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Holešovické
výstaviště



SOLNÁ JESKYNĚ
Safírový Pramen
Nová, pravá Solná Jeskyně

● Pronájem celé jeskyně (1–5 osob) – 600 Kč

● Dospělí – 170 Kč 

● Dítě do 6 let (1 dítě k 1 dospělému) – zdarma
● Děti od 6 do 15 let – 70 Kč

● Důchodci, studenti – 100 Kč

● Klasické masáže (60 min.) – 1100 Kč

● Klasické masáže (30 min.) – 670 Kč

● Permanentka 10 vstupů – SLEVA 20%

Lázně Pramen, Dejvická 255/18, Praha 6, 160 00
tel.: +420 728 059 770  ◆ e–mail: info@pivnispa.cz  ◆ www.pivnispa.cz

Denně 11.00–22.00 hod.

LÁZNĚ PRAMEN 
Otevřte svůj Pramen!

ŽIVOTA ● ZDRAVÍ ● OMLAZENÍ ● SPOKOJENOSTI ● RELAXACE

IN
ZE

R
C

E 
V

7-
04

16



3www.vase7.cz

editorial

Vaše 7
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 7
Vydává A 11, s. r. o.,
Bělehradská 568/92, Praha 2, 120 00
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 23038
Ročník II, vychází měsíčně
Datum vydání dubnového čísla 23. 4. 2018
www.vasepraha.eu

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

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

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

Grafika:
Bohumil Havránek
zlom7@a11.cz

Příjem inzerce:
Hana Kvapilová
hana.kvapilova@a11.cz
tel.: 774 488 910
Libor Rys
libor.rys@a11.cz
tel.:602 444 693

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

Vážení čtenáři,
připadá vám, jako by to bylo
teprve pár dní, kdy začal
školní rok a vy jste doprová-
zeli potomky do školy? Při-
tom už zbývá jen několik týd -
nů do konce školy a dětem
začnou vytoužené a zaslou-
žené prázdniny. Pro rodiče je
to ale složitá část roku, mu-
sejí naplánovat, kde jejich po-
tomci volno stráví. Pokud si
dítě netroufá vyrazit samo na
tábor, vyberte pro ně některý
z bohaté nabídky táborů pří-

městských. Ráno ho na něj odvezete a k večeru ho máte
zpát ky doma. Nebude se nudit, něco zajímavého se naučí,
najde si nové kamarády a bude mít fajn prázdninové zá-
žitky. Věnujeme se také rozvoji území Praha-Bubny a situ-
aci na Výstavišti. Přinášíme vám tipy na zajímavé akce,
které se na sedmičce konají, v následujících týdnech, do-
zvíte se třeba novinky v Zemědělském mu zeu. Tady po dlou-
hých sedmdesáti letech otevřeli expozici věnovanou země-
dělství. V novém vydání magazínu Vaše 7 se také dozvíte
zajímavosti ze světa focení, podělí se s vámi o ně fotografka
Monika Navrátilová.

Vaše Zuzana 

BĚH 
PRO PARAPLE
10. 6. 2018

13 – 21 hodin 
PARK LADRONKA, PRAHA 6

registrace závodu: 
www.behproparaple.cz Omluvenky zasílejte formou dárcovské SMS 

ve tvaru DMS TRV PARAPLE 90 na číslo 87 777.
Každý měsíc Vám bude automaticky odečteno 90 Kč do doby, 
než zasílání dlouhodobé DMS podpory zrušíte. 
Více na www.darcovskasms.cz.

ZÁVOD NA 5,1 km  • BĚHY NA 100 m
DOPROVODNÝ PROGRAM

Support Lesbiens, 

Circus Brothers, 

Ondřej Ruml, 
Pavel Horejš,  

Ester Kočičková, 

Kovy, Bé Hà Stylewithme, 
Magdalena Reifová, 
Petr Vacek, Loutky bez hranic

hlavní partneři Centra Paraple:

INZERCE V7-0417

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 11. 5. 2018
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aktuality

Dobrovolníci
uklidili Prahu 7

Téměř čtyři desítky lidí uklidily
Prahu 7 v rámci akce „Ukliďme
Česko, ukliďme sedmičku“. Sku-

piny dobrovolníků například zlikvido-
valy černou skládku mezi nádražím
Bub ny a přejezdem na konci malého
Berlína, uklidily okolí metra Vltavská či
okolí tratě za nádražím Bubny.

Semináře pro
společenství vlastníků

Cyklu seminářů pro společenství
vlastníků jednotek a bytová
druž stva se mohou zúčastnit zá-

jemci ze sedmé městské části. Téma-
tem bude technická správa domů.
Přednáška se koná 16. května v budově
radnice na nábřeží Kpt. Jaroše ve dru-
hém patře v místnosti číslo 225.
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Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.

IN
ZE

RC
E 

V
7-

04
02

INZERCE V7-0410

Stalinovu pomníku se říkalo „fronta na 
maso“. Obří monument na Letné vydržel 
pouhých sedm let
Dnes je na Letné kyvadlo, dříve tam bývalo největší skupi-
nové sousoší v Evropě – Stalinův pomník vysoký patnáct 
metrů. Posměšně se mu však říkalo „fronta na maso“. Na 
svém místě vydržel od roku 1955 pouhých sedm let, pak 
byl tajně odstřelován. Tehdy šlo o monument na počest 
sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina. Kameny 

Sedmička se chlubí transparentní kasou. 
Tajná nebude jediná faktura. Co na to 
další městské části?
Sedmička se zapojila do aplikace CityVizor. Ta lidem 
nabízí intuitivní a průběžně aktualizovaný přehled 
o hospodaření městské části. Aplikaci vyvinulo jako 
otevřenou platformu Ministerstvo financí ČR a provozuje 
ji spolek Otevřená města, jehož je Praha 7 součástí. 
Spolek si od svého vzniku v roce 2015 klade za cíl 

Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz

Zápisy do sedmi mateřských škol, kte -
ré zřizuje sedmá městská část, jsou
naplánovány na začátek května.

Kon  krétně se budou děti, které v září do
ma teřinek nastoupí, zapisovat 2. a 3. květ -
na od 13.30 do 17.00 hodin. Rodiče musejí

k zápisu přinést rodný list dítěte a občan-
ský průkaz, vyplněnou žádost o přijetí, evi-
denční list a vyjádření lékaře. Hlásit lze
dítě do více mateřských škol, spádová ob-
last pro mateřské školy je celé území měst-
ské části Praha 7.

Zápisy do
sedmičkových mateřinek

Do soutěže „Lípa – náš národní
strom“ se mohou zapojit všichni
foto grafové, kteří vyfotí kdekoliv

v Pra ze tento strom. Soutěž je určena pro
amatérské fotografy a pořádá ji u příleži-

tosti 100. výročí vzniku Československé re-
publiky web Pražské stromy ve spolupráci
s pražským magistrátem. Fotografie lze za-
sílat do 19. srpna na e-mailovou adresu
prazskestromy@seznam.cz.

Praha hledá
nejkrásnější lípu

Deratizace probíhá v sedmé městské
části. Od 24. dubna do 21. května
proběhnou práce v následujících uli-

cích: Letenské sady a okolí metronomu,
stráně k Vltavě, Letenský zámeček, Expo,
Vltavská metro a okolí, Bubenská, Stros -
smayerovo náměstí, Řezáčovo náměstí
a oko lí Dukelských hrdinů, ppl. Sochora,

Strojnická, Bubenečské nábřeží, Antonín-
ská, U Letenského sadu, Ovenecká, Nad
Što lou, Kostelní a okolí, Letná, Hanavský
pavilon, Milady Horáko vé, Špejchar a okolí,
nábřeží Edvarda Bene še, nábřeží Kapitána
Jaroše, Pod Královskou oborou podél trati,
Kamenická. De ratizace bude pokračovat až
do června.

Na sedmičce
probíhá deratizace
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WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V7-0418

Dům bez pořádného dato-
vého připojení je dnes
jako bez teplé vody

a elektřiny. Proto jsme se roz-
hodli rozšířit optickou datovou
síť v oblasti Letná, Bubny a Ho-
lešovice. A bylo by škoda, ne-
chat kabely ležet ladem. Proč je
nezavést třeba zrovna i k vám
domů?

Aktivace zdarma
Podmínky máme fér. Náklady

na připojení jsou na nás a to
nejen celého domu, ale i jednot-
livých uživatelů. Instalace i ak-
tivace je zdarma, nechceme po
vás žádné závazky. Pomůžeme
vám také s chodem SVJ, pokud
máte kamerový systém, kance-
lář, dálkové odečty energií nebo

jiné služby domu, nebudeme za
jejich připojení nic chtít.

Tarify vstřícné
i k seniorům

Datové tarify jsme se snažili
nastavit tak, aby uspokojily
mladé vášnivé hráče i vyšly
vstříc seniorům. Nabízíme tak
připojení od 200 Kč pro nej-
starší až po vysokorychlostní
1/1 Gb/s pro nejnáročnější uži-
vatele. Oproti jiným nabízíme
souměrnou rychlost odesílání
i přijímání dat, optické vlákno
až do bytu, a agregace je u nás
sprosté slovo, uvedená rychlost
je garantovaná.

Zní to dobře? Stačí trocha ob-
čanské angažovanosti. Oslovte
svého majitele domu, předsedu

Pe3ny Net se valí na Letnou.
Opticky vzato, bude to jízda!
Jejich revírem jsou Petřiny, jejich připojení
je vražedné, jejich zákazníky budete třeba
vy! Pe3ny Net se rozhodly sestoupit
z kopce a připojit Letnou a Holešovice na
pořádné optické kabely. Jestli máte dost
pomalého, vypadávajícího internetového
připojení, můžete to změnit právě teď.

Chceš vědět víc ? Net Bus 42.

SVJ, souseda nad, pod i vedle
a domluvte se na připojení do -
mu na síť. Ostatní nechte na
nás, jsme skoro sousedi, ne?
A po kud chcete vědět víc, stačí
se zeptat. Na rozdíl od ostat-
ních se nám na helpdesk dovo-
láte a nepotřebujete půl dne
volno. Chcete-li raději osobně,
stačí vyrazit „jedničkou“ do
kop ce.

Nabídka tarifů
■Datové tarify jsou nastave -
ny tak, aby uspokojily mladé
vášnivé hráče i vyšly vstříc
seniorům.
■Pe3ny Net nabízí připojení
od 200 Kč pro nejstarší až po
vysokorychlostní 1/1 Gb/s
pro nejnáročnější uživatele. 
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Protože jeho narozeninový
koncert je beznadějně vy-
prodaný, rozhodl se při-

dat ještě jeden koncert a poprvé
se s ním bude možné potkat
v O2 areně už v pondělí 7. květ -
na. V prosinci 2016 vystoupil
Enrique Iglesias poprvé v České
republice. Na beznadějně vy-
prodaném koncertu tehdy slí-
bil, že se za svými českými fa-
noušky vrátí, a svůj slib nyní
splní.

Chystá pro ně navíc oprav du
výjimečnou show. Zpěvák totiž
vystoupí přesně v den svých na-
rozenin, 8. května 2018. Prahu
si tedy vybral jako jedinečné
mís to, kde svůj den oslaví vel-
kolepým koncertem.

Vystoupí v pražské O2 areně,
která je největší tuzemskou
mul tifunkční halou.

Svým narozeninovým kon-
certem tak Enrique Iglesias us -
pořádá pravděpodobně nej vět  ší

narozeninovou party v české
historii. 

A zkrátka nepřijdou ani fa -
nouš ci, někteří z nich totiž mají
nadě ji, že se se svým pěveckým
idolem pot kají tváří v tvář.
„První tisícovka vstupenek za-
koupených přímo na webu Tic-
ketportalu se dostane do sloso-
vání o Meet&Greet s Enriquem,

dva vylosovaní šťastlivci se
s ním pak budou moci v den
koncertu setkat a k narozeni-
nám mu popřát osobně,“ slibuje
zástupce pořádající agentury
ART BG.

Vstupenky na koncert jsou
k dostání v síti Ticketportal.
https://www.ticketportal.cz/
Event/ENRIQUE_IGLESIAS

Enrique Iglesias
se vrací do Prahy! 
Vypadá to, že španělská popová megastar
Enrique Iglesias má rád Prahu. Nejenže
tady začátkem května spolu s fanoušky
oslaví své narozeniny. Navíc má pro ně
speciální dárek. 
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Území Bubny-Zátory je
velká oblast v městské
části Praha 7, konkrét -

ně jde o 913 668 metrů čtvereč-
ních mezi stanicemi metra Vl-
tavská a Nádraží Holešovice.
V současnosti je tato oblast tvo-
řena především komplexem
starých a chátrajících továren,
o proměně tohoto velkého úze -
mí s výjimečným rozvojovým
potenciálem se mluví už léta.

Představu toho, jak by se
brownfield Bubny-Záto ry mohl
v příštích letech změnit, už In-
stitut plánování a rozvoje hlav-
ního města Prahy nastínil. Ak-
tuálně se připravuje výběrové
řízení na zhotovitele územ ní

studie, kterou by následně
mělo schválit vedení hlav ního
města a zadat navazující změ -
nu územního plánu. Ta to
změna by měla být schválena
v roce 2020, kdy by magistrát
také sejmul z tohoto území sta-
vební uzávěru. Ta zde v součas-
nosti neumožňuje cokoliv sta-
vět.

Nová čtvrť
„Co se týká územní studie, ta

by měla dle mého názoru řešit
především dopady výstavby na
dopravu a dopravní obslužnost
celé této oblasti a Prahy 7. Už
dnes se s přetížením potýkají
Hlávkův most, ulice Argentin-

Nevyužitý potenciál
Holešovického výstaviště
Budoucnost areálu Výsta-

viště v pražských Hole -
šovicích je téma, které

zdaleka nezajímá jen občany
Pra hy 7. Vždyť se jedná o vyhlá-
šené centrum kultury a spole-
čenského dění s více než boha-
tou historií. Pořádaly a pořádají
se zde výstavy, koncerty, nej-
různější veletrhy a další akce
pro lidi různých věkových kate-
gorií i zájmů. V loňském roce se
na Výstavišti konalo na 140 ak -
cí, Průmyslový palác nabízel
program 270 dnů z ro ku 2017
a areál navštívilo přibližně 1,7
mi lionu lidí. Podle těchto čísel
by se zdálo, že je vše v pořádku
a v Holešovicích se nachází sa-
motné srdce kulturního a spo-
lečenského dění hlavního měs -
ta. Jenže současnost není
zda leka tak růžová, jak by se
podle statistik chtělo tvrdit.

Výstaviště má za sebou v po-
sledních letech celou řadu men-
ších i větších problémů, s je-
jichž následky se nebylo
schop né dodnes vypořádat.
Lépe řečeno, nebylo se s ním
schopné vypořádat vedení hlav-
ního města Prahy. Předvolební
heslo „Prostě to zařídíme“, se
kterým se do funkce v roce
2014 dostala primátorka Adri-
ana Krnáčová, se v holešovic-
kém Výstavišti příliš do reality
nepromítlo. Nejlépe je to vidět
na vyhořelém křídle Průmyslo-
vého paláce, které už v roce
2008 zachvátil a zlikvidoval ob-
rovský požár. Na jeho místě
dnes stále stojí pouze provizor -
ní stan.

Praha se o Výstaviště stará
sama od roku 2015, kdy vypo-
věděla smlouvu firmě Incheba.
V roce 2016 zpracoval Institut

Brownfield Bubny-Zátory
by se měl stát novou čtvrtí

ská a Bubenská. Navíc dopady
na dopravu v Holešovicích a na
Letné budou také velké,“ upo-
zorňuje Tomáš Petříček z orga-
nizace ČSSD v Praze 7, který
ale jinak záměr proměnit v sou-
časnosti zchátralé území na
sedmičce vítá. „Městská část
Pra ha 7 by v této souvislosti
mě la společně s magistrátem
také řešit možnost nového
most ního spojení s Karlínem
a Rohanským ostrovem, kde
bude také vznikat nová čtvrť,“
dodá vá Petříček.

Polovinu plochy na území
Bubny-Zátory by měly zaujímat
kanceláře, třetinu plochy prý
za plní byty. Majitelem části po-

zemků je společnost Orco Pro-
perty Group, která zde plánuje
postavit novou čtvrť s byty, kan-
celářskými prostorami, ško la -
mi nebo zdravotnickými zaříze-
ními.

„Já i sociální demokracie na
sedmičce podporujeme přede-
vším výstavbu bytů v této ob-
lasti, protože je to mimo jiné
příležitost pro město, jak řešit
sociální bydlení. Už nyní by stá -
lo za to, aby město uvažovalo
o koupi některých bytů, které
se zde budou stavět. V tom to
světle zrovna nefandím výstav -
bě administrativní čtvrti v okolí
nádraží Holešovice,“ uza vírá
To máš Petříček.

plánování a rozvoje hlavního
města Pra hy aktualizaci kon-
cepce Výstaviště Praha, ve kte -
ré se předpokládá rozdělení
areálu na ně kolik zón: kultura,
relax, open air a zábava. Jedná
se o základ pro další rozvoj Vý-
staviště. Nicméně za dva roky
se bohužel opět nic nesta lo.
Mož ná se ale blýská na lepší
časy. Primátorka Krnáčová ře -
kla, že v letošním roce budou
vidět první změny.

Na Výstavišti by mohl
být zábavní park

K budoucnosti Výstaviště se
vyjádřili i jiní. „Naší snahou je,
aby se co nejdříve vyřešila bu-
doucnost zničeného křídla Prů-
myslového paláce, aby se vybu-
dovala nová dětská hřiště
a prostory pro další využití vol-
ného času nejen obyvatel sed-

mičky. Výstaviště by mělo být
i do budoucna místem, kam lidé
chodí za zábavou. Ale také by
mohlo být místem, kde by mohl
vzniknout nový vědecko-zábav -
ní park, jaký existuje například
v Brně nebo v Liberci, a který by
mohl využít blízkost Národního
technického muzea. Přitáhlo by
to další desetitisíce návštěv-
níků a nabídlo celoroční mož-
nost volnočasového vyžití pro
děti a mládež,“ přibližuje ně-
které plány Tomáš Petříček
z ČSSD.

Co vše se ještě v letošním
roce stihne na Výstavišti poh-
nout dopředu, to se teprve uvi -
dí. Je ale jasné, že nejen Pra -
ha 7, ale celá Praha má ve
Výstavišti místo s obrovským
kulturním i společenským po-
tenciálem. Jen je potřeba ho
naplno využít.
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● Jak jste se k fotografování dostala
a kdy jste začala fotografovat poprvé?

Vážně jsem se fotografováním začala za-
bývat v roce 2009, kdy jsem se vydala na
cestu do severní Etiopie. Od kamarádky
jsem si půjčila profesionální fotoaparát, se
kterým jsem ale moc neuměla zacházet.
Jak nastavit manuálně expoziční čas, clo -
nu a citlivost, jsem si napsala na malý pa-
pírek, který jsem neustále při focení lovila
z kapsy. Fotila jsem památky, nádhernou
přírodu, domorodce, ale i tlupy paviánů vy-
soko v Simienských horách. Když jsem se
vrátila, ze svých fotografií jsem vyrobila fo-
toknihu. Byla jsem překvapená, jak moc se
všem líbila, a to pro mne byl první impuls
k tomu, abych se postupně začala fotogra-
fování věnovat profesionálně.
● Je pro fotografa, stejně jako třeba pro
zpěváka, herce nebo sportovce, důležitý
talent?

Dříve jsem si myslela, že když člověk ně -
co dělá s láskou, může dělat cokoliv. Ales -
poň já jsem to tak vždycky měla. Čemuko-
liv jsem se začala věnovat, vše se mi časem
dařilo. Fotografování je ale určitý druh
uměleckého vyjádření a k němu talent ne-
boli dar potřebný je. U fotografa se proje-

vuje osobitým viděním reality, kterou je
schopný zprostředkovat skrze fotoaparát
dalším lidem.
● Kdo nebo co vás nejvíc ovlivnilo v pro-
fesním životě? Máte nějaké vzory, je ně-
jaký fotograf, který vás inspiruje nebo
ovlivňuje?

Měla jsem obrovské štěstí, když jsem
hned na začátku své profesionální kariéry
potkala ty pravé lidi. Herečka Nela Bou-
dová, se kterou jsem se znala, si mne vyžá-
dala na fotografování titulní strany spole-
čenského časopisu, v jehož redakci se mé
fotografie líbily natolik, že mi tam nabídli
dal ší práci. Fotografka Lenka Hatašová mi
zase předala své zkušenosti z oblasti por-
trétní fotografie a zasvětila mě do tajů vní-
mání světla, které je pro fotografa velmi
důležité. Líbí se mi její snímky, ale sleduji
práci i dalších českých a zahraničních foto-
grafů.
● Jaký je rozdíl mezi fotografováním
v ateliéru a v exteriéru?

Exteriér je daleko pestřejší, nabízí více
možností, nejen těch světelných. Ráda hle-
dám nové lokace i zdroje světla, miluji fo-
cení při západu slunce, kdy je světlo nej-
hezčí, něco takového bohužel v ateliéru

nasimulujete jen těžko. V zimních měsí-
cích využívám kromě umělého také denní
světlo, které prochází velkým oknem do
místnosti a nabízí tak světelné modulace,
které bych jiným způsobem těžko vytvo-
řila. Dnes už si nedokážu představit, že
bych pracovala v ateliéru bez oken, a ne-
měla tak možnost světelné zdroje kombi-
novat. Skutečný význam slova fotografie je
„malba světlem“ a právě to mě moc baví.
●Věnujete se také reportážní fotografii.
Co si obvykle berete s sebou na cesty, jak
vypadá vaše nezbytná výbava?

Reportáže mi občas osvěží klidnou atmo-
sféru ateliéru. Cestuji moc ráda a fotoapa-
rát s sebou vždycky přibalím, k němu dva
objektivy a lehký notebook, což je akorát
tak dost, aby to člověk bez problémů unesl
na zádech. Ze svých cest občas pro některý
ze společenských magazínů, pro které fo -
tím, napíšu i cestopis.
● Kam nejdál jste se pro svoji fotku vy-
dala a kde bylo pro vás skutečně složité
ji získat?

V tomto případě jde jednoznačně o fotku
dalajlámy, přesněji řečeno o selfie s dalajlá-
mou. Spolupracuji s organizací Brontosau -
ři v Himálaji a s nimi jsem se před pár lety

Nejoblíbenějším objektem
fotoaparátu Moniky
Navrátilové je člověk
obecně. Všímá si ho i při
svých reportážích
z odlehlých koutů světa,
jako například z Etiopie
nebo ze severní Indie, kde
působila coby fotografka
hnutí Brontosaurus
v Himálaji. Pro společenská
média již několik let
portrétuje známé osobnosti
kultury, politiky a sportu.

Monika Navrátilová:
Lidi vnímám skrze svůj objektiv
a moc mě to baví 
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vypravila do severní Indie do oblasti La-
dakh, kterou dalajláma často navštěvuje.
Nechyběl ani tentokrát a já jsem měla ne -
jen možnost ho fotografovat, ale dokonce
si s ním pořídit právě i tu společnou fotku.
Vznikla sice přes menší nevoli bodyguardů,
o to laskavější bylo ale svolení samotného
dalajlámy. Později jsem se s ním setkala
i v Praze na soukromé audienci, takže jsme
vlastně tak trošku „staří známí“. Musím
přiznat, že pocity, které jsem v jeho přítom-
nosti vnímala, se mi zapsaly hluboko do
srdce a dají se jen těžko popsat slovy.
● Pro společenská média často portré-
tujete známé osobnosti. Jak takové foto-
grafování probíhá a jak s osobnostmi
pracujete, abyste z nich dostala výraz,
který potřebujete, a oni na fotografiích
vypadali dobře?

Musím předeslat, že záliba ve fotografo-
vání mezi známými osobnostmi nepanuje
vůbec. Čím je fotografování rychlejší, tím
pro ně lépe. Mám velké štěstí v tom, že se
často už známe z předchozích focení, a můj
objekt mi tak důvěřuje. Znám navíc jejich
fotogenické úhly, což také práci usnadní,
a pokud je čas a můj objekt dovolí, experi-
mentuji a hledám pak úhly nové, které nás
občas příjemně překvapí. Pokud se jedná
o ženu, spolupracuji s vizážistou, který ji
na fotografování nalíčí a vytvoří účes, a po -
kud to vyžaduje zadání, využívám i stylis -
ty k výběru oblečení. Na postprodukci fo -
tografií už ale pracuji sama, s retušemi

a „omlazováním“ to ovšem nepřeháním,
i když trend je dnes spíš opačný.
● Pamatujete si, kdo všechno už stál
před vaším objektivem, a je někdo, koho
jste ještě nefotografovala a chtěla byste
jej fotit?

S kolegyní jsem založila fotobanku por-
trétů s názvem Facephoto, takže díky ní
přesně vím, kdo všechno už před mým fo-
toaparátem stál. Z hlavy vám to ale asi ne-
řeknu. Co se týká osobností, žádnou zvlášt -
ní touhu po konkrétní osobě nemám, fotím
ráda každého, kdo ke mně přijde. Mým nej-
oblíbenějším objektem je samozřejmě moje
dcera Stella, té se rozhodně nenabažím
nik dy.
●Podstatou fotografie je zachycení kou -
zla okamžiku. Je ale určitě rozdíl v za-
chycení upravené osobnosti, dětí z dět-
ského domova, nebo třeba chudinské
čtvr ti v Etiopii. Dá se říct, co je náročněj -
ší?

Náročnost záleží zejména na okolnos-
tech, za kterých je fotografie pořízena, tak -
že je jasné, že pokud mám porovnat poho -
dlí ateliéru s vyprahlou Etiopií, není o čem
mluvit. Co se ale moc nemění, je můj pro -
žitek chvíle, kdy mám fotoaparát u oka
a mač kám spoušť. Je to pro mě zázračný
mo ment tvorby a musím přiznat, že při
něm nedýchám, ať už jsem v atélieru na
Letné nebo třeba v Himálaji. Tohle je v pod-
statě to, co mě na fotografování baví nej-
víc.

● Dokážete už v okamžiku stisknutí
spouště odhadnout, zda ta fotografie
bu de dobrá?

Víceméně ano, fotoaparát přikládám
k oku většinou až ve chvíli, kdy vnímám, že
právě teď je ten správný okamžik. A to je
moment, který se mi nejvíce líbí, a předpo-
kládám, že ho zaznamenám přesně podle
svého gusta a budu s ním spokojená i v sa-
motném výsledku.
● Existuje fotografie, kterou máte vy
sama nejraději, která podle vás nějakým
způsobem převyšuje ty ostatní?

Moje nejoblíbenější fotografie pocházejí
právě z Ladakhu v Indii. Zvláštní vztah
mám k jedné z nich, je na ní posvátné je-
zero Tso Moriri, nacházející se v údolí Spiti
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INZERCE V7-0404

Strhující hudba Klause Badelta a Hanse Zimmera, 
orchestr a sbor Filharmonie Hradec Králové, dirigent Helmut Imig

9.6.2018 18:00 Praha

V PŮVODNÍM ZNĚNÍ S TITULKY

Presentation licensed by Disney Concerts. All rights reserved© Disney

INZERCE V7-0407

Monika Navrátilová
česká fotografka

■ Narodila se v Jeseníku.
■ Vystudovala střední zemědělskou a technickou školu.
■ Již několik let portrétuje pro společenská média známé
osobnosti, fotograficky se podílí i na nejrůznějších charita-
tivních projektech, například pro hnutí Brontosaurus v Hi-
málaji, které v takzvaném Malém Tibetu pomáhá ve vzdělání
dětem z chudých rodin. Působila například v Etiopii nebo
v severní Indii.
■ Je mj. autorkou kalendáře Klokánku Hostivice pro rok
2017 nebo módního katalogu značky E.daniely s Chantal
Poullain pro sezonu 2018.

v regionu Himachal Pradesh.
Pořídila jsem ji na pětidenním
treku, který byl velmi náročný,
pohybovali jsme se ve výšce
5500 m n. m. a poslední den se
před námi otevřela dech berou -
cí krajina. Vyzařuje pro mne
zvláštní energii, a proto ji mám
nejraději.
●Žijete v Praze 7. Co máte ve
svém okolí ráda a je něco, co
se vám tu nelíbí?

V Praze bydlím celkem dva -
advacet let a za tu dobu jsem se
stěhovala šestnáctkrát! Mo-
mentálně jsem zakotvila na Let -
 né, což je pro mne taková oz -
doba sedmičky a hlavně oblast,
kde žije spousta zajímavých
a inspirativních lidí, uměl ců
a bo hémů. Klidně bych Let nou
přirovnala k newyorskému So -
hu a mám to tu ráda natolik, že
vůbec ne vím, co bych v případě
Letné měla kritizovat. Miluji
přilehlé parky, malé kavárničky,
restaurace a obchůdky.
● Jsou na sedmičce nějaká
místa, která využíváte k foto-
grafování?

Pro tento účel jsou právě
ideální zmíněné parky, nedávno
jsem navíc objevila podchody
okolo metra Vltavská, které
skýtají velmi zajímavé světelné
modulace a kde jsem nafotila
například módní katalog s he-
rečkou Chantal Poullain. Občas
využívám i prostředí svého pro-
storného bytu, kde jsem si zří-
dila menší provizorní ateliér
a fotografické zázemí.
● Co ráda děláte ve volném
čase, jaké jsou vaše zájmy, zá-
liby, koníčky?

Moje profese je i mým koníč-
kem, takže pokud zrovna ne-
pracuji se svým profi fotoapará-
tem, fotím si různé momentky
na mo bil, i to mě moc baví. Mo-
bily navíc nabízejí možnost nej-
různějších okamžitých fotogra-
fických filtrů a jednoduchých
úprav, což skvěle podněcuje fo-
tografickou kreativitu. Kromě
obrazové části svého života rá -
da medituji a cvičím jógu nebo
další východní cvičení, která
posilují nejen mé tělo, ale i mou
duši.

● Máte nějaký velký fotogra-
fický a dosud třeba nesplněný
sen?

Mám cestovatelské sny
a s tím souvisí i ty fotografické.
Ráda bych navštívila Patagonii,
Jižní Afriku, Skandinávii, Alja-
šku nebo Nový Zéland a chtěla
bych z každé země udělat re-
portáž a pořídit fotografie, ze
kterých bych ráda uspořádala
další výstavu, stejně jako v pří-
padě mé cesty do Indie.

● Co vás čeká v nejbližší do -
bě?

Momentálně pendluji mezi
mateřskými a pracovními po-
vinnostmi. Těším se z kaž dé
pracovní nabídky, která přijde,
čeká mě portrétování několika
zajímavých osobností a snad už
konečně s herečkou Chantal
Poullain uskutečníme chysta-
nou cestu do Bretaně, kterou
samozřejmě spojíme i s fotogra-
fováním.
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servis

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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Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.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
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Nabízí
 Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu

právnických a fyzických osob
 Odložení daňových přiznání k dani z příjmu

právnických a fyzických osob daňovým poradcem
 daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
 daňová optimalizace v mezích zákona

Výhody
 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté praxi

a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující firmy
 daňové a finanční poradenství daňovým poradcem
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti a položkám
 přátelský, profesionální a spolehlivý přístup

BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová – daňový poradce č. 3009

telefon: 283 871 129, 608 534 084
e-mail: vilikusova@bilance-ucetnictvi.cz

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

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

Kontejnery na
elektrozařízení a baterie

Kontejnery na
sběr kovových obalů

Do červeného kontejneru
patří baterie a drobná
elektrozařízení, jako jsou

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

čové monitory, zářivky, úspor -
né žárovky, velké a malé domácí
spotřebiče (jako například
mraz ničky, pračky, chlad ničky
a podobně). Odkládat nelze ani
tonery, 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.

Sběr použitých olejů a tuků
Použitý olej lze odevzdávat ve všech sběrných dvorech. V kaž-
dém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující,
že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků
jídla byly v uzavíratelných obalech.

Do těchto kontejnerů lze
odložit prázdné konzer -
vy, nápojové plechovky,

tuby, uzávěry, víčka, zvířecí
kon zervy. Naopak ne jsou urče -
ny pro sběr stlačených kovo-
vých nádob, tedy spre jů, ani
oba lů od nebezpečných látek,

jako jsou například barvy, ben-
zin, motorové oleje a další. Ná-
dobky od sprejů jsou považo-
vány za nebezpečný od pad
a stej ně jako obaly od nebezpeč-
ných látek je lze odevzdat ve
sběrných dvorech nebo při mo-
bilním sběru.

■ Šmeralova 3 ■ Ortenovo nám. 14 ■ Schnirchova 12
■ Komunardů 45 ■ Na Maninách 26 ■ Kostelní 28
■ U Sparty 2 ■ Letohradská 3 ■ Jankovcova 45
■ Na Výšinách 2 ■ U Smaltovny 25 ■ Tovární 4

■ Nad Královskou oborou 1 ■ Osadní 41
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INZERCE V7-0409

Tajenka skrývá citát Wiesława Brudziňského

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 04: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Manuál pro
začínající maminky
od Jany Ebelson Tržilové.

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

Dubnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč4
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502Tel.: 774 335 506
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v Kamenické 31

tel. 605 806 790

JARNÍ SLEVA 10%
duben + květen

na kosmetická ošetření

V nové expozici Zeměděl-
ství nechybí symbolická
cesta dějinami zeměděl-

ství formou časové osy, která
přibližuje jeho vývoj od pravě -
ku až do současnosti se vše mi
zvraty, propady i úspěchy. Ze-
mědělství od neolitu předsta-
vuje základ celé společnosti,
umožnilo rozvoj dalších odvě-
tví, vědy a techniky. Obdělává-
ním půdy a chovem hospodář-
ských zvířat se až do 19. století
živila převážná část obyvatel.
Návštěvníci se seznámí i s kolo-
během hospodářského roku.

Naleznou zde unikátní sbír-
kové předměty, například le-
gendární ruchadlo bratranců
Veverkových, které v 19. století
započalo éru nových technolo-
gií a inovací v zemědělství. Do-
minantou expozice je také býk
César, nejlepší plemeník z první
české inseminační stanice. Cen-
trálním tématem je hospodář-
ský cyklus.

Zobrazení zemědělských
pra cí během jednoho ro  ku do-
plňuje výstava historické tech-
niky. Zájemci si také mohou po-
slechnout vyprávění našich

V zemědělském muzeu
mají po 70 letech expozici zemědělství

Sedmdesát let čekalo Národní zemědělské
muzeum v Praze, až bude moci znovu
realizovat expozici věnovanou zemědělství.
Ta v budově postavené v roce 1939 sice
po válce vznikla, ale vydržela zde jen pár
měsíců. Nyní se v rámci oživování
a rekonstrukce muzea postupně daří
celému objektu vrátit jeho původní účel.
K expozicím Jede traktor, Rybářství,
Myslivost, Živá zahrada, Voda v krajině
a Laboratoř ticha tak nyní přibyla i ucelená
expozice věnující se historii zemědělství.

před ků od neolitu až po součas-
nost. 

Dětští návštěvníci mohou
vstoupit do chlívku s ovcí a ko -
zou nebo obilné sýpky a zjistit,
jaké to je zahrabat se do zrní.
Zahrají si na archeology a čeká
je tu i světnička, kde si vyzkouší
výrobu chleba a másla. Dětem
je také vyhrazena střed ní část
expozice seznamující je s živo-
tem hospodářských zvířat.

„Odtržení naší společnosti od
toho, jak získáváme jídlo, je vel -
ké, a považujeme za důležité
ze jména děti seznamovat s tím,
kde se potraviny berou, a budo-
vat v nich vztah k ze měděl -
ství, potažmo k přírodě, půdě
a krajině. U nás se o to snažíme
hravou a interaktivní formou,“
uvedl generální ředitel Národ-
ního zemědělského muzea Mi -
lan Jan Půček.
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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●Na prázdniny připravujete tady v Hod-
kovičkách dětské golfové campy, o co
přes ně půjde?

Jedná se o klasické příměstské tábory,
kdy u nás děti stráví celý den od 9.00 hodin
od rána, ale večer se vrátí domů k rodičům.
Děti máme podle věku rozdělené do dvou
skupin, ty menší se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne budou mít
naplánovaný jiný program, který bude po-
chopitelně záviset na počasí. Když bude
ven ku pěkně, budou si hrát na hřišti, za -
hra jí si míčové hry, půjdou si zaplavat do
bazénu do Podolí, když bude ošklivo, půj-
dou třeba do kina. Starší děti budou na gol-

fovém hřišti celý den. Věnovat se dětem
budou na hřišti naši profesionální trenéři.
● Jak staré děti se mohou na letní camp
přihlásit?

Příměstské golfové tábory jsou určeny
pro děti zhruba od šesti do osmnácti let.
Kaž dý trenér bude mít ve skupině maxi-
málně šest dětí. Turnusy se střídají každý
týden. Stává se nám, že rodiče zaplatí dítěti
jeden turnus a na jeho konci už si zamlou-
vají ještě jeden týden. Campy pořádáme
pravidelně a víme, že děti se k nám každý
rok rády vracejí. A také jsme samozřejmě
vypozorovali, že k nám přišel na tábor úpl -
ný začátečník a golf ho natolik zaujal, že se

mu začal věnovat. Hned v září nám začnou
dětské kurzy. Ty mohou navštěvovat děti
od čtyř let až po třiadvacetileté juniory.
Chodí se hrát jednou až dvakrát týdně po -
dle věku dětí. Přihlásit se ale samozřejmě
mohou i začátečníci, kteří v létě na camp
nepřijdou.
● Mohou se přihlásit i děti, které v živo -
tě nedržely golfovou hůl v ruce?

Samozřejmě, vůbec neřešíme, kdo na
tom jak s golfem je. Kdo ho ještě nehrál,
může se naučit něco nového, kdo už něja-
kou zkušenost má, zatrénuje si. Den začne
protažením, děti si zaběhají, procvičí, za-
hrají hry. Potom už dostanou do ruky hole
a učí se odpalovat, ti zkušenější trénují. 
●Co si musejí účastníci campů přinést?

Děti, které už golf hrají, si mohou přinést
vlastní hole, nikdo si ale nemusí nic kupo-
vat a shánět. Stačí pevné boty a sportovní
oblečení. Vše ostatní zajistíme my. A to
včetně svačin a obědů a pravidelného pití.
I když možná ještě k tomu oblečení, bu-
deme rádi, když děti budou nosit trička s lí-
mečkem a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
●Chuť začít s golfem ale mohou mít i do-
spělí. I pro ně máte začátečnické kurzy?

Ano, i takové kurzy máme. Začátečnické
kurzy pro dospělé trvají měsíc a skládají se
z osmi lekcí po osmdesáti minutách. Po je-
jich absolvování jsou účastníci připraveni
získat osvědčení pro hru na hřišti a stávají
se tak plnohodnotnými golfisty. Kurzy pro-
bíhají od dubna do října. Měsíc jim stačí
k tomu se dobře připravit.

www.hodkovicky.cz

Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá princip

příměstských táborů. Jeden takový se bude konat

v průběhu léta v Golfovém klubu Hodkovičky – zaměřen

bude pochopitelně na golf. Přihlásit se mohou děti od šesti

do osmnácti let. „Menší děti se budou vždy dopoledne učit

hrát golf a na odpoledne budou mít naplánovaný jiný

program. Starší děti budou na golfovém hřišti celý den.

Věnovat se dětem budou na hřišti naši profesionální

trenéři,“ popisuje letní campy Filip Jettmar, manažer

Golfového klubu Hodkovičky.

Program na léto?
Co třeba golfový camp?
Program na léto?
Co třeba golfový camp?
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Pokud i vy přijmete vý zvu
startovat na některém ze
závodů, čekají vás přede-

vším náročnější, ale pestré tré-
ninky. Budete muset svůj ča-
sový program doplnit o tři
disciplíny, obstarat si chybějící
vybavení a možná i vyhledat od-
bornou sportovní pomoc. 

Ale to je ono. Nemá to být jed-
noduché. Proto je to výzva
a pro to je to triatlon. Odměnou
vám bude pocit, že jste se do-
stali dál než samotní plavci,
běžci nebo cyklisté. Jako bonus
vás nemine skvělá kondice, no -
ví přátelé a okolí svého domu si

během denního sportování taky
dokonale ochočíte. 

A nebojte. Zní to strašidelně,
ale pár stovek metrů „prsama“
dáte stejně jako pár kilometrů
na svém starém kole a závěr je
něco jako běh na autobus, ale
delší. Pokud se vám to zalíbí,
můžete pak řešit lepší materiál
a sofistikované tréninky. Letoš-
ním cílem je zkusit něco nové -
ho, posunout si hranice. Jít do
triatlonu.

Máme pro vás tip na tři zají-
mavé závody s dlouhou tra di -
cí a profesionálním pořadatel-
ským týmem. Dva z nich jsou

v Praze a jeden v severních Če-
chách. Všechny pod značkou
H-triatlon Tour a jsou vhodné
pro všechny věkové i výkon-
nostní kategorie.

Houmrův triatlon v Jiříkově
na Děčínsku se koná již po pěta-
dvacáté, a to už je kupa zkuše-
ností a stovky atletů, kteří pro-
běhli cílovou páskou. Patronem
závodu je Petr Čtvrtníček, je -
hož účast dělá tuto událost stej -
ně významnou jako olympijské
hry a mistrovství světa dohro-
mady. Po závodě následuje hu-
dební festival včetně vystou-
pení hurikána Dalibora Jandy.
Akce se koná 4. srpna. Takže
natrénovat stihnete.

Pražský triatlon v Horních
Počernicích se koná 22. čer -
vence a využijete na něm svoje
silniční kolo. Stejně jako u os -
tatních závodů seriálu je zajiš-

těno parkování zdarma, občer-
stvení během závodu i po něm,
měřený čas, certifikát s výsled-
kem, finisherské tričko, hygi-
enické zázemí a dárky od part-
nerů.

Pokud máte horské kolo, do-
poručujeme závod, který je sko -
r o za dveřmi. FINEP Terénní
triatlon Hostivař proběh ne
24. června a sejdou se tam mi-
lovníci sportu z Prahy a střed-
ních Čech, kteří si chtějí vy-
zkoušet něco nového.

I před tímto závodem bude
beseda Jak na to, kdy vám od-
borníci poradí závodní taktiku
a tipy. Ideální závod pro začá-
tečníky s minimálním vybave-
ním. Zde začínala řada spor-
tovců, kteří to dotáhli až na
ha vajského Ironmana.

Více informací o závodech na
webu www.dotriatlonu.cz

Nástupce běžeckého šílenství?

Triatlon!

Počty cyklistů i běžců dosahují závratných

čísel a sportovci ve velkém vyhledávají

další výzvy. Třeba závody náročné svojí

délkou, překážkami anebo kombinují více

disciplín dohromady. A přesně o tom je

triatlon. Závod v plavání, jízdě na horském

nebo silničním kole a běhu. To je výzva,

která si žádá odvahu. Možná to je právě

motiv, který na start českých triatlonových

tratí že ne každoročně mnoho zájemců.



Nové byty chytře...
CHYTRÉ BYDLENÍ 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. 

PENB: B Více informací naleznete na www.na-maninach.cz

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