše Motocykl. Ten
rok co rok představuje nabídku
motocyklů a také veškerého pří-
slušenství a doplň ků a také do-
provodný program plný atrak-
tivních setkání, hudebních
vystoupení a dalších příležitostí
pro zábavu či zís ká ní nových in-
formací.

■ Stand-Up Comedy v Crossu
je naplánováno na 2. března,
začíná se v 19.30 hodin. „Mož -
ná chodíš denně ulicema, i když
vlastně nevíš, kam máš namí-
řeno. Možná tohle fakt o ničem
není... Mož ná... Možná to jedi -
ný rozumný je odhodit apatii,
kterou tě tenhle systém svírá a
jít rozpumpovat bránici na další
várku STAND-UP COMEDY do
Crossu,“ zvou pořadatelé.

■ Do 11. března potrvá v Gra-
fickém kabinetě Veletržního
palá ce výstava Kosmická archi-
tektura Jana Konůpka. Před-
staveny jsou akvarely a uhlové
kresby z let 1926–46.

Motocykly
na Výstavišti

1. března

Stand-Up Comedy
2. března

Kosmická architektura 
11. března

Pokročilé fotografy i ty, kteří s pořizováním
snímků teprve začínají, láká Národní
technické muzeum na sérii workshopů.
Tvůrční dílny začaly na Letné na začátku
roku, potrvají až do června. Dílny se konají
vždy v sobotu a trvají od 9.30 ráno do
16.30 až 17.00 hodin. 

suvu či naklánění a natáčení
standard.

Vyvolávat černobílé filmy se
budou učastníci učit na kurzu

pro pokročilé, a to 21. dubna.
„Žáci“ si osvojí principy vyvolá-
vání černobílých negativních
filmů.
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veřejný prostor

„Vtuto chvíli žádné nové
informace nemám, re-
konstrukce je v rukou

magistrátu. Obávám se, že se
tam nic nového neudálo,“ řekl
starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Levé křídlo Průmyslového
paláce vyhořelo v roce 2008.
Příčinou byl podle některých
výbuch kyslíkové lahve, která
tam byla v rámci zubařské vý-
stavy Pragodent, spekulovalo
se také o požáru modelu hor-
kovzdušného balonu. Pravda se
ukázala jako úplně prostá – ve
skutečnosti za po žár mohl za-
pnutý elektrický vařič, který
byl v jednom ze stánků vystavo-
vatelů. Na vařiči se nacházely
hořlavé předměty.

Ať tak či tak, celé levé křídlo
nenávratně shořelo. Požár způ-
sobil škodu v hodnotě 500 mili-
onů až miliardy. Pro historicky
významný Průmyslový palác to
byla velká rána. Už od té doby
se spekuluje o rekonstrukci.

Podle primátorky hlavního
měs ta Prahy Adriany Krnáčové
by měla vyhořelé křídlo nahra-
dit replika. „Vyhořelé křídlo
Prů myslového paláce se dočká
repliky, která bude vypadat jako
původní stavba, uvnitř však bu -
de moderní a bude splňovat
dnešní požadavky,“ uvedla pri-
mátorka v loňském roce. Doda -
la také, že se kreslí projekt, kte -
rý bude hotový asi v polovině
roku 2018 a pak proběhne sou-

těž. Až se pak získá povolení,
může začít stavba. To ale samo
o sobě bude trvat ještě jeden
nebo dva roky.

„Aktuálně je projektová do-
kumentace připravena k podá -
ní žádosti o vydání územního
rozhodnutí. Do této dokumen-
tace byly zahrnuty i požadavky
stávajícího provozovatele –
spo lečnosti Výstaviště Praha
a.s.,“ řekl mluvčí pražského
ma gistrátu Vít Hofman. Kolik
bude vše stát, zatím nikdo ne-
tuší. Původní odhady byly mezi
600 miliony a miliardou korun.

„Objem finančních prostřed -
ků v této chvíli nelze určit, ne -
boť náklady stavby budou dány
kalkulací po vydání stavebního
povolení a zpracování finální
dokumentace pro provedení
stav by. Finální částka pak bude
definitivně potvrzena po výbě -
ru zhotovitele. Toto lze očeká-
vat v termínu do jednoho ro -
ku,“ uvedl Hofman.

Proti hale
byli památkáři

Původně se nepočítalo s re-
konstrukcí, ale s tím, že budovu
nahradí provizorní plechová
hala, která by vyrostla namísto
současného stanu, stála by 120
milionů. Takové řešení se ale
památkářům moc nelíbilo. Po -
dle primátorky by provizorní
hala mohla stát i na Bruselské
cestě, není tedy třeba za kaž-

Vyhořelé křídlo Průmyslového paláce

se dočká repliky

Levé křídlo Průmyslového paláce na
pražském Výstavišti překrývá jen
provizorní stan, kde probíhají kulturní
akce. O rekonstrukci vyhořelé části paláce
se mluvilo už před deseti lety. Dočká se
palác konečně postavení nového křídla,
nebo se to protáhne?

Průmyslový palác
■ Průmyslový palác pochází z roku 1891.
■ Budovu navrhl architekt Bedřich Münzberger a postavena
byla u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. 
■V letech 1952–1954 byl palác zrekonstruován a přejmeno-
ván na Sjezdový palác.
■ Kolem roku 1990 mu byl vrácen název Průmyslový palác.
■ Levé křídlo Průmyslového paláce vyhořelo v roce 2008. 
■ Za požár mohl zapnutý elektrický vařič, na kterém se na-
cházely hořlavé předměty.
■ Vyhořelé křídlo chce pražský magistrát nahradit replikou.
■ Odhady ceny jsou mezi 600 miliony a miliardou korun.

dou cenu držet provizorní kří -
dlo. Průmyslový palác (v letech
1952–1990 Sjezdový palác)
po chází z roku 1891. Budovu
navrhl architekt Bedřich Münz-
berger a postavena byla u příle-

žitosti Jubilejní zemské výsta -
vy. V letech 1952–1954 byl pa -
lác zrekonstruován a přejme-
nován na Sjezdový palác, kolem
roku 1990 mu byl vrácen název
Průmyslový palác.
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zdraví

Rekonstrukce budovy byla
dokončena v průběhu
led na, v pátek 2. února

pak byla budova zkolaudována
a začalo stěhování. „Od 12. do
16. února bude muset být pro-
voz polikliniky úplně přerušen.
Pro tuto hlavní fázi stěhování
jsme zvolili období jarních
prázdnin, kdy bude velká část
lidí Prahy 7 na horách. Od pon-
dělí 19. února by již měla poli-
klinika fungovat bez omezení
na nové adrese Františka Kříž -
ka 22,“ uvedl místostarosta
Pra hy 7 Ka mil Vavřinec Mareš.

Už od léta loňského roku za-
čala procházet šestipatrová bu-
dova rozsáhlou rekonstrukcí,
aby plně vyhovovala potřebám
polikliniky. Jen rekonstrukce
celého objektu spolkla 30 mili-
onů, dotaci na opravy poskytlo
hlavní město. Termín dokon-
čení měl být na podzim roku
2017, ale dodavatel termín ne-
stihl.

„Praha 7 bude dodavatele pe-
nalizovat výraznou finanční
sankcí ve výši několika milionů
korun. Tyto finanční prostřed -
ky městská část využije na další
modernizaci vybavení polikli-
niky či jiné projekty v oblasti
rozvoje zdravotnictví,“ slibuje
městská část.

Radnice Prahy 7 už dříve
uve dla, že prostory jsou pro po-
likliniku nedostačující. „Naše
poliklinika je jedním z posled-
ních pražských zdravotnických
zařízení v majetku obce. Pro

občany Prahy 7 je její provoz
zcela zásadní kvůli kompli -
kované dostupnosti spádové
nemocnice Na Bulovce. Polikli-
nika nyní sídlí v pronajatých
prostorech, které jsou v dezo-
látním stavu a nejsou bezbari-
érové,“ uvedl loni starosta sed-
mičky Jan Čižinský.

Největší výhodou nového ob-
jektu je tak to, že patří městské
části. „Umístění polikliniky do
našeho objektu umožní pří-
spěvkové organizaci Sdružené -
ho ambulantního zařízení také
pořízení nového přístrojového
vybavení, do něhož se již víc
než 10 let neinvestovalo,“ do-
plnil zástupce starosty Mareš.

Doteď totiž této příspěvkové
organizaci musela Praha 7 při-
spívat tři miliony korun ročně,
aby vůbec mohla pokrýt ná-
klady na provoz.

„Výhodou je, že ačkoli se
v první řa dě jedná o službu pro
veřejnost, počítáme s návrat-
ností investice zhruba do 10 let.
Současný pronajatý objekt má
totiž kvůli zanedbané údržbě
obrovskou energetickou nároč-
nost, kdy náklady na tepelnou
energii tvoří nezanedbatelnou
položku provozních nákladů.
Také ná jem bude SAZ místo
soukromé společnosti platit
obci,“ dopl ňu je zástupce sta-
rosty.

Poliklinika má v Praze 7 ne-
zanedbatelnou roli. Aktuálně
eviduje celkem 17 374 pacientů
a průměrně vykazuje 165 tisíc

Sedmičková
poliklinika
v novém 
V nových prostorech najdou od 19. února
obyvatelé Prahy 7 polikliniku. Z budovy na
Strossmayerově náměstím se přestěhovala
do nově zrekonstruovaných prostor na rohu
ulic Milady Horákové a Františka Křížka. 

IN
ZE

RC
E 

V
7-

02
01

zdravotnických úkonů. „Nová
bezbariéro vá poliklinika po-
skytne lidem komplexní ambu-
lantní servis a moderní vyba-
vení. Široká škála poskytované
odborné péče bude v nové bu-
dově ještě rozšířena o ordinace
pediatra a zubařů, kteří zde již
v současné době sídlí. Zhruba
do poloviny toho roku chceme
dále pokračovat s dílčími úpra-
vami, se zvyšováním komfortu
pro pacienty a s modernizaci

lékař ského vybavení,“ řekl rad -
ní pro oblast zdravotnictví
Fran tišek Vosecký.

Polikliniku provozuje přís -
pěv ková organizace městské
části, která dosud fungovala
pod názvem Sdružené ambu-
lantní zařízení Praha 7.

Změnou zakládací listiny se
organizace přejmenovala na Po-
likliniku Prahy 7. Na nové
adrese Františka Křížka 22 má
také již své oficiální sídlo.
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● Co se skrývá pod projektem Roztan-
čené jeviště – Souboj divadel?

Martin: V Městském divadle v Mladé Bo-
leslavi jsme připravili jednorázové taneční
večery v rámci našich tanečních kurzů. Na-
padlo nás udělat něco jiného a pořádali
jsme tematické večery, třeba první repu-
bliku, Latinskou Ameriku a podobně. Za-
měřili jsme se na jeden dva tance a přizpů-
sobili tomu třeba i styl oblékání. A potom
nás napadlo připravit show, během které se
herci učí tančit a diváci je mohou sledovat
během finálového večera. Zalíbilo se nám,
jak magická atmosféra divadla podtrhuje
v tanci uměleckost a celé to má nádech tan-
čírny. Proto se zrodil ten koncept roztanče-
ného divadla, kde šlo o propojení divadel-
ního a společensko-tanečního umění. 

Tereza: První ročník proběhl v roce
2016. Nevěděli jsme, co čekat, zda se bude
večer líbit divákům a hercům, ale povedlo
se, měli jsme úspěch. Řekli jsme si, že by-
chom mohli náš nápad nabídnout dalším
divadlům. První ročník se letos konal
v Che bu, Mladá Boleslav má za sebou už
druhý ročník. Některá divadla se nám do-
konce sama ozvala a projekt je zajímá. 
● V Praze se zapojilo dokonce osm diva-
del…

Martin: Ano, je to tak. Praha je velmi
spe cifická, divadel je tady spousta, proto
nás napadlo udělat souboj divadel. Každé
vyslalo jednoho herce či herečku a ti se
utkají během finálového večera ve Švan-
dově divadle.
● Jak jste vybírali, kdo si zatancuje?

Tereza: Divadla oslovila svoje herce,
a kdo mohl a měl chuť, zapojil se. Smyslem
celé show je spojit umění a tanec, ale také
diváky pobavit a společenský tanec trochu
zpropagovat.

Martin: Velmi nás také potěšila dvojice
mo derátorů, která diváky večerem prove -
de. Bude to Tereza Kostková a Libor Bouček. 
●Každého z herců doplní profesionální
tanečník či tanečnice. Jaký tanec páry
předvedou?

Tereza: Každý si na tiskové konferenci
vylosoval jeden standardní tanec a jeden la-

tinskoamerický.  Do té doby nikdo netušil,
co bude tančit, a není tak možné se dopře -
du připravit. Páry si samostatně připravují
choreografii a trénují, my jen dohlížíme na
to, aby nedošlo třeba k tomu, že se budou
opakovat stejné taneční prvky, aby to gra-
dovalo, aby to diváky bavilo.

Martin: Je nutné, aby divák byl celý ve -
čer napnutý, aby se těšil na další tanec.
Každý pár bude mít jedinou možnost se
představit a zabojovat o vítězství.
● Dostáváte od dvojic průběžné zprávy,
jak se jim daří?

Martin Šimek a Tereza Řípová:

Máme rádi Stromovku

Dvojice tanečníků Martin
Šimek a Tereza Řípová stojí
za projektem Roztančené
jeviště – Souboj divadel
Praha. Před dvěma lety
taneční show začala
v Mladé Boleslavi, letos se
v Praze zapojí dokonce
osm divadel. Finálový večer
se bude konat v březnu
ve Švandově divadle.
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Tereza: Každý týden představujeme her -
ce či herečku na našich sociálních sítích,
protože vyhlášena byla i soutěž, v níž mo -
hou lidé tipovat vítěze. Takže veřejnost
mů že vidět třeba pohledy z tréninků,
krátké rozhovory a zajímavosti ze zákulisí. 
● Jak bude vypadat finálový večer?

Tereza: Začne úvodním tancem, který
nacvičují všichni soutěžící. Jako první bude
standardní část, tu rozdělí pěvecké vystou-
pení a následovat bude latinskoamerická
část a opět zpěv. Následovat bude hodno-
cení ze strany diváků, kteří vyberou svého
vítěze. Průběžně hodnotí každé vystoupení
porota, která zveřejňuje svá hodnocení jen
částečně, a nikdo tak nemůže dopočítat,
jak na tom je. Vítěze potom vyhlásí i porota
a třetího vítěze – tip diváků vyhlásíme my. 

Martin: A bude také vylosován jeden di -
vák, který bude také odměněn.
● Projekt začal před dvěma lety jako
malý v Mladé Boleslavi, teď se zapojí osm
divadel v Praze. Jaké plány máte dál? 

Martin: Určitě bychom rádi projekt dál
posouvali, rádi budeme inspirovat lidi, aby
chodili tančit, aby se bavili. V Česku máme
krásnou tradici tanečních a každá propa-
gace tance je fajn.

Tereza: Máme rozjednaná další oblastní
divadla, zvažujeme rozšíření projektu
a dal ší jeho možné alternativy a využití
a také jednáme o zahraniční spolupráci. 
● Může se podle vašeho názoru každý
naučit tančit?

Tereza: Každý umí tančit, jen to nevy-
padá jako standardní nebo latinskoame-
rický tanec. Vždyť stačí dítěti pustit hudbu
a hned se začne vrtět do rytmu. My se jen
snažíme dát to do určité líbivé formy, která
ale v podstatě není přirozená.

Martin: Společenský tanec není přiro-
zený pohyb, běžně se přece nepohybujeme
tak, jako při tanci. A jak říká Terka, každý
to v sobě má, ale ne každý se dokáže opros-
tit od zábran a nemyslet na to, že třeba vy-

padá divně. Hlavní je si tanec užít, pobavit
se, mít radost. O to se snažíme i při našich
kurzech.

Tereza: Někdo se tanec naučí za hodinu,
někdo za deset, někdo za dvacet. Jsme in-
dividuality a to nás dělá jedinečnými.
● Jak jste se vy dva vůbec dostali k tan -
ci?

Tereza: Já jsem se k tanci dostala v osmi
letech, moje maminka tančila a já k tanci
také tíhla. Zkusily jsme standardní latin-
skoamerické tance. Strašně se mi to zalí-
bilo, chodila jsem do klubu Rytmus v Ba-
kově nad Jizerou a sešla se tam strašně fajn
parta včetně tanečních mistrů. A protože
kluků moc netančí, musela jsem hledat
partnera. Martinův brácha se mnou chodil
do školy a tak jsme se k sobě dostali.
V klubu jsme společně vyrůstali. Potom se
naše cesty rozdělily, každý šel jinam s ji -
ným partnerem, každý měl jiné trenéry
a partnery. Potom jsem dostala nabídku,
abych vyučovala tanec v Mnichově Hradišti
a napadlo mě oslovit Martina. A on do toho
šel.

Martin: Já se k tanci dostal fakt náhodou
přes Terku. Původně jsem hrál tenis a pla-
val jsem, ale onemocněl jsem a nemohl
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INZERCE V7-0205 INZERCE V7-0208

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

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

NO
VÁ

CEN
A

jsem pokračovat. A hledal jsem,
co bych dělal. Tancoval i můj
brácha a byl velmi úspěšný. 
● Co je na profesi tanečníka
nejtěžší a co nejkrásnější?

Tereza: Začnu tím krásným,
děláme to, co nás baví, to co mi-
lujeme. Tanec spojuje příjemné
lidi, kteří dělají tanec proto, že
je baví a chtějí si ho užít, jsou
pozitivně naladěni a my si to
užíváme s nimi. A nejhorší? Ne-
napadá mě nic…

Martin: Pravda je, že mladí
chodí do tanečních často z po-
vinnosti. Ale my se snažíme je
motivovat, chceme změnit je-
jich názor, děláme hodně proto,
aby i je tanec bavil. Prodloužené
a věneček připravujeme na
různá témata, protože mladé je
třeba zaujmout, ale ostatně to
i dospělé. A nás to baví. A něco
negativního? Asi mě také nic ne-
napadá. Možná to, že tanec je
práce spojená s pohybem, a po -
kud se dostaví zdravotní prob-
lém nebo zranění, je po všem.
● Bydlíte v Praze 7, líbí se
vám tady?

Martin: Žijeme v Bubenči
a máme to ta dy rádi. Stromov -
ka pro nás je místem, kam se
vracíme. Nejsme z Prahy a byli
jsme zvyklí na přírodu za do -
mem, takže v tom hle nám sed-
mička vyhovuje. Praha je velko-
město a je fajn najít zelenou
oázu, kde si můžeme zasporto-
vat, odpočinout, relaxovat. Měli
jsme rádi také taneční klub STK
Praha, který sídlil na Vltavské

necelých padesát let. Teď se bu-
dova bude rekonstruovat a klub
se musel odstěhovat, to nás mr -
zí. Byla tam skvělá atmosféra.
Přišli jsme tančit a dostávali se
tam do jiné dimenze. Klub sídlil
v podzemí a měl jedinečnou
atmosféru. Když jsem se na
sedmičku nastěhoval, nechápal
jsem, proč o tom lidé tak básní,
co tak milují třeba na Letné. Půl
roku jsem tam bydlel a chodil

domů jen přespávat a teprve
pak objevil tamní kou zlo. Mi-
luju pohled z Letenských sadů
na Prahu, to má až magické
kouzlo. A těší mě i chodit po
malých obchodech, kavárnách,
barech, v tom je Praha 7 také je-
dinečná. A ne opomenutelné
plus je fajn dopravní dostup-
nost.

Tereza: Jsme ve městě, ale
zároveň v přírodě.

Roztančené jeviště – Souboj divadel Praha
■ Zapojí se osm pražských divadel, a to Dejvické divadlo, divadlo Semafor, Divadlo v Celetné,
X10 – Strašnické divadlo, Divadlo Broadway, Divadlo Kalich, Divadlo na Vinohradech a Divadlo
v Rytířské. Finále proběhne ve Švandově divadle na Smíchově, a to 10. března.
■ Utká se osm tanečních párů, vždy jeden herec či herečka a jeden profesionální tanečník. Za-
tančí si Lucie Černíková a Jakub Necpál (divadlo Semafor), Šárka Vaculíková a Ondřej Borský
(Divadlo na Vinohradech), Tereza Rumlová a František Kopecký (Divadlo v Celetné), David Grán-
ský a Zuzana Šťastná (Divadlo Broadway), Milan Peroutka a Tereza Řípová (Divadlo Kalich),
Lenka Krobotová a Martin Šimek (Dejvické divadlo), Jakub Gottwald a Tereza Šimáčková (X10 –
–Strašnické divadlo) a Jaromír Nosek s Libuší Hybšovou (Divadlo v Rytířské).
■Za autorským projektem stojí taneční pár Martin Šimek a Tereza Řípová, kteří ho zahájili před
dvěma lety v Městském divadle Mladá Boleslav.
■ Projekt je možné sledovat na sociálních sítích Instagram (@roztancenedivadlo), Facebook
(Roztančené divadlo aneb Když herci tančí) nebo na webu www.roztancenedivadlo.cz. Veřejnost
se může zúčastnit i tipovací soutěže. 
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veřejný prostor

Místo nebylo vybráno ná-
hodně, právě okolo Vl-
tavské se totiž pohybu -

je řada lidí bez domova. Háčky
mají tvar rybářů nebo stojících
figurek a nápis „Nahoď – berou“
je hláškou spojenou s chytáním
ryb. Znamená to, že sem mo -
hou lidé odkládat všechno, co
nepotřebují, a lidé bez domova
si to tady vyzvednou.

Nejvíce ceněné je v této roční
době pochopitelně teplé oble-
čení, jako jsou kabáty, mikiny,
svetry, kulichy a rukavice, ale
i ponožky.

Odložit lze
i nepotřebný spacák

Odložit lze ale na sběrném
místě třeba i nepotřebný spa-
cák. Podobných projektů fun-

Na Re-Use centrum se
promění nevyužívaná
ha la číslo 23 v Pražské

tržnici. Hala je dostatečně pro-
storná, náleží k ní i parkoviště
a je dobře dopravně dostupná.
Před umístěním Re-Use centra
bude kompletně zrekonstru-
ována. 

„Inspirovala nás Vídeň, kde
tamní Re-Use centrum Tandler
velmi dobře funguje a stalo se
i novou turistickou atrakcí,“
uvedla radní hlavního města
Prahy Jana Plamínková. Re-Use
centrum slouží ke svážení před-
mětů, které lidé odložili na
praž ské sběrné dvory. Jde o ta-
kové věci, které lze ještě použít,

jen už se svým majitelům neho-
dily. Myšleno je tím třeba zaří-
zení a vybavení domácnos ti, ná-

bytek, knihy, kočárky, dětská
kola, nádobí, hračky a podobně.
V centru budou věci roztříděny,

naceněny v řádech jednotek až
několika málo stovek ko run
a nabídnuty k opětovnému uži -
tí. 

Ekologické akce
Praha má v plánu navázat

spolupráci s charitativními or-
ganizacemi, dětskými domovy,
azylovými domy, muzei a po-
dobně, kterým bude možné
nashro mážděný materiál také
poskytnout k dalšímu smyslu-
plnému využití. Konat se v hale
číslo 23 budou také ekologické
akce a semináře, které by mohli
navštěvovat žáci a zástupci
škol, školek, zájmových sdru-
žení a jiných organizací.

V Holešovicích vznikne

Re-Use centrum
V Pražské tržnici vznikne Re-Use centrum. Bude to místo, kam se
budou svážet nepotřebné věci, které lze ještě využít, a za nízké
ceny se budou nabízet k prodeji. Praha se inspirovala ve Vídni,
kde podobné centrum funguje.

Nahoď – berou na Vltavské
Háčky, na které mohou lidé pověsit věci pro
lidi bez domova, jako je teplé oblečení
nebo kabáty či bundy, najdete nově
u tramvajové zastávky Vltavská. Na
možnost pomoci potřebným upozorňuje
veřejnost výzva „Nahoď – berou“.

guje po Praze více, třeba v Pra -
ze 6 se v minulosti objevily
skříně v rámci projektu „Daruj
kabát“, kam mohli lidé odkládat

nepotřebné oblečení. Na čtyřce
zase byla v provozu lednice,
kam mohli lidé nosit potravi -
ny pro lidi bez domova.
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luštění

V tajence naleznete Molièrův citát.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V7 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Hektor
a tajemství lásky
od Françoaise Lelorda.

INZERCE V7-0206

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

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

facebook.com/sorrycz

Únorové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

PrDeL

49 Kč2
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servis

Velkoobjemové kontejne -
ry budou přistavovány
v uvedených termínech

vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Součástí přistavení je také ob-
sluha, která koordinuje uklá-

dání odpadů. Odložit lze do
kontejnerů starý nábytek, ko-
berce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty.

19. 2. 2018
■ Osadní x Dělnická
■ Čechova x Nad Král. oborou

20. 2. 2018
■ U Měst. domů x Poupětova
■ U Vody x Jankovcova

26. 2. 2018
■ Tusarova (proti č.5)

27. 2. 2018
■ Za Papírnou
■ Pplk. Sochora (proti č. p. 14)

5. 3. 2018
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
■ Letohradská x U Leten. sadu

6. 3. 2018
■ Tusarova (před č. 52)
■ Čechova x Nad Král. oborou  

12. 3. 2018
■ Za Papírnou
■ Osadní x Dělnická

13. 3. 2018
■ U Vody x Jankovcova
■ U Městských domů x Poupě-
tova

19. 3. 2018
■ Tusarova(proti č.5)
■Pplk. Sochora, (proti č. p. 14)

26. 3. 2018
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. X U Perga-
menky

27. 3. 2018
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Kamenická x U Akademie

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

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

Kontejnery na
elektrozařízení a baterie

Do červeného kontejneru
patří baterie a drobná
elektrozařízení, jako jsou

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

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

Nepoužité léky
do koše a popelnice nepatří

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

Velkoobjemové
kontejnery
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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

www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502Tel.: 774 335 506
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Royal Spa Kučátko
Masážní salon
na Hradčanské

Zavřete oči a dopřejte si
konečně královský
odpočinek...

www.kucatko.eu
tel.: 222 986 232
fb: Kučátko.eu
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Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.cz

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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školství
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„Každý rok otevíráme
v našich školách no -
vé třídy. Podle demo-

grafické studie budeme muset
do budoucna zachovat tempo
zhruba dvě nové třídy v základ-
ních i mateřských školách
ročně. Snažíme se maximálně
využívat dotací, přesto jsou
naše finanční možnosti značně
omezené. Velmi proto vítám ře-
šení, kdy se podaří zachovat za-
vedenou a oblíbenou Bratrskou
školu a zároveň si uvolníme své

prostory pro další rozšiřování
školních kapacit,“ řekl starosta
sedmičky Jan Čižinský.

Škola funguje 20 let
Bratrská škola působí na

území Prahy 7 již téměř dvacet
let. Českobratrská církev evan-
gelická ji provozuje v budově
v Rajské ulici, kterou má od
měst ské části pronajatou do
roku 2020. Praha 7 poté bude
objekt potřebovat pro zřízení
své základní školy. 

„V budově bohužel není jídel -
na ani tělocvična. Před dvěma
lety jsme z tohoto důvodu poří-
dili sousední nevyužívaný poze-
mek. Postavit zde novou školu
je však nad naše finanční mož-
nosti, zároveň nechce me, aby
po roce 2020 Bratrská škola
v Pra ze 7 zanikla. Dohodli jsme
se proto, že Českobratrské cír-
kvi umožníme na našem po-
zemku postavit svou školní bu-
dovu. Její jídelnu a tělocvičnu
pak budou využívat i žáci z naší

Holešovice dostanou

novou školu
Nová základní škola vyroste v Rajské ulici v Holešovicích.
Postaví ji Českobratrská církev evangelická, která do nových
prostor přesune Bratrskou školu ze sousedního objektu,
pronajatého od městské části. Do uvolněné budovy Praha 7
umístí svou základní školu.

školy,“ vysvětlil zástupce sta-
rosty Prahy 7 Kamil Vavřinec
Mareš.

Městská část Praha 7 přene-
chá pozemek formou práva
stav  by Českobratrské církvi
evangelické na dobu 99 let. Ta
zde postaví podle hmotové stu-
die zpracované městskou částí
jak svou školu, tak tělocvičnu
a jídelnu pro oba objekty.
Bratrská škola tak bude nadále
působit na území městské části
a dle smluvního ujednání bude
přednostně přijímat děti z Pra -
hy 7, tak aby tvořily alespoň
dvě třetiny z celkového počtu
žá ků.

Přípravy na stavbu nové bu-
dovy již začaly. „V současné
době pracuje na studii a dalších
částech projektové dokumen-
tace architektonická kancelář
RUA tým pod vedením archi-
tektky Hany Seho, docentky
ČVUT. Pokud nenastanou ne-
předvídatelné komplikace na-
příklad při průzkumu pozem -
ku, měla by škola stát v roce
2021,“ vysvětlila koordiná-
torka škol Evangelické akade-
mie Helena Wernischová. 

■ ZŠ Strossmayerovo nám.
Strossmayerovo n. 4, Praha 7 
20. 2. 2018 

■ ZŠ U Uranie 
Strossmayerovo n. 4, Praha 7 
21. 2. 2018 

■ ZŠ Letohradská 
Letohradská 22, Praha 7 
20. 2. 2018 

■ ZŠ T. G. Masaryka
Ortenovo náměstí 1275/34,
Praha 7 
21. 3. 2018

■ ZŠ Tusarova 
Tusarova 790/21, Praha 7 
27. 2. 2018 a 22. 3. 2018 

■ ZŠ Korunovační 
Korunovační 164/8, Praha 7 
22. 2. 2018 a 15. 3. 2018 

■ ZŠ Fr. Plamínkové
s rozšířenou výukou jazyků
Fr. Křížka 2, Praha 7
12. 3. 2018

■ Fakultní ZŠ Umělecká 
Umělecká 850/8, Praha 7 
14. 3. 2018 a 15. 3. 2018

Soutěž v třídění odpadu
Děti z mateřinek, žáci základních a středních škol mohou až
do konce února soutěžit ve sběru nepotřebných či vyslouži-
lých elektrozařízení a baterií. Díky soutěži EkoEDA by se měli
naučit, co do této specifické kategorie „smetí“ patří a jak s ním
správně ekologicky naložit. Žáci budou zmíněné výrobky při-
nášet do škol a ta je uchová ve speciální sběrné nádobě, kte-
rou získá registrací do soutěže. Odvoz odpadu bude pro školu
zdarma. Zvítězí škola, jejíž žáci odevzdají nejvíce nepotřeb-
ných nebo vysloužilých elektrozařízení a baterií po přepočtu
celkové hmotnosti na jednoho žáka. Školy mohou také sbírat
nepoužívané mobilní telefony a tablety, které pražská zoolo-
gická zahrada použije pro podporu projektu na ochranu goril
nížinných.

Výstava k olympiádě
Výstavu, která přibližuje zimní olympiádu v Pchjongčchangu,
připravily děti ze Základní školy Fr. Plamínkové. Konkrétně
na ní pracovali žáci 8. B a 9. A spolu s paní učitelkou Kateři-
nou Střelickou. Výstava vznikla v rámci hodin výtvarné
výcho vy. Děti měly cíl představit mladším spolužákům vý-
znamné české sportovce, kteří budou Česko na hrách repre-
zentovat, zaměřily se i na sporty, které na olympiádu patří.

Dny
otevřených dveří

Dny otevřených dveří při-
pravily základní školy
v Praze 7 před dubnový -

mi zápisy. Přijít se seznámit
s prostředním vybrané školy
mohou děti i rodiče, kteří navíc

mohou získat odpovědi na své
otázky. Zápisy do prvních tříd
proběhnou 4. a 5. dubna. Vý-
jimkou je Bratrská škola, ve
kte ré se zápis bude konat 3. až
5. dubna.
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doprava

Na nový systém upozorňují nové do-
pravní značky, do jara bude dále do-
malováno vodorovné dopravní zna-

čení. Radnice proto upozorňuje, že řidiči se
mohou dočasně setkat s místy, kde vodo-
rovné značení nebude v souladu s novým
režimem parkování, a že je třeba respekto-
vat svislé dopravní značení, které je nadřa-
zeno vodorovnému. Od poloviny loňského
listopadu také byly v ulicích instalovány
parkovací automaty.

V novém systému placeného stání jsou
tři typy zón. Modrá zóna umožňuje par -
kování rezidentů, abonentů (firem) a vlast -
ní ků nemovitostí. Platí zde parkovací
oprávně ní a nově zde mohou nejdéle na tři
hodiny zaparkovat i návštěvníci pomocí ap-
likace virtuální parkovací hodiny. Parkova -
cí automaty u modrých zón nejsou.

Fialová zóna platí pro zóny smíšené,
vlastníci parkovacího oprávnění zde mo -
hou parkovat neomezeně, stejně jako v zó -
ně modré. Ostatní si musí zaplatit za par-
kování nejdéle na 24 hodin v parkovacích
automatech nebo pomocí virtuálních par-
kovacích hodin. Oranžová barva zůstala je-
dinou barvou pro krátkodobé parkování.
Zaparkovat zde může každý na dvě až tři
hodiny v závislosti na lokalitě. 

Kontrolu zaparkovaných aut zajišťují
hybridní vozidla vybavená šesti kamerami,
čtyři slouží ke čtení poznávacích značek,
zbylé dvě pořizují fotodokumentaci. Za ho-
dinu jsou tato auta schopna naskenovat až
tisíc registračních značek, tato data pak
putují městské policii, která přestupky
oznamuje správnímu orgánu. Přestupky
spáchané v zónách placeného stání již ne-
řeší magistrát, ale přímo úřady městských
částí. 

K získání rezidentního parkovacího
oprávnění je zapotřebí občanský průkaz
s místem trvalého pobytu v Praze 7 a tech-
nický průkaz vozidla. Pokud vůz není re-
gistrován na žadatele, je potřeba doložit
doklad o užívání vozidla. Parkovací opráv-
nění se vydává také podnikající fyzické či

právnické osobě po prokázání sídla nebo
místa podnikání v Praze 7 a vlastníkovi ne-
movitosti na základě prokázání vlastnic-
kého vztahu k nemovitosti. Elektromobily
nejsou zpoplatněny, musí však být zaregi-
strovány na výdejně parkovacích opráv-
nění magistrátu. Pro lidi, kteří pečují o blíz-
kou osobu, existují dva druhy parkovacích
oprávnění.

Pokud někdo navštěvuje opečovávanou
osobu doma, má možnost získat pečovatel-
ský paušál, který mu umožní zaparkovat
v celkem pěti úsecích v místě trvalého po-
bytu. Pokud někdo opečovávanou osobu
převáží třeba k lékaři, může využít pečova-
telský kredit. U něj se platba parkovného
bude provádět přes virtuální parkovací ho-
diny.

Zaparkovat můžou nově lidé, kteří si při-
jedou vyřizovat své záležitosti na úřad
Prahy 7 nebo na finanční úřad na nábřeží
Kpt. Jaroše, na nově vzniklých parkovacích
místech. Parkuje se zde v režimu návštěv-
nické zóny.

A důležitá zpráva pro obyvatele Prahy 7
je také ta, že nepoužité parkovací lístky si
mohou nechat proplatit. Žádosti o vrácení
peněz bude možné podávat do 30. dubna
v budově pražského magistrátu po před-
chozí domluvě na telefonním čísle 236 002
138.

Nárok na náhradu za nepoužité lístky
mají fyzické i právnické osoby. Pokud ne-
vrací parkovací lístky přímo žadatel nebo
osoba oprávněná jednat za firmu, je po-
třeba, aby osoba, která vrácení žádá, byla
k tomuto úkonu zplnomocněna. Vrácení
částky bude provedeno pouze převodem na
účet. Ideální je, pokud řidiči doloží doklad
o koupi lístků.

Pokud doklad nemají, musí pracovníci
magistrátu zkontrolovat jejich pravost.
Vracet ale nelze parkovací lístky poškozené
nebo ty, které mají na zadní straně vyzna-
čeno omezení data použitelnosti. Náhrada
nenáleží ani za parkovací lístky desetihodi-
nové, které byly použitelné od roku 2008
do roku 2016. 

Nový systém
parkování na sedmičce
Nový systém placeného parkování začal platit začátkem
února v sedmé městské části. Řidiči už nebudou dostávat
parkovací karty za čelní sklo, nahradilo je elektronické
parkovací oprávnění. 
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