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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 7

Rozhovor
Učitelka zdolala
La Manche

Žaneta Slámová:

Servis

Mámy samoživitelky jsou hrdinky
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Kam s odpadem
na sedmičce
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editorial
Vážení čtenáři,
už za tři týdny můžete rozhodnout o směřování Prahy 7. V pátek 5. a v sobotu
6. října se konají komunální
volby a lidé budou vybírat
nové zastupitele nejen své
městské části, ale i pražského magistrátu. Stále váháte
koho volit, rozhodujete se až
na poslední chvíli, nebo máte
vše promyšleno? Promyšlenu
měla svoji cestu Zuzana Procházková. Mladá učitelka
z Prahy 7 si před pár lety vysnila, že přeplave La Manchce. Letos v létě proměnila svůj
sen ve skutečnost. Jak se jí plavalo, jaké měla pocity v cíli,
co ji zaskočilo a na jakou další dobrodružnou plavbu se
chystá? Dobrodružství, ale ne v pozitivním slova smyslu,
zažívají v celém Česku den co den tisíce maminek samoživitelek. Pomoci se jim dostává díky projektu „Fandi mámám“. Jak vznikl, kdo za ním stojí, jak se zapojit a jak
třeba potřebným osamělým maminkám můžete pomoci
zrovna vy? Přinášíme vám i tipy na volný čas, navštivte
třeba letenské medvědárium nebo výstavu v Národní galerii.
Vaše Zuzana

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

Radní schválili

Výluka
na Vltavské

ražští radní schválili koncepční studii
rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, části ulice Strojnická
a U Výstaviště. V následujících pěti letech
dojde k rekonstrukci tramvajové trati,
inženýrských sítí i vozovky. Podnětem zadání koncepční studie byla potřebná rekon-

P

strukce trati v úseku Strossmayerovo
náměstí – železniční viadukt – ulice U Výstaviště. „Návrh směřuje především ke
zvýšení bezpečnosti, prostupnosti a uživatelského komfortu ulic pro všechny, kdo se
na nich pohybují,“ uvedl ředitel Institutu
plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč.

Nové dětské hřiště
ve Stromovce
ové hřiště a oddechový prostor
mohou využívat návštěvníci Stromovky. V rámci rekonstrukce centrální části Stromovky bylo dětské hřiště
přesunuto na nové místo. Instalovány sem
byly nové herní prvky pro menší i větší děti.

N

Najdou zde třeba rotační kladinu, balanční
bloky, kolotoč, houpačku typu váhy, skákací disky nebo houpací mísy. Oddechový
prostor pojmenovaný Čítárna je určen spíše pro dospělé, najdou zde originální lavice
od sochaře Michala Sedláka.

V Praze věří
Svobodovi víc lidí než Čižinskému
ývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu (ODS) by do stejné
funkce chtěli po letech vrátit obyvatelé Prahy. Podle předvolebního výzkumu
společnosti SANEP z konce letošního června je nejpreferovanějším kandidátem.

B

Starosta sedmé městské části Jan Čižinský
(PRAHA SOBĚ) skončil v červnovém průzkumu až na třetím místě. Komunální
volby do zastupitelstev pražských městských částí a pražského magistrátu se
uskuteční 5. a 6. října.

o 25. října je třeba počítat s výlukou traťové koleje mezi stanicemi Praha-Bubny Vltavská – Praha-Veleslavín na železniční trati Praha
– Kladno – Rakovník. Po dobu výluky
dotčené vlaky nejezdí.

D

Do muzea přišly
dva miliony lidí
voumiliontý návštěvník přišel
koncem prázdnin do Národního
technického muzea. Jubilejním
návštěvníkem byl Václav Pecina z Teplic, který si přišel prohlédnout Prezidentský vlak 2018. Ten je vystaven
v areálu muzea na Masarykově nádraží, kde bude k vidění do 19. září, poté se
vydá na svoji poslední cestu do Českých
Budějovic.

D

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze
za nejvyšší možnou cenu

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
Tel.: 603 278 555
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Republika výtvarníků nebo Letenský
Montmartre. Takové přezdívky si
vysloužila Letná za první republiky

Hlavní město za 1,25 miliardy dostaví
levé křídlo Průmyslového paláce

V roce 1903 byla v Bubenči nad Stromovkou dostavěna
velevýznamná stavba podle projektu Václava Roštlapila –
budova Akademie výtvarných umění. A v mnoha činžácích v jejím okolí se objevily malířské ateliéry (v horních
patrech) a sochařské (ve vnitroblocích). Odtud případný
název oblasti Letenský Montmartre. Projít se jím bude
možno v doprovodu průvodkyně Pražské informační
Čtěte na…

Hlavní město vypíše zakázku s odhadovanou hodnotou
1,25 miliardy korun na opravu Průmyslového paláce
na Výstavišti a dostavbu jeho vyhořelého levého křídla.
Rozhodli o tom zastupitelé. Projekt počítá s vybudováním
repliky zničeného křídla a vybudováním nového zázemí,
technických prostor a podchodu ke Křižíkově fontáně.
Levé křídlo paláce zničil v roce 2008 požár, na jeho
Čtětemístě
na…

www.nasregion.cz
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Letenský kříž

politika

Podvod na voličích?
Čižinského „ovečky“ podepsaly, že kandidují
za jeden politický subjekt, dvakrát

ice po hlavním městě celý rok lítal
jako hadr na koštěti, aby sesbíral přes
90 tisíc podpisů, ve skutečnosti měl
Čižinský připravené DVĚ totožné kandidátky. A to jak pro občanskou kandidátku,
tak i pro zaregistrovanou politickou stranu! Všichni ti, kteří věnovali svůj čas a aktivitu sbírání podpisů, teď mohou být rozhořčeni. Naletěli na marketingovou akci
Čižinského politické maﬁe.
„Beru vážně sliby, které skládám,“ tvrdil
na stránkách KDU-ČSL v roce 2014. Slib,
že by bez podpory občanů nekandidoval,
dodržet nehodlal. KDU-ČSL podrazil, když
přímo proti této straně a jejím stanovám
začal v Praze stavět svou vlastní kandidátku ještě jako člen KDU-ČSL.

S

PŘIPRAVIL MARTIN NOVÁK, FOTO MČP7

Když se sběrač funkcí Jan Čižinský (starosta, poslanec,
zastupitel hlavního města, člen několika výborů a komisí
poslanecké sněmovny) začal prezentovat jako politický
spasitel metropole, vykřikoval, že když se mu nepodaří
získat dostatek podpisů pro občanskou kandidátku,
kandidovat nebude. Teď se ukázalo, že to byla od
začátku lež.
Té KDU-ČSL, která ho vytáhla do Sněmovny. Plat si s mandátem poslance ponechal, ale členství v KDU-ČSL, když ho chtěli
vyloučit, pozastavil.

Podvod na voličích
Dvě kandidátky mají ještě jeden důležitý
rozměr. A to morální. Všichni lidé na kandidátce podepisovali prohlášení, že nejsou
zároveň na žádné jiné kandidátce. A to byla
lež už v ten moment, když tento dokument
podepisovali.
Podepisovali totiž dokumenty dva – jeden za občanskou kandidátku a jeden za
politickou stranu. Proti volebnímu zákonu
se neprovinil jen proto, že podal jen jednu
kandidátku.

A na závěr dodejme perličku z největších. Když nedávno v politické diskusi dostal otázku, kterou z funkcí by si vybral,
pokud by uspěl jako kandidát na primátora
Prahy a stejně tak i na starostu Prahy 7, se
svým nezáludným úsměvem vysvětlil, že
by zvládal oboje. Že jsou to funkce z podstaty neslučitelné, protože by byl v obrovském střetu zájmů ohledně Prahy 7 skoro
při každém jednání na magistrátu, nejspíš
nepochopil. Nebo chápat nechce. Funkce
primátora mu ve výčtu funkcí stále chybí.

INZERCE V7-0907
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volný čas

Medvědárium ukrývá
PŘIPRAVILA ŠÁRKA TURČEKOVÁ

plyšové medvídky z celého světa
Kousek od zastávky Kamenická v Praze na Letné se ukrývá
nejmenší medvědí muzeum na světě. V současnosti čítá na šest set
plyšových medvídků. Pocházejí z různých koutů světa a těm
nejstarším je přes 100 let. Součástí je i medvědí nemocnice, kde
majitelka opravuje už porouchané medvídky, a vdechne jim tak
nový život.
ucie Němcová začala se
sbíráním plyšových medvídků už jako malá. „Donedávna jsem pracovala na úřadě, kde se mi nelíbilo. Byli tam
nepříjemní lidé a ta práce mě
nebavila. Ale proč strávit ten
drahocenný čas, který nám ještě zbývá, prací, která nás nebaví? Rozhodla jsem se naplno
věnovat svojí vášni k plyšovým
medvídkům a založila jsem medvědí muzeum,“ říká Lucie.
Medvědí muzeum funguje od
podzimu loňského roku. Zatím
čítá na 600 plyšáků, ale kvantita není pro majitelku na prvním místě. „Snažím se, aby ta-

dy byli medvídci spíše zajímaví
a jedineční, než aby jich tady
bylo za každou cenu co nejvíc.
Jsou tady medvídci staří kolem
100 let. Odkud jsou, se často
nedá přesně vysledovat. Za komunismu se k nám totiž dováželi hlavně ti z Německa. Do
muzea nám je lidé většinou darují, ale když nějakého zajímavého potkáme, nedá nám to jej
nekoupit a dát do muzea také,“
upřesňuje majitelka medvědária.
Oproti dnešním plyšovým
medvídkům jsou prý ti staří
mnohem kvalitnější než ti současní. Byli totiž vyráběni pře-

Na Moravu
do planetária

rou tvoří čtyři základní témata
spojená s domovem. Galerie
připomíná, že od konce 90. let
po současnost prošlo Petrbokovo malířské dílo postupnou formovou proměnou, především
v barevnosti, ale i v nových
kompozičních řešeních.

L

21. září
■ Mezi Pálavou a Macochou,
mezi Podyjím a Bílými Karpaty,
mezi nebem a podzemím. Tam
všude se dostanete, aniž byste
museli strávit několik hodin
v autě. Prohlédnout si jedno
z nejkrásnějších míst republiky
z jiného úhlu pohledu, než jej
možná znáte, a navíc s průvodcem Bolkem Polívkou, můžete
díky novému pořadu pražského
Planetária Morava 360. Pořad
je navíc doplněn o živě komentovanou projekci noční oblohy.

Hořící srdce
22. září
Jiří Petrbok: Hořící srdce je
výstava v Národní galerii, kte-
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Živá exotika
22. září
■ Největší teraristická burza
v České republice pojmenovaná
Živá exotika propukne 22. září
na pražském Výstavišti. Představí se zde více než 170 vystavovatelů, možná bude výměna
a prodej exotických rostlin,
akvarijních a terarijních živočichů, chovného a sbírkového
hmyzu, chovatelských i pěstitelských potřeb a odborné literatury.

vážně ze slámy, takže byli sice
tvrdší, ale zato hodně vydrželi.
Dítě mělo obvykle jednoho
medvídka celý život. „Dnes se
vyrábějí často v Číně, je v nich
umělý materiál jako polyuretan
a podobně. Často z nich navíc
lezou nitky, jsou celkově ošoupaní,“ popisuje Lucie Němcová.

Nemocní mohou
do nemocnice
Medvídky pak sama všechny
opravuje v medvědí nemocnici.
Má v zásobě dostatek materiálu, jako je plyš, očíčka a otočné
„klouby“, které měli zejména ti
starší medvídci. Lidé nosí med-

Invaze 68 v galerii
25. září
■ Padesát let od sovětské invaze si připomněli v srpnu Češi
a Slováci. Připojila se i Národní
galerie s výstavou Koudelka: Invaze 68 & Archivní záběry Jana
Němce. V souboru fotograﬁí Invaze 68 zachytil Josef Koudelka intervenci vojsk Varšavské
smlouvy do Prahy. Výstava potrvá do začátku ledna.

Golem v knihovně
6. října
■ Loutkové představení pro
děti odehraje v sobotu 6. října

vídky buď už poškozené, o které nemají zájem, nebo naopak
své naprosté miláčky, kterým
chtějí vdechnout nový život.
Nejčastějšími návštěvníky
medvědária jsou sběratelé plyšových medvídků a děti. „Pořádáme tady pravidelné dílničky
nebo přednášky pro školy
a školky. Zkusit si vyrobit medvídka ale může přijít kdokoliv.
Kromě toho, že si děti zkusí
medvídka vyrobit, dozvědí se
spoustu zajímavostí z našeho
muzea. Máme tady jak medvídky současných designérů, tak
ty starší, kterým je kolem 40 až
50 let, nebo ty stoleté. Pak máme vystavené medvídky podle
zemí nebo třeba podle toho, že
účinkovali v nějakém ﬁlmu,“
říká Lucie Němcová.
Nemohou samozřejmě chybět ani medvědi v životní velikosti. Na informačních cedulích
na zdech uvnitř muzea si pak
může návštěvník přečíst něco
z historie plyšových medvídků.

Studio Damúza v knihovně
Sedmička. Pohádka na motivy
starých židovských pověstí, obzvláště pak legendy o Golemovi,
začíná v 10.00 hodin a je vhodné pro děti od šesti let. Vstup je
zdarma.

Trénování paměti
17. října
■ Paměť se bude procvičovat
17. října v knihovně Sedmička.
Příchozí dostanou tipy a rady,
jak nenechat svůj mozek zestárnout a jak se učit nové věci.
Osvědčenými mnemotechnikami provede lektorka Lída Charvátová.

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

rozhovor

Učitelka ze sedmičky
Několik let snila Zuzana Procházková,
učitelka matematiky a tělocviku ze
Základní školy Fr. Plamínkové, o tom, že
přeplave průliv La Manche. A sen se jí
splnil, v létě se zapsala na seznam těch,
kteří dlouhou cestu v chladném moři
zdolali. „Překvapilo mě, že mi nebyla zima
(voda měla 16–16,5 °C), a samozřejmě čas,
tomu jsem dlouho nemohla uvěřit, čekala
jsem, že poplavu přes 12 hodin, nakonec
jsem to stihla za 10 hodin a 51 minut,“
popisuje šťastná plavkyně.
● Jaká byla plavba?
Plavba byla nádherná. Počasí
mi přálo, jen kolem poloviny
foukal mírný vítr. Jedním z nejhezčích okamžiků byl východ
slunce zhruba po dvou hodinách plavání.
● Měla jste v jejím průběhu
krizi, chtěla jste to třeba
vzdát?
Fyzickou krizi jsem neměla,
pořád jsem cítila, že mám nějaké silové rezervy. Přišly ale
dvě menší psychické krize. První zhruba v polovině kanálu,

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ZUZANY PROCHÁZKOVÉ

zdolala La Manche

Předávání informací

kdy jsem proplavávala hejnem
medúz. A druhá na konci, když
jsem se dostala do silného proudu u francouzského pobřeží
a viděla jsem, že mi pobřeží
ujíždí pořád doprava, hrozilo,
že minu výběžek a plavbu si
o pár hodin prodloužím. V žádném okamžiku jsem ale nepomyslela na to, že to vzdám.
● Co vás během plavby nejvíc
překvapilo?
Překvapilo mě, že mi nebyla
zima (voda měla 16–16,5 °C)
a samozřejmě čas, tomu jsem

Vzkaz na tabulce

S maminkou jako pacemakerem u Francie

dlouho nemohla uvěřit, čekala
jsem, že poplavu přes 12 hodin,
nakonec jsem to stihla za 10 hodin a 51 minut.
● Jak dlouho jste potom musela odpočívat?
Nasadila jsem na pár dní klidový režim bez plavání, ale
jinak jsem fungovala úplně normálně. Deset dní po přeplavbě
jsem to už nevydržela a zaplavala jsem si ve Veselí na závodech desítku a tři týdny po plavbě dvacítku v Račicích.

● Jaké jste měla pocity „v cíli“?
Byla jsem hrozně naměkko
a šťastná. Taky jsem byla zaskočená, že už je najednou konec.
Na konci jsem bojovala s proudem a nestihla jsem si ani pořádně uvědomit, že doplavávám.
● Máte nějaký další cíl nebo
plán, chystáte se na nějaké
další dobrodružství?
Líbilo by se mi přeplavat Gibraltar.

www.vase7.cz
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sedmička pro všechny

Praha 7 musí více
pomáhat lidem s bydlením
Milí sousedé,
obyvatelé Prahy 7 potřebují ze
strany radnice pomoci řešit problémy s bydlením. ČSSD má plán, jak
příští volební období s tímto problémem pomoci, pro mnoho obyvatel.
Tím plánem jsou startovací byty
pro mladé rodiny nebo byty pro seniory.
Postavíme je na stávajících pozemcích městské části, nebo je zajistíme rekonstrukcí zanedbaných
a chátrajících objektů. Mnoho městských částí řeší podobný problém
poté, co se velmi divoce privatizovaly byty mnoho let nazpátek. Komunální politici tehdy nedomysleli,
co se může stát v budoucnu. Já
mám o bytové politice města jasnou
představu.
I proto chci už v prvním volebním
období zajistit 60 startovacích bytů
pro mladé rodiny nebo pro seniory.
Důležitá je v tomto ohledu průhlednost při rozdělování těchto bytů.
Transparentní rozdělování musí být
součástí tohoto plánu. Dokážeme
zajistit veřejnou kontrolu nad jednotlivými kroky – od přesně stano-

vených podmínek, kdo takový byt
může získat, přes srozumitelnou žádost až po veřejnou loterii, která
určí budoucí nájemníky. Celý projekt bude během příštího volebního
období stát radnici okolo 250 milionů korun. Ty peníze bychom získali částečně z vlastního rozpočtu,

částečně z privatizačního fondu
hlavního města a také ze státního
bytového fondu. Máme plán, jak
pomoci lidem s bydlením. Radnice
musí sloužit lidem. Věřím, že to společně dokážeme.
Tomáš Petříček
kandidát ČSSD na starostu Prahy 7

SSD Prahy 7 komunikuje s MPSV
a s organizacemi sdružujícím zaměstnavatele zdravotně postižených
spoluobčanů a snaží se společně najít cestu, jak zjednodušit zaměstnávání této znevýhodněné cílové skupiny. Některé nesystémové změny z minulosti se musí změnit.
Jedná se například o změnu z roku
2009, kdy se změnily zásady pro posuzování invalidity. Od tohoto roku je tak stu-
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peň invalidity přiznáván podle nejzávažnějšího zdravotního omezení a není již
přihlíženo k eventuálním dalším zdravotním omezením. Místo aby nový systém
zlepšil situaci zdravotně postižených, během několika let z registrů vymazal na půl
milionu takto znevýhodněných osob. Toto je jedna z otázek, které ČSSD musí
řešit a zabývat se jí. Dalším tématem je
nepochybně například snížení admini-

strativní zátěže, kterou musí zaměstnavatelé absolvovat.
„V září začínáme komunikovat se zaměstnavateli ZTP spoluobčanů v Praze 7
i s OZP spoluobčany a řešit, které další
problémy je sužují,“ upřesňuje plány kandidát na starostu ČSSD v Praze 7 a dodává, „ČSSD je strana, která musí podporovat sociálně slabší občany, k nimž patří
i řada zdravotně postižených.“

INZERCE V7-0910

ČSSD v Praze 7 podporuje zaměstnávání
spoluobčanů se zdravotním postižením

Tým ČSSD pro Prahu 7
Mgr. Martin Šmíd

Iveta Šroubová

52 let, ženatý, 2 děti, povoláním učitel, ředitel Euroškoly Praha
V oboru školství pracuji celý pracovní život jako učitel, zástupce ředitele, ředitel, a to v soukromých
i státních školách, 9 let též jako ředitel ZŠ TGM na Ortenově náměstí.
Největšími zálibami jsou pro mne
sport, hudba a angličtina. Téma,
kterým bych se chtěl zabývat, je
školství.
● Co považujete za největší problém školství na Praze 7?
Není kapacita základních škol.
Vedení radnice otevřeně přiznává,
že nemá dostatek prostor pro školy.
Částečně je využilo pro školky, ale
hlavně zaspalo.
● Co se musí na Praze 7 v oblasti
vzdělávání rychle vyřešit?
Dorůstá silná generace dětí ve
školkách a ve školách na sedmičce
pro ně není dost místa. Postupně
sledujeme úbytek kvality vyučování. Potřebujeme dobré učitele
a těm musíme vytvořit dobré podmínky.
● Jaké místo máte v sedmé pražské části nejraději?
Nostalgicky samozřejmě vzpomínám na okolí Ortenova náměstí,
kde jsem strávil spoustu času. Ale
procházka ve Stromovce je asi nejlepší.

50 let, rozvedená, 1 dospělé dítě,
asistentka odboru vědy a lékařských povolání na Ministerstvu
zdravotnictví ČR
V minulosti působila i jako asistentka na sekretariátu náměstkyně
Ministerstva zdravotnictví ČR. Jejími koníčky jsou historie, hudba
a terénní auta.
● Co považujete za největší problém na Praze 7?
Nemáme fungující zdravotní síť,
chybí nám spousta lékařských odborností a lidé musejí za zdravím
cestovat. A když už se senioři potřebují dostat třeba na Bulovku, nemají tam přímé dopravní spojení.
● Co se musí na Praze 7 v následujících čtyřech letech vyřešit?
Potřebujeme udržet Prahu 7 jako místo pro všechny, kdo tu žijí.
Nesmíme dopustit, aby se lidé odstěhovali kvůli nedostatku peněz.
Chceme vybudovat na Praze 7 Domov pro seniory.
● Jaké místo máte v sedmé pražské části nejraději?
Jsem ráda v dolních Holešovicích, které se po ničivých povodních
úplně změnily, podle mého k lepšímu. Jen bych chtěla lepší veřejný
prostor, například parky a hřiště se
sociálním zázemím.
● Jakou oblíbenou aktivitu byste

● Jakou oblíbenou aktivitu byste
svým sousedům na sedmičce doporučil?
Věnujte se lidem ve svém okolí.
Svět dětí je krásně jednoduchý
a přímý, moudrost seniorů vám otevře oči. Žijme plnohodnotný sousedský život.

Pavel Fanta

Květa Krajíčková

62 let, soukromý živnostník v oboru malíř pokojů a lakýrník
Dlouholetý komunální politik se
zkušeností z práce v komisích Rady
MČ Praha 7. V komisi pro životní
prostředí působil čtyři roky a osm
let se podílel na činnosti komise
zdravého města. Zabývá se především dostupným bydlením, údržbou zeleně a čistotou města.
● Co považujete za největší problém na Praze 7?
Pro zdravou budoucnost sedmičky je to takzvaná gentriﬁkace. Na
Prahu 7 se stěhují bezdětní a bohatí
lidé bez historického vztahu k naší
čtvrti, kteří mají úplně jiné nároky
a potřeby než tradiční obyvatelé.
● Co se musí na Praze 7 v příštích
čtyřech letech rychle vyřešit?
Kromě zachování života pro tradiční obyvatele sedmičky to je údržba zeleně a čistota. Radnice slibovala výsadbu stromů, ale příliš se to
nedaří. A problém číslo jedna je
dostupné bydlení pro mladé rodiny
a seniory. Nikdo se nesmí ze sedmé
městské části stěhovat, protože na
to nemá.
● Jaké místo máte v sedmé pražské části nejraději?
Vzhledem ke své profesi miluju
staré domy a byty, vnitrobloky
a dvory, které jsou nyní trochu za-

57 let, nutriční terapeutka
V minulosti se jako dlouholetá
členka Zastupitelstva městské části
Praha 7 zabývala problematikou sociálních věcí, zejména oblasti péče
o seniory a rodiny s dětmi. Díky deseti letům v dané oblasti ví, do čeho
jde a na co je nejlepší navázat.
● Co považujete za největší problém na Praze 7?
V oblasti péče o seniory je velký
problém výrazně horší kvalita obědů pro klienty Pečovatelského centra na Praze 7, celkově je špatně nastaven například systém stravování
ve školách. Chybějí preventivní programy ve zdravotnictví.
● Co se musí na Praze 7 v příštích
čtyřech letech rychle vyřešit?
Kromě základní péče o seniory,
kterým musíme dopřát alespoň
kvalitní obědy připravované městskou částí, by byl třeba důležitý domov důchodců. Pro rodiny s dětmi
je třeba rozšířit obědové konto, protože lidí ohrožených chudobou přibývá. Bylo by dobré třeba všem dětem platit školy v přírodě.
● Jaké místo máte na sedmičce
nejraději?
Mám ráda celou oblast dolních
Holešovic a okolí přístavu. A vidím,
že je tam pořád co zlepšovat.
● Jakou oblíbenou aktivitu byste

nedbávané, ale někde prokoukly do
krásy.
● Jakou oblíbenou aktivitu byste
svým sousedům na sedmičce doporučil?
Nejlepší je užívat si všechny krásy Prahy 7. To můžete pěšky, na kole, v každém ročním období.

svým sousedům na sedmičce doporučila?
Procházky po historických místech. Je jich tady hodně, málokdo
zná detaily o budování technického
i zemědělského muzea, Veletržního
paláce, nebo třeba o zemských výstavách na Výstavišti Praha.

svým sousedům na sedmičce doporučila?
Jděte si někdy popovídat se seniory. Ocení to a na oplátku vám
řeknou spoustu věcí, o kterých nepřemýšlíte. A kvůli zdraví se pravidelně aktivně hýbejte. Je to lepší
než počítače.

www.vase7.cz
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osobnost Prahy 7
Dvě ženy, moderátorky a zejména maminky, stojí za
projektem „Fandi mámám“, který pomáhá ženám, jež
zůstaly samy s dětmi. S čím se Petra Květová Pšeničná
a Žaneta Slámová potýkají, jak je vůbec napadlo
samoživitelkám pomáhat a jaké mají sny? „Řešily jsme
všechno možné kolem dětí a říkaly si, jaké máme štěstí, že
máme fungující rodinu, která nám je oporou, a že ne
každý se takhle má. A že se do situace, kdy je sám s dětmi,
může dostat kdokoliv,“ popisuje Žaneta Slámová.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ŽANETY SLÁMOVÉ

Žaneta Slámová:
Mámy samoživitelky jsou hrdinky
● Jak vás napadlo pomáhat maminkám
samoživitelkám?
„Fandi mámám“ je dobročinný projekt,
funguje přibližně dva roky. Nápad s ním
začít přišel s naším mateřstvím, jako první
ho vyslovila Petra. Řešily jsme všechno
možné kolem dětí a říkaly si, jaké máme
štěstí, že máme fungující rodinu, která
nám je oporou, a uvědomily si, že všechny
ženy takové štěstí nemají. A že se do role
samoživitelky může dostat každý z nás.
A od toho byl už jen kousek k tomu vymyslet, jak naše plány zrealizovat. Po dlouhých debatách jsme se rozhodly pomoci
nejprve pěti maminkám a sehnat to, co jim
akutně schází. Jasně, mohly jsme někam
každý měsíc poslat peníze a nic víc neřešit,
ale měly jsme chuť podpořit konkrétní mámy a vidět, že se jim opravdu dostala pomoc. Když jsme oslovily první maminky, ne
všechny se chtěly do projektu zapojit, protože, a s tím se setkáváme dodnes, se za
svoji situaci, za to, že nemají kompletní rodinu, styděly. Okolí na samoživitelky nahlíží s despektem. Proto máme v plánu
bourat mýty o tom, že být samoživitelkou
je ostuda. Pro nás jsou tyhle mámy hrdinky.
● Našly jste tedy pět maminek a co se
dělo dál?
Věřily nám, že víme, co děláme. Vytvořily jsme webové stránky fandimamam.cz,
představily jsme příběhy žen a chtěly od
nich seznam pěti věcí, které potřebují nejvíc. Na začátku pomáhaly zejména naše rodiny, přátelé a jejich rodiny a během pár
týdnů jsme věci sehnaly. Postupně se o projektu dozvídalo čím dál víc lidí, volali nám,
co by mohli darovat, pořádaly se sbírky. Ale
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přišly také první potíže. Dárci maminkám
mohou potřebnou věc buď koupit, nebo darovat, pokud ji sami nepotřebují. A najednou nám někdo nabízel třeba kolo, ale byl
problém, jak ho dostat z jednoho konce republiky na druhý. Musely jsme tedy začít
řešit tyhle logistické provozní záležitosti
a měly jsme štěstí, protože jsme našly ﬁrmu, která nám dosud věci převáží zdarma.
A takových dobrých lidí se během těch
dvou let objevila spousta.
● Jak funguje pomoc v praxi?
Vyhlašujeme pravidelně každé dva tři
měsíce kolo pomoci, do kterého se mamin-

ky mohou hlásit. Ze zveřejněného seznamu věcí, které pro maminky sháníme, si
dárci vyberou, co jim chtějí pořídit, a my je
následně propojíme s konkrétní maminkou. Časem jsme zjistili, že je potřeba pomáhat i jinak než materiálně a že problém
není jen to, že nemají peníze na dětské boty
nebo na obědy ve škole. Problém je mnohem širší. Samoživitelky se potýkají s právními potížemi, nedostávají alimenty, nevědí, kam se obrátit s žádostí o pomoc, děti
jsou vyčleněny z kolektivu, setkávají se s šikanou. Dnes proto spolupracujeme s partnery, kteří pomáhají právě v těchto otáz-

osobnost Prahy 7
kách. A máme také skupinu na sociální síti
Fandi mámám – potřebuji/daruji, na které
mohou dárci nabídnout materiální pomoc
třeba někomu ze svého okolí a maminky samoživitelky si zde mohou napsat o to, co by
aktuálně potřebovaly. Skupina funguje na
vzájemné důvěře, tady maminky, oproti
našemu projektu, nijak nekontrolujeme.
● Vzpomínáte na nějaké konkrétní příběhy?
Některé jsou až neuvěřitelné. Jedna dárkyně dokonce přijela ze zahraničí, kde pracuje, a vzala jednu maminku i s jejími dcerami na velký nákup a na oběd. Z několika
maminek a dárců se stali kamarádi, protože tyhle ženy ocení i to, že jim někdo napíše e-mail, ve kterém vyjádří podporu, nebo se u nich zastaví jen na kafe. Kamarádí
se nám i maminky mezi sebou, radí si, pomáhají. V tom je právě kouzlo té konkrétní
pomoci.
● Sledujete maminky a děti i poté, co
pomoc skončí?
Máme za sebou spolupráci s více než čtyřiceti maminkami, s některými jsme v neustálém kontaktu. Zajímá nás, jak se mají,
co je u nich nového.
● Tohle všechno zvládáte jen ve dvou?
Ze začátku to tak bylo. Dnes máme už
tým několika dobrovolnic, což jsou většinou původní dárkyně, které nám s celým
projektem pomáhají. Bez nich už by to nešlo!
● Jaká přání maminek vás nejvíc „dostala“?
Nejvíc nás ze začátku překvapila přání
maminek, které žádaly o drogerii, potraviny a oblečení. O základní věci. To nás ješ-

tě více utvrdilo v tom, že situace maminek
samoživitelek u nás je alarmující. Náš projekt ale není cílen jen na maminky samoživitelky v hmotné nouzi, kterých se nám ale
hlásí nejvíce. Byly bychom rády, kdyby se
nám hlásily i maminky, které mají ﬁnanční

situaci stabilní, ale nemohou dopřát sobě
ani dětem nějaký „luxus“, jako jsou výlety,
kadeřnice. Něco, co by jim i dětem udělalo
radost. Všechny mámy, které zůstaly na
své děti samy, jsou pro nás hrdinky.
● Jak se maminky mohou do projektu
přihlásit?
Úplně jednoduše. Stačí, když vyplní formulář na našich webových stránkách
www.fandimamam.cz/pomuzeme-ivam/ a my se maminkám ozveme a domluvíme se, co dál.
● Mohl by se přihlásit i tatínek?
To jsme řešily hned na začátku a říkaly
jsme si, že bychom chtěly pomáhat jen
mámám, když jsme samy maminky. Zatím
to tak stále držíme. Tatínci se nám ozvali
asi jen dvakrát, a i když jsme je do projektu
nezařadily, propojily jsme je s našimi partnerskými organizacemi, nebo je odkázaly
na jiné projekty, které jim mohou pomoci.
● A jak se mohou zapojit dárci?
Na webu www.fandimamam.cz máme
příběhy maminek a seznam věcí, stačí si
vybrat, čím chtějí pomoci. A naše báječné
dobrovolnice se s nimi spojí a pomoc zprostředkují. A potom se ozývají lidé, kteří
nám nabízejí to, co doma mají a nepotřebují a rádi by to nějaké mamince nabídli. Ti
mohou využít naši facebookovou skupinu Fandi mámám – potřebuji/daruji.

www.vase7.cz
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● Vy jste zmínila, že jste sama maminka. Na co byste určitě nechtěla být s dítětem
sama?
Maminky samoživitelky, které se hlásí do našeho projektu,
někdy nemají žádné rodinné zázemí. To znamená nejen absenci ﬁnancí, ale i nulovou psychickou podporu. A to musí být
nepředstavitelně těžké. Nejvíc
bych se asi bála toho, kdo by se
o moje dítě postaral, kdyby se
mi nedej bože něco stalo.
● S Petrou Květovou Pšeničnou jste kolegyně z práce, obě
moderátorky. Vy jste ale studovala jiný obor, ekonomii
a management na České zemědělské univerzitě. Věnovala jste se tomu někdy?
Vystudovala jsem ekonomii
na České zemědělské univerzitě v Praze. Ale třeba účetnictví v zemědělství mi opravdu
nešlo a upřímně přiznávám, že
jsem i slíbila, že se mu nikdy věnovat nebudu! Už ve škole jsem
věděla, že se chci věnovat marketingu a médiím. Po škole

jsem měla několik let na starosti marketing časopisů Týden,
Instinkt a dalších. Byla to moje
srdeční záležitost. Shodou náhod a příležitosti jsem se pak
dostala do televize. Začínala
jsem jako reportérka, potom
jsem moderovala hlavní večerní
zprávy, a nakonec dostala nabídku na vlastní talkshow Žaneta show.
● Žijete v Praze 7 Co tady máte ráda?
Jako studentka jsem bydlela
v Holešovicích a potom se začala stěhovat různě po Praze.
Na Letnou jsem se vrátila s rodinou a miluji to tady. Jsem
městský člověk milující přírodu
a k tomu je sedmička ideální.
Máme tady Letenské sady, máme Stromovku. Všude kolem
kavárny, ruch, život. Pořád je
tady živo a atmosféra je úžasná.
● Jaké máte s „Fandi mámám“ sny?
Chtěly bychom s Petrou vytvořit soběstačnou, fungující
organizaci na podporu maminek samoživitelek, díky které
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by se dařilo (nejen) pomáhat
ještě více maminkám. Ale hlavně bychom byly rády, aby mámy
samoživitelky byly vnímány jako mámy hrdinky! Aby jim společnost fandila, stát je podporo-

val, aby se změnila legislativa
např. výživného. Chceme, aby
mámy, které jsou na své děti
samy a každý den za ně bojují,
věděly, že jsou lidé, kteří jim
fandí, a byly na sebe pyšné.
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PrDeL

www.vilemreality.cz

PRavá DEmokratická Legrace

Vilém nabízí k prodeji
Nabízíme k prodeji chatu o výměře 43m2
(stavební pozemek 151 m2), s pozemkem o celkové výměře
775 m2, v nádherném prostředí Českého ráje, jen 35 minut
autem od Prahy, v obci Kněžmost – Suhrovice. Dřevěná
chata se zděnou podezdívkou, zasklenou verandou, obývací
místností, ložnicí a terasou se nachází na jižním svahu nad
rybníkem, do kterého je samostatný přístup přímo ze zahrady.
Cena 1 490 000 Kč, pro více informací volejte
přímo Jindřicha Smrčinu 604 755 473.

Máme nový e-shop
a nová trička

Vilém prodá i Vaši nemovitost
www.vilemreality.cz
tel: 604 755 473
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

servis

9. října
■ U Průhonu x Na Maninách
■ U Studánky č. 22 x Malířská
15. října
■ Letohradská x U Leten. sadu
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

facebook.com/VasePraha

Chcete inzerovat
ve Vaše 7?
23. října
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Osadní x Dělnická

22. října
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Měst. domů x Poupětova

29. října
■ U Vody x Jankovcova
■ Za Papírnou

Volejte Hanku
774 488 910
Více na
www.vase7.cz

Nádoby
na kovové obaly
■ Na Výšinách 903/2
■ U Smaltovny 1375/25
■ Tovární 1426/4
■ Nad Králov. oborou 380/1
■ Osadní 46/41
■ U Sparty 845/2
■ Kamenická 16

Kontejnery

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE V7-0911

16. října
■ Pplk. Sochora (proti č. p. 14)
■ Tusarova (před č.52)

■ Šmeralova 137/3
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Schnirchova 1513/12
■ Komunardů 1491/45
■ Na Maninách 1063/26
■ Kostelní 364/28B
■ Jankovcova 864/45

Přidejte se!

INZERCE V7-0918

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

Jsme také na Facebooku

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774
774335
335502
506
www.nemovitosti-vykup.info

INZERCE V7-0908

8. října
■ Čechova x Nad Královskou
oborou
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky

Vhodné
reklamní
plochy,

AIKIDÓ
bojové umění pro Vás
Korunovační 29, Praha 7

www.aikidocentrum.cz

INZERCE V7-0913

kontejnery

Mediální agentura hledá

INZERCE V7-0912

Velkoobjemové

na textil
■ Varhulíkové
■ Kostelní x U Letenského sadu
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ulice
Jateční)
■ Holešovická tržnice (před Alzou)
■ Diakonie Broumov
■ U Studánky
■ Park hotel
■ Klokánek
■ Jateční (na soukr. pozemku)

NAJDI SI NEJBLIŽŠÍ
PRODEJNU
5 týdnů dovolené, stravenky za 80 Kč
PLNÉ I ZKRÁCENÉ ÚVAZKY, BRIGÁDY
Zastav se v prodejně
nebo se nám ozvi.
Tel.: 728 373 140,
e-mail: jobs@billa.cz.

INZERCE V7-0902

■ Letenské náměstí
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická
■ Na Maninách x Dělnická
■ Janovského x Strossmayerovo nám.
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
■ Františka Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na Výšinách
■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou

Více na billa.jobs.cz

www.vase7.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

INZERCE V7-0901

RYCHLÝ
INTERNET

BONUSY
PRO KAŽDÉHO

CHCI TO

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše
je bez závazk, chyták i jiných kliek! Zmnit operátora je
s námi jednoduché a bez dalších náklad. Pro bezproblémový
pechod získáte od nás internet na 6 msíc zdarma.
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

CHYTRÁ
20/20 Mb/s
TELEVIZE

INFO@PE3NY.NET

200 K

LEVNÝ
TELEFON
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VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

NA PENZI

WWW.PE3NY.NET

+420 222 741 222

www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

Prodáme
váš byt
či dům
m
a přispějeme vá
10 000 Kč
na dovolenou
od vivu.cz

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!
Volejte ještě dnes

604 755 473
INZERCE V7-0917
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