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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.

STARTOVACÍ
1+kk

PRAKTICKÉ
2+kk

TRADIČNÍ
3+kk

RODINNÉ
4+kk
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Vážení čtenáři,
máte nějaké životní sny nebo
cíle? A patříte k těm, kteří je
nechávají opravdu jen v ro-
vině představ, nebo si je pl-
níte? Zuzana Procházková,
učitelka ze základní školy
v Pra ze 7, odmalička ráda
pla ve, rodiče ji a její souro-
zence ke sportu vedli, a tak
když se rozhodla, že chce být
učitelkou, byla volba tělocvi -
ku jasná. A právě v rámci
studia začala Zuzana snít –
psa la bakalářskou práci

o plav cích přes průliv La Manche a rozhodla se, že to zkusí
sama. Držte jí palce, bude to potřebovat! V rozhovoru vám
prozradí, čeho se nejvíc bojí, co ji při plánování plavby
překvapilo a jak se připravuje. Přinášíme vám také celou
řadu zajímavých tipů na akce, které se konají v sedmé
městské části a na kterých můžete strávit volné chvíle. Vy-
dejte se na výstavu, jógu nebo třeba na festival. Dočtete se
i zajímavosti z oblasti školství, například o možnosti zí-
skat příspěvek na školní akce pro svého potomka nebo
o tom, co zajímavého zažívají děti ve školách v sedmé
městské části.

Vaše Zuzana

INZERCE V7-0504 INZERCE V7-0508
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Koncertní sál
na Vltavské

Prověřovací studii, která řeší mož-
nosti výstavby nového koncert-
ního sálu v oblasti Vltavské, má

k dispozici Institut rozvoje a plánování
Prahy. Následovat budou technické stu-
die a studie proveditelnosti, příští rok
by mohla být vyhlášena mezinárodní
architektonická soutěž. „V Praze ne-
vznikl koncertní sál pro klasickou hud -
bu více než 100 let a z dlouhodobé ana-
lýzy vyplývá, že Praze chybí dostatečně
velký soudobý koncertní sál s výbornou
přirozenou akustikou pro symfonickou
hudbu. Dvořákova síň Rudolfina z roku
1885 a Smetanova síň Obecního domu
z roku 1911 neodpovídají soudobým
akustickým, kapacitním ani provozním
požadavkům,“ uvedla primátorka Adri-
ana Krnáčová. „Nová koncertní hala
mů že nastartovat revitalizaci území
Bubny-Zátory, kterým se v současnosti
také usilovně zabýváme,“ doplnil On-
dřej Boháč, ředitel IPR Praha.
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Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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ZÁVOD 

Sobota
26. 5. 2018  
od 1100 hodin

Klub Lávka Skochovice  
na Vranské přehradě

Více informací a přihlášky na  
www.pskv.cz, mobil: 602 309 064

Putovní pohár  
obce Vrané nad Vltavou  

ve 3. ročníku  
amatérského závodu DL 10

 www.aatsunami.czwww.pskv.cz
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Dračí lodě  
Vrané nad Vltavou

DL 10

Kapitáne, sestav  
posádku a přijeď  
vyhrát!

Kapitáne, sestav 
posádku a přijeď  
vyhrát!

Dračí Regata Vrané nad Vltavou 2018

Prestižní kuchařskou soutěž v Singa-
puru vyhrál Národní tým kuchařů
a cukrářů České republiky. Partne-

rem týmu je Národní zemědělské muzeum,
tréninky na mezinárodní kulinářská klání
totiž probíhají právě v muzeu, konkrétně

v tamním gastrostudiu. Jde o historický
úspěch týmu, klání v Singapuru je nejpres-
tižnější asijská soutěž, Češi zvítězili v kon-
kurenci kuchařů z Taiwanu, Nového Zélan -
du či Malajsie. Tréninky týmu na Letné
jsou přístupné veřejnosti.

V Národním zemědělském muzeu
vaří světoví mistři

Sedmičku čeká
rekonstrukce horkovodů

Bleší trhy 
na Ortenově náměstí

Od května až do září budou v sedmé
městské části probíhat opravy hor-
kovodních rozvodů. Během května

a června se bude pracovat v ulicích Šimáč-
kova a Schnirchova, v červnu a červenci bu -
do u opraveny horkovody v ulicích U Smal -
tovny, Strojnická, Dukelských hrdinů,

Ve letržní, Janovského, Schnirchova, Štern-
berkova, Heřmanova, Farského a Buben-
ská, v červenci a srpnu se práce přesunou
do ulic Pplk. Sochora, Farského, Stros -
smayerovo nám. a Na Ovčinách a končit se
bude v srpnu a září v Bubenské, Šimáčkově,
Veletržní, Pplk. Sochora a Antonínské. 

Vždy jednu sobotu v měsíci se na Or-
tenově náměstí konají bleší trhy. Na-
vazují tak na úspěch trhů na Řezá-

čově náměstí, tady trhy začaly už před
dvěma lety. „Řada lidí si sem zvykla chodit
nejen za nákupy, ale vnímá to jako příleži-

tost pro přátelské setkávání se svými sou-
sedy i navazování nových kontaktů,“ uve -
dla radní Hana Třeštíková. Blešáky na Or-
tenově náměstí se budou konat každou
první sobotu v měsíci, od července potom
dále každou druhou sobotu v měsíci.
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Stalo se tak poté, co v dub -
nu projednání tohoto
návr hu zablokovali ne-

schválením programu zasedání
zastupitelé Jan Čižinský a Ma -
těj Stropnický (SZ).

„Je škoda, že se celá věc vi -
nou těchto aktivistických za-
stupitelů o několik týdnů zdr-
žela, jsem ale ráda, že nakonec
mezi zastupiteli zvítězil zdravý
rozum,“ říká radní Ropková.

Hlavní město dlouhodobě po-
siluje z vlastního rozpočtu tr-
vale nízké platy v oblasti škol-
ství.

Peníze nad rámec
státního rozpočtu

Od roku 2014 se celková
část ka vynakládaná na tento
účel zdvojnásobila na dnešních
bezmála šest set milionů ko -
run. Jde o částku, kterou obdrží
školy a školská zařízení na od-
měňování zaměstnanců nad
rámec prostředků ze státního
rozpočtu.

„Mám nesmírnou radost, že
se mi podařilo splnit slib, který
jsem dala při nástupu do funkce
před necelými čtyřmi lety všem
pracovníkům v pražském škol-
ství. Posilování platů v oblasti
školství považuji za jeden z nej-
větších úspěchů tohoto vedení
hlavního města. Daří se nám
tak alespoň zčásti kompenzo-

vat dlouhodobě nízké platy ve
školství a zvýšené náklady na
život v Praze. Jde o ocenění
obětavé a svědomité práce
všech zaměstnanců pražského
školství,“ uvedla radní hlavního
města pro školství Irena Rop-
ková (ČSSD).

Školy, školky
a jídelny

Školy a školská zařízení,
které zřizují městské části, ob-
drží podle schváleného usnese -
ní zastupitelstva hlavního měs -
ta Prahy na posílení platů svých
zaměstnanců včetně odvodů
a na pokrytí výdajů na překrý-
vání přímé pedagogické čin-
nosti celkem 296 milionů ko -
run.

Tato částka se tak týká přede-
vším základních a mateřských
škol a většiny školních jídelen
v hlavním městě.

„Součástí této částky je deva-
desát milionů korun, určených
na pokrytí výdajů mateřských
škol, kterým letos ministerstvo
školství neposkytlo dostatečné
finanční prostředky k financo-
vání překrývání pedagogické
činnosti,“ dodává radní Ropko -
vá.

Dalších 262 milionů korun je
určeno na posílení platů na
úrov ni regionálního školství, do
kterého spadají školy a školská

Radní Irena Ropková
prosadila 600 milionů do školství
Radní Irena Ropková prosadila posílení
platů zaměstnanců pražského školství
o celkem 600 milionů korun. Jde o nejvyšší
částku v historii. Na návrh pražské radní pro
školství a evropské fondy Ireny Ropkové
(ČSSD) schválilo květnové zastupitelstvo
hlavního města historicky nejvyšší posílení
platů pedagogických i nepedagogických
pracovníků z městského rozpočtu.

zařízení zřizovaná hlavním
měs tem.

Jedná se především o střední
a vyšší odborné školy, základní
umělecké školy a celou řadu

dalších škol a školských zaří-
zení. Částkou ve výši přes 41
milionů korun pak hlavní měs -
to z vlastního rozpočtu posiluje
platy asistentů pedagoga.
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volný čas

Přednáška o přírodě
v zemědělském muzeu

Společným tématem cyklu
přednášek bylo vysychání
půdy, záplavy, snižující se

úrodnost nebo rybníky plné
sinic. Příchozí mohli nahlížet
do problematiky křehké rovno-
váhy mezi zemědělskou pro-
dukcí a zdravou krajinou. Před-
nášky se konaly ve spolupráci
se Státním pozemkovým úřa-
dem, který byl současně odbor-
ným garantem cyklu. 

Klimatické změny:
malé i velké bitvy

Poslední ze série povídání
s názvem Klimatické změny:
malé i velké bitvy se koná
31. května od 17.00 hodin. Na
té ma Klima a krajina promluví
Zdeněk Žalud z brněnské Men-

delovy univerzity. Vysvětlí,
proč se mění klima, jaké jsou
dopady na naši krajinu, proč
v ní ubývá vody a přibývají epi-
zody sucha, a nastíní, jaký bude
vývoj klimatu do konce století.
Následovat bude povídání Dani-
ela Piteka, který bude vyprávět
Příběh vody z Milešovky.

Zhlédněte záznam
na YouTube

Přednáška se bude konat
v multifunkčním sále v přízemí
a je zdarma, pro registraci je
možné využít online formulář
na webu muzea. Kdo nestihne
přijít, může celou sérii předná-
šek zhlédnout díky záznamu
na YouTube kanálu Národního
zemědělského mu zea. 

Závěrečnou přednášku cyklu o vodě
pojmenovaná Klimatické změny: malé
i velké bitvy připravilo na konec května
Národní zemědělské muzeum. Povídání
uzavře přednáškový cyklus Voda a půda
jako společenské dilema.

INZERCE V7-0519

www.stako.cz  |  stako@stako.cz

Vyzkoušejte 
 

VÝHODNÁ
SLEVA
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■ Stromovka se 23. května
promění v místo plné jógy,
konat se zde bude Rodinné jó-
gování. Zváni jsou všichni malí
i velcí jogíni, kteří si jógu dopře -
jí pod širým nebem. Začíná se
v 17.00 hodin. Akce se koná
pravidelně, sraz je vždy ve stře -
du v 17.00 hodin u Planetária.

■Výstavu Kouzlo/Čaro bake-
litu je možné až do září zhléd-
nout v Národním technickém
muzeu na Letné. Výstava vzni -
kla ve spolupráci se Sloven-
ským technickým múzeem
a návštěvníkům představuje
pestré a bohaté využití bake-
litu. Vystaveno je zhruba tři sta
radiopřijímačů, telefonů, foto-
aparátů, spotřebičů pro domác-
nost, hraček a dalších výrobků,
exponáty pocházejí převážně
ze sbírek Slovenského technic-

kého múzea, ale i od soukro-
mých sběratelů. Muzeum uve -
dlo výstavu v rámci projektu
„Ma de in Czechoslovakia –
aneb průmysl, který dobyl
svět“. Tím si připomíná 100. vý-
ročí založení Čes koslovenska.

■Tiskárna na Vzduchu zaha-
juje sezonu pod širým nebem
akcí Swing ve Stromovce. Za-
číná se 25. května v 19.00 ho -
din. Představí se kapela Appen
dixie, vyhlášená swingařská
formace Prague rhythm kings,
americký stepař Josh Hilber-
man, kabaretní hvězda Yazz
i DJ Varrick Frost a další.

■ V 11.00 hodin začne 26.
května v pražském Planetá-
riu pořad Křišťálové sestry.
Všichni se společně přesunou
na jižní polokouli do daleké Au-

Rodinné jógování 
23. května

Kouzlo/Čaro bakelitu
25. května

Swing ve Stromovce
25. května

Křišťálové sestry
26. května

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

strálie. Kromě procházky po
již ní hvězdné obloze uslyší po-
hádku zpracovanou na motivy
dávného příběhu o dvou mla-
dých lovcích a křišťálových se-
strách – Plejádách. Cestu ke
štěstí jim zkříží zlý obr Wuru -
na, který dívky zajme a nutí je
pro něj pracovat. Netuší však,
že jsou pod ochranou kouzel-
ných borovic, pomocí nichž se
jim podaří uprchnout na oblo -
hu.

■ Dvoudenní rodinný festival
Páni kluci odstartuje 26. květ -
na v Národním zemědělském
muzeu v Praze na Letné. Začí -
ná se v 10.00 hodin a připra-
vena bude spousta zábavy ve
vnitřních i venkovních prosto-
rech.

■ Závod Ninja Factor Praha
vypukne 26. května na praž-
ském Výstavišti. Půjde o třetí
kvalifikační závod, další se ko-
naly v Ostravě a v Brně, prvních
pět vždy postoupí do celostát-
ního finále. Ve finále 2. června
se tak o titul bojovní ka Ninja
popere celkem 15 nej lepších.

■ Živá Exotika je název vele-
trhu, který se bude konat 26.
května na Výstavišti. Představí
se více než 170 vystavovatelů.
Možná je výměna a prodej exo-
tických rostlin, akvarijních a te-
rarijních živočichů, chovného
a sbírkového hmyzu, chovatel-
ských i pěstitelských potřeb. 

Páni kluci
26. května

Ninja Factor
26. května

Živá Exotika
26. května

INZERCE V7-0505INZERCE V7-0521

INDIVIDUÁLNÍ CVIČEBNÍ PLÁN

REHABILITACE PO ÚRAZECH

LÉČBA MODERNÍ PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU

•    LYMFODRENÁŽE

•    RÁZOVÁ VLNA

•    MAGNETOTERAPIE

BOLESTI PÁTEŘE

ZÁNĚTY ŠLACH

KLINIKA REHABILITACE  
A FYZIOTERAPIE

Tel. pro objednání: 602 640 876 

Komplexní léčba je naší prioritou
Mařákova 263/3, Praha 6 (metro A Hradčanská) 
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● Rozhodla jste se přeplavat průliv
La Manche. Jak vás to napadlo?

Když jsem se připravovala na bakalář-
skou práci, věděla jsem, že chci psát o pla-
vání. A hledala jsem proto téma. Načítala
jsem si informace o dálkovém plavání a na-
razila při tom na příběhy lidí, kteří přepla-
vali La Manche. Chvíli jsem ten nápad ne-
chala zrát a potom se rozhodla, že to je
ono! Až poté se zrodila myšlenka zkusit si
průliv sama přeplavat.
● Váhala jste? Je to odvážný nápad!

Váhala, to určitě a hodně. Díky té baka-
lářce jsem měla načteno hodně knížek, do-
zvěděla jsem se spoustu zajímavostí a díky
tomu se mohla rozhodnout. O plavbě jsem
začala přemýšlet před pěti lety, plánovat
a připravovat se jsem začala před třemi
lety. Plavání přes La Manche není možné
uspěchat, už jen proto, že si plavec musí
zamluvit služby lodivoda, a to se musí udě-
lat několik let předem. Povinná je také lé-
kařská prohlídka, sháním peníze a musela
jsem také absolvovat šestihodinovou plav -
bu ve vodě, která teplotně odpovídá. To je
povinné kvůli ověření, že jsem schopná pla-
vat, nemohou si dovolit pustit do vody ně-
jaké zbrklé plavce. V červenci jedu ke zná-
mým na jih Anglie, kde budu trénovat, tou
dobou tam má voda těch 16 stupňů. Tam si
také vyzkouším občerstvování během pla-
vání. Je to slaná voda, musím zjistit, co mi
sedí. Nesmím zapomenout na to, že se bě -
hem plavby nesmím nikdy zachytit lodi, ani
při jídle a pití.

● Překvapilo vás něco o plavání přes
La Manche?

Především teplota vody. Nečekala jsem
totiž, že může být voda v moři takhle straš -
ně studená. Má průměrně 16 stupňů, do-
mnívala jsem se, že to bude teplejší. Ale ani
to mě neodradilo.
● Máte představu, kolik času vám plav -
ba zabere?

Chtěla bych to „dát“ za patnáct hodin.
● Jaká jsou největší úskalí plavby?

Určitě je to podchlazení. Když se člověku
nedaří a plave pomalu, mohou mu to ještě
zkomplikovat proudy, zanáší a plavec toho

uplave mnohem víc. No a rizikem je i moř-
ská nemoc. Ale s tímhle vším jsem smíře -
ná, pět let o tom sním a nenechám se ničím
zastrašit.
● Jak trénujete?

Trénuju šestkrát až osmkrát týdně a po-
stupně přidávám. Týdně uplavu kolem
20 kilometrů, La Manche je vzdušnou ča -
rou 33 kilometrů.
●Když jste svůj plán oznámila doma, co
vám na to řekli?

Rodiče měli radost, oni jsou totiž stejní
blázni jako já. Pravda je, že trochu strach
mají babičky. Maminka jede se mnou, táta

Zuzana Procházková:
Plavání přes La Manche je výzva!

Obklopena dětmi je každý den Zuzana Procházková,
učitelka ze sedmičkové Základní školy Fr. Plamínkové.
Žákům předává vědomosti z matematiky a vyučuje
i tělocvik. Její vášní je plavání a právě děti dostanou šanci
držet jí palce. V létě se totiž chystá přeplavat průliv
La Manche. Jak se připravuje, čeho se obává, kdo jí bude
držet palce a co ji překvapilo? „Především teplota vody.
Nečekala jsem totiž, že může být voda v moři takhle
strašně studená. Má průměrně 16 stupňů, domnívala jsem
se, že to bude teplejší. Ale ani to mě neodradilo,“ říká
odhodlaně Zuzana Procházková.
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mi bude fandit z domova. V týmu mám
ještě dvě sestry, jedna mi bude každou dru-
hou hodinu pomáhat tím, že bude plavat se
mnou, to je povolené. Druhá ségra je zdra-
votní sestra, takže ta mi bude jistit zdra-
votní péči. V týmu bude i můj bratr, který
bu de dělat anglickou „spojku“ mezi lodi -
vodem a rozhodčím. A chybět nebude sa-
mozřejmě ani můj přítel. Tým mi bude po-
dávat jídlo, budou mě také průběžně
informovat, jak na tom jsem, jestli mám
přidat a podobně. Na lodi ještě pojede roz-
hodčí z asociace, který bude dohlížet na to,
aby vše proběhlo podle pravidel.
● Co budete jíst?

Jídlo musí být co nejvíc tekuté, dopřát si
můžu třeba i banány. Musím to sníst ry -
chle, nemůžu se zastavit a jíst, protože
bych rychle prochladla.
● A v čem budete plavat?

Podmínky jsou takové, že můžu mít jen
obyčejné plavky, žádné vylepšené přes ra-
mena nebo pod třísla, žádné rukávy a no-
havičky, žádné speciální plavky nebo neo-
preny.
● Vy nejste žádný plavecký začátečník,
plavání je váš velký koníček.

Plavu už od základní školy, ale naučila
jsem se to jako hodně malá holka. Naši jsou
sportovci, jsme čtyři sourozenci a odma-
lička jsme plavali. Proto když jsem si vybí-
rala zaměření studia, byl sport jasnou vol-
bou. Věnuji se i dálkovému plavání, to
spo čívá v tom, že se plave kilometr, tři, pět
a deset, patnáct a dvacet. To jsou nejčas-
tější vzdálenosti. Já jsem už plavala dvacet
kilometrů.  
●Ke sportu máte blízko, kromě toho ale
učíte i matematiku. Pomáhala vám i ta
při plánování plavby?

To ano, nějaké propočty mi hlavou probí-
hají. Ale mám takový zvyk, že když plavu,

počítám u toho. Třeba mocniny. Spojuji obě
svá zaměření do jednoho.
● Jak jsou na tom podle vašeho názoru
učitelky ze základní školy děti s plavá-
ním?

Myslím, že velmi dobře, alespoň co já
mohu posoudit podle dětí, s kterými cho-
díme do bazénu. Vzpomínám si, že když
jsem chodila na vysokou, setkala jsem se
s dětmi, které se vody bály, bylo jim nepří-
jemné namočit si obličej, obávaly se položit
na hladinu. Ten strach je nepříjemný. Při-
tom umět plavat je v životě strašně důle-
žité, a to ze dvou důvodů. Plavání je skvělé
kompenzační cvičení, je to oboustranná
zátěž, a to je v dnešní době, kdy jsou lidé
zaměření na jednu stranu, důležité. A dru -
hý důvod je bezpečnost, kdo umí plavat,
může si v některých situacích zachránit
život.

Se sestrou Janou
po 20 km v Račicích

Závody v Mělicích
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● Když jste psala bakalář-
skou práci, který český plavec
přes La Manche vás zaujal
nejvíc?

Pochopitelně to byl příběh
Františka Venclovského. Byl
první Čech, který průliv přepla-
val, přitom nikdy do té doby ne-
viděl moře! Navíc mu dlouho
nebylo umožněno se o to poku-
sit a první pokus se mu potom
nepodařil. Jeho plavecký příběh
je opravdu velký příběh. Cítím
v něm velké odhodlání, cílevě-
domost, touhu to dokázat. 

● Jaký je vůbec rozdíl mezi
vo dou v moři a třeba v bazé -
nu?

Rozdíl je to velmi zásadní.
Slaná voda více nadlehčuje tělo
a víc také odírá kůži. Stává se to
samozřejmě i po delší době
v bazénu, ale ve slané vodě trpí
podpaží, třísla, krk. Proto se
plav ci musejí důsledně mazat.
A ono vůbec, když vám cákne
do obličeje nebo do pusy voda
v bazénu nebo v rybníku, otře-
pete se a jedete dál, ale slaná
voda příjemná není.

● Počítáte s variantou, že
plavbu nedokončíte, že to bu-
dete muset vzdát?

Lhala bych, kdybych tvrdila,
že mě to nenapadlo. Ale potla-
čuju to a doufám prostě, že to
vyjde.
● Fandí vám děti?

Mám radost, fandí mi nejen
děti, ale i kolegové a vedení
školy a to je příjemný pocit.
Paní ředitelka dokonce vyhlá-
sila sbírku, která mi má pomoci
splnit můj sen. Plavba totiž vy -
jde na dvě stě tisíc a to opravdu

není málo peněz. Pokud by mi
někdo chtěl přispět, budu ráda,
učinit to lze díky transparent-
nímu účtu, který mám zalo-
žený. Velmi mě dojalo, že mi
dět ský parlament naší školy
při dělil část výtěžku z naší
školní vánoční akademie.
● Pokud uspějete, co se bude
dít dál?

Úspěšní plavci dostanou cer-
tifikát a budou zapsáni na se-
znam těch, kteří La Manche
zdolali. Ráda bych se k nim při-
pojila.

Nabízí
 vedení účetnictví a daňové evidence pro firmy a OSVČ
 daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
 daňová optimalizace v mezích zákona
 přiznání k DPPO, DPFO, DPH, Silniční daně
 mzdové účetnictví a poradenství, personalistika
 účetní a finanční poradenství
 rekonstrukce účetnictví
 zastupování na zdravotních pojišťovnách a PSSZ

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

INZERCE V7-0520

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

GRAV-IN je unikátní,  
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu. 
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá 
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající 
k regulaci hormonální aktivity.  
Neobsahuje žádné hormony! 
 

Požadujte vždy originál
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Jsme nový tištěný měsíčník a web,  
který nemá v Česku obdoby.

Šifra se nebojí psát otevřeně o věcech,  
o kterých ostatní mlčí.

Šiřte tohle super čtení s námi. Mluvte o nás, objednejte si 
nás domů či do firmy, zavolejte si o letáky.

Se Šifrou budete vy i vaši známí vždycky o krok napřed.

Více info na www.casopis-sifra.cz,  
redakce@casopis-sifra.cz nebo 702 417 540
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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

Asistent/asistentka
Hledáme vhodného kandidáta

na administrativní pozici

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.

Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.

Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

CV posílejte na: info@a11.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.czwww.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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Grantový program byl zří-
zen před dvěma lety.
Pod pořeni budou žáci

po cházející z nízkopříjmových
rodin, pro které představují ná-
klady spojené s účastí jejich dí-
těte na školních akcích zásah
do rozpočtu domácnosti. 

„Nelze brát na lehkou váhu,
že vzhledem k majetkovým po-
měrům některých rodin někte -
ří žáci zůstávají doma, zatímco

ostatní žáci jedou na školní vý -
let. Právě na adaptačních kur-
zech, lyžařských výcvicích, ško-
lách v přírodě a podobných
ak cích přitom vznikají celoži-
votní přátelství a pouta mezi
mladými lidmi. Chceme proto
žákům z nízkopříjmových ro -
din touto formou pomáhat, aby
nezůstávali stranou třídního
kolektivu a mohli se těchto akcí
naplno účastnit,“ vysvětlila

rad ní hlavního města Prahy pro
oblast školství Irena Ropková
(ČSSD). Grant mohou rodiče
získat prostřednictvím střední
školy, a to na pokrytí nákladů
na dopravu, pobyt, stravu, pří-
padně na skipas. Školy, které
organizují vícedenní školní ak -
ci, obdr ží na základě potřeb-
ných formulářů od zákonných
zástupců žáků příspěvek na po-
krytí alespoň části nákladů.

Peníze dětem
na školní akce a zájezdy
Dotaci na úhradu nákladů spojených s účastí na školní akci, a to
včetně zahraničních zájezdů, mohou získat pražské děti. Žádat lze
prostřednictvím školy od 18. do 29. června. Cílem příspěvků je
podpořit sociální soudržnost ve školách a také předcházet
sociálnímu vyloučení v kolektivech.

Tusarka
hledá talent

Talenty vybírala Zá-
kladní ško  la Tusarova
v rámci akce Tusarka

hledá talent. V kategorii
třídních kolektivů vyhrála
3. A, v párech a malých sku-
pinách Rock duo Ondřeje
a Lukáše a v kategorii jed-
notlivců bubeník David,
kte rý se zároveň stal i abso-
lutním vítězem soutěže.

Hodina
pohybu navíc

Tři sta padesát škol se
zapojí do školního
programu Hodina po -

hybu navíc. Program na
podporu sportování dětí
připravila Asociace škol-
ních sportovních klu bů ČR. 



12 www.vase7.cz

luštění

Tajenka skrývá citát Wiesława Brudziňského

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 05: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží slevovou poukázku
na konzumaci v restauraci a volný vstup do
Health Clubu Blue Orange v Letňanech.

INZERCE V7-0513

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 
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servis

■ 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

Velkoobjemové
kontejnery

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 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.

Velkoobjemové kontejne -
ry budou přistavovány
v uvedených termínech

vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Do kontejnerů je možné

odlo žit starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla,
va ny a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předmě ty.

Nelze do nich odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný
odpad (například autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky
a sporáky. 28. 5.

■ Čechova x Nad Král. oborou
■ U Studánky č. 22 x Malířská 

29. 5.
■ Tusarova (proti domu č. 5)
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

4. 6.
■Tusarova (před domem č. 52)
■ Čechova x Nad Král. oborou

5. 6.
■ U Vody x Jankovcova
■ U Studánky č. 22 x Malířská

11. 6.
■ U Městských domů x Poupě-
tova
■ Jana Zajíce x U Sparty

12. 6.
■ Tusarova (proti domu č. 5)

18. 6.
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Pplk. Sochora (proti č. p. 14)

19. 6.
■ Letohradská x U Letenského
sadu
■ Ortenovo nám. x U Perga-
menky

25. 6.
■ Osadní x Dělnická 
■ Za Papírnou

26. 6.
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

Zdroj: MČ PRAHA 7

Kontejnery na
sběr kovových obalů

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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● Creative World v Holešovi-
cích zahájil jarní sezonu, co
je u vás nového?

Jarní sezona je v plném prou -
du a nezahálíme. Máme nově
otevřený dvorek s posezením
pro velké i malé. Rádi zapůjčí -
me i gril a připravíme všem zá-
jemcům dobroty, které si pak
mohou sami ogrilovat. Pro děti
je otevřená mini cukrárnička
a hudební stěny. Creative World
je milé zpestření, romantické,

klidné a slunečné místo upro-
střed starého brownfieldu. 
● A co chystáte nového?

Připravujeme interaktivní
vý stavu „Kreativní svět Radka
Pilaře aneb Výlet s Rumcajsem
do 21. století“. Projdete lesem
Řáholcem až do města Jičína,
nakouknete do ševcovské dílny,
všemi smysly si pak vyzkoušíte
život celé loupežnické rodiny
a vyfotíte se třeba s Cipískem,
Rumcajsem či Mankou.

● Součástí Creative Worldu
je také narozeninový dům. Co
na  bízí?

Narozeninový dům, jak už
ná zev napovídá, vám připraví
nezapomenutelnou oslavu. Náš

zkušený tým tak připravuje
oslavy každý den. Nejedná se
jen o narozeniny, ale také
o oslavy sportovního vítězství,
svatby, promoce, narození mi-
minka, zlaté svatby či eventy,
a to vždy s netradičním progra-
mem, výborným jídlem, hud-
bou a tancem. Vždy vás mile
překvapíme přesně ve chvíli,
kdy to vůbec nečekáte!
● Pořádáte také pravidelné
workshopy. Jaké máte teď
v plá nu?

Ano, workshopy připravuje -
me každý měsíc jiné. V květnu
to je pečení levandulových su-
šenek, pravidelně bubnuje me
proti stresu, tvoříme jarní de-
korace, vyrábíme šperky ne bo
třeba megasliz. Více podrob-
ných informací je k nalezení na
webových stránkách www.cre-
ativeworld.cz.
●Máte nějaký lákavý plán na
blížící se letní prázdniny?

Na letní prázdniny připravu-
jeme především pro děti letní
kemp plný překvapení. Zkusí si
roli kameramana, navštívíme
společně levandulové pole, kde
si samy děti sklidí kytičku a vy-
robí si z ní parfém či mýdlo, bu -
dou poznávat všemi smysly
stez ky podél Vltavy, svedou
vod ní bitvu a především si na-
jdou nové kamarády. 

Holešovická
oáza klidu

Oáza v centru města – tak by se dal ve
stručnosti popsat holešovický Creative
World. „Creative World je milé zpestření,
romantické, klidné a slunečné místo
uprostřed starého brownfieldu,“ popisuje
jedna ze zakladatelek Milena Krčálová. 
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veřejný prostor

Žádnému obyvateli Prahy
není lhostejno, jak vypa -
dá okolí jeho bydliště, jak

se dostane do práce nebo za zá-
bavou, zda jeho děti nebo vnou-
čata mají školu nebo park – jak
se říká, „u nosu“. Většinou i po -
dle těchto okolností se lidé roz-
hodují, kde se usadit, postavit
dům, koupit nebo pronajmout
byt. Teď se otevírá možnost se-
známit se nejen s aktuální po-
dobou míst, která obýváme, ale
nahlédnout i do jejich budouc-
nosti. Či dokonce do této bu-
doucnosti promluvit. Po letech
příprav je totiž připraven k na-
hlédnutí a podání připomínek
no vý územní plán Prahy – tzv.
Metropolitní plán.

K čemu je
Metropolitní plán?

Úkolem plánu je vytvořit pře-
hledné a stabilní prostředí, kde
platí jasná pravidla. Jaká? Prá -
vě to je otázka, na kterou v ná-
vrhu plánu odpovídají odbor-
níci – architekti, urbanisté,
do pravní a další experti a poli-
tická reprezentace. Svoji před-
stavu ale mají všichni, kterých
se život v hlavním městě týká –
majitelé pozemků, občanská
sdružení i jednotliví obyvatelé
Prahy.

Metropolitní plán je vlastně
do hoda všech zainteresova-
ných na budoucí podobě města.
Dohoda, v níž je třeba skloubit
zájem veřejný se záj my soukro-
mými. Najít způsob, jak sou-
časně respektovat historické
dědictví, chránit krajinu a vy-
hovět požadavkům dnešní i bu-
doucí doby. Cesta k definitivní
podobě Metropolitního plá nu
není jednoduchá a zabere ještě
několik let. To je čas, který mů-
žeme využít k hledání oné do-
hody. Aby nebyl nikdo opome-
nut nebo znevýhodněn,
upra vuje celý proces přípravy
plánu zákon.  

Mapa
budoucnosti

Plánu porozumí každý, kdo
umí číst v mapách. Vypadá totiž
jako mapa v měřítku 1:10 000.
Z Metropolitního plánu vyčtete
například, jaké druhy lokalit se
v Praze nacházejí a budou na-
dále rozvíjet. Tam, kde v plánu
najdete typické bloky bytových
domů, se určitě nepostaví kan-
celářský komplex a naopak.
Plán ukáže také důležité komu-
nikace, a to nejen ty dopravní.
Zvláště pro stavebníky jsou dů-
ležité kanalizační, plynové
a elektrické trasy.

Ostatně zejména vlastníci
pozemků a nemovitostí by se
o Metropolitní plán měli zají-
mat – plán totiž vymezuje pra-
vidla, co se na kterém pozemku
stavět smí anebo nesmí. V Me-
tropolitním plánu toho najdete
mnohem více. Je od 16. dubna
k nahlédnutí na webových
stránkách http://plan.iprpra -
ha.cz/

Odborníci
poradí, vysvětlí

Kdo by se chtěl dozvědět více
nebo nemá přístup k internetu,
může využít programy v Cen-
tru architektury a městského
plánování (tzv. CAMP), nebo te-
matickou výstavu v tamtéž.
CAMP sídlí v areálu Emauz
kousek od Karlova náměstí. Vý-
stava komplexně představí ná -
vrh Metropolitního plánu ur-
čený k projednání s veřejností.
Vystaven bude hlavní výkres
i vybraná schémata. Cílem ex-
pozice je především seznámit
veřejnost s obsahem plánu
a přehledně vysvětlit jeho me-
todiku. Od zahájení výstavy
27. dubna do 15. června budou
v prostorách CAMP dva dny
v týdnu přítomni i zástupci
zpracovatelského týmu a zá-
stupci pořizovatele (ÚZR

K budoucnosti Prahy
si můžete říci své MHMP) pro konzultace a do-

tazy k návrhu plánu. Od 15.
června do 26. července pak
budou odborníci připraveni
konzultovat každý všední den.
Podrobný program aktivit na-
jdete na webu http://plan.ipr-
praha.cz/ a http://me tro poli t -
ni plan.praha.eu/.

Městská část
na vaší straně

Času na prostudování ná-
vrhu plánu bude více než dva
měsíce. Potom bude následovat
tzv. společné jednání a zákonná
lhůta 30 dní (od 26. 6. do 27. 7.
2018), kdy může každý občan
podat své připomínky k návr -
hu. Významnou roli ve společ-
ném jednání mají městské části
– ty mohou podávat mimo jiné
tzv. zásadní připomínky, které
budou mít výraznější vá hu
a o jejich vypořádání bude roz-

hodovat Zastupitelstvo hlav -
ního města Prahy. Pokud se
rozhodnete Metropolitní plán
připomínkovat ve věci důležité
pro širší okolí nebo celou čtvrť,
je vhodné konzultovat věcnou
připomínku právě s vedením
městské části. Znají tam každý
dům a každou strouhu a vašim
připomínkám jistě nejlépe po-
rozumí. A konečně – podat při-
pomínku podle zákona není tak
jednoduché.

Aby byla přijata, musí mít
řadu náležitostí. Udělat chybu,
něco opomenout – to se může
laikovi snadno stát. Právě proto
bychom všem, kdo se v územ-
ním plánovaní necítí být ex-
perty, doporučili návštěvu
CAMP a spolupráci s vaším sta-
rostou a zastupiteli. Vždyť po-
hlédnout do budoucnosti bez
křišťálové koule, to za tu trochu
úsilí stojí, ne?

metropolitniplan.praha.eu
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