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E
xistuje celá řada potravinových intolerancí, ne-
snášenlivostí. Velmi častá je takzvaná laktózová
intolerance. Laktóza je mléčný cukr, takzvaný

disacharid. Skládá se z glukózy a galaktózy, které
jsou rozpojovány pomocí beta-galaktosidázy, enzy-
mu, který vzniká v buňkách tenkého střeva a je vy-
lučován v jeho klkách. Pokud ho nemáme, mléčný
cukr postupuje dál do střev a slouží jako potrava 
určitých typů bakterií. Člověk pak začne trpět ply-
natostí, průjmem či jinými trávicími a vylučovacími problémy, např.
syndromem dráždivého tračníku – chvíli má zácpu, chvíli průjem. To
vše se děje právě důsledkem přemnožení některých střevních mikro-
organismů. 

Pozor na skryté mléko!
Když člověk narodí, má beta-galaktosidázy velké množství a dokáže
tedy mateřské mléko dobře štěpit. Postupem doby nebo vlivem po-
travy může u někoho dojít ke ztrátě funkčnosti tohoto enzymu. Vět-
šina lidí s laktózovou intolerancí ví, že jim mléko nedělá dobře, nepijí
ho a jedí jen některé druhy jogurtů (ty, ve kterých je mléčný cukr spo-
třebován bakteriemi). Problémem ale může být skryté mléko, které
najdeme v sušenkách, pečivu a dalších výrobcích. Mnoho lidí si tedy
své problémy s trávením a s laktózovou intolerancí vůbec nespojí. Ne-
snášenlivost je také často spjata s různými záněty ve střevech; gene-
ticky tedy může být člověk úplně v pořádku (jeho organismus enzym
produkuje), pokud má ale nějaký střevní zánět, jeho schopnost vyrá-
bět štěpící enzym se ztrácí a nastupuje celá řada problémů. Zajímavé
je, že tento enzym se dá „vycvičit“, to znamená, že když budete po
malých dávkách pít kvalitní mléko, ideálně přímo od farmáře, nepaste-
rované, začne se zase v určité formě tvořit.  

Sekundární laktózová porucha 
Pozoruhodné je také celosvětové rozvrstvení laktózové intolerance:
čím severněji, tím lépe lidé mléko snáší. Je to logické; pokud žijete tro-
pickém pásu, můžete se bez problémů stravovat syrovými potravinami,
všude jsou k dispozici vyzrálé plody s dostatkem vitamínů. Čím víc na
sever, tím je pěstování zemědělských plodin náročnější a také je tam
méně slunce – tedy méně vitamínu D. Lidé tedy přirozeně hledali jeho
zdroj a našli ho v mléce, skrze které tento důležitý vitamín přijímali.
Geneticky se to tedy projevuje tak, že v severních šířkách je laktózové
intolerance mnohem méně než na jihu. Velmi častá je sekundární lak-
tózová porucha, tedy intolerance způsobená zánětem trávicí trubice.
Ať je na vině nějaká infekce, nesnášenlivost lepku nebo porušená
střevní mikrobiota po užívání antibiotik nebo v důsledku špatného ži-
votního stylu, vždy dojde ke změně vnitřního prostředí a laktózová in-
tolerance se může navodit.

Pokud tedy nesnášíte nebo špatně trávíte mléko, je to velký vykřič-
ník. Je to jasná informace, že ve střevech vám správně nepracují buňky
či je tam nějaký zánět. Na začátek radím udělat ve střevech pořádek
pomocí preparátu Joalis Activ-Col, což jsou probiotika a prebiotiky 
s informačním účinkem. Navádí imunitní systém, aby odstranit pato-
geny, které se přemnožily, a vytlačují prospěšné druhy. Zároveň infor-
muje organismus, které druhy jsou prospěšné a měl by si je hýčkat.
Poté doporučuji objednat se u některého z našich poradců, který vám
poradí, které jiné preparáty pro detoxikaci dalších orgánů jsou vhodné
právě ve vašem konkrétním případě.

Mgr. Marie Vilánková 
lektorka řízené a kontrolované detoxikace Joalis

Diagnóza: 
laktózová 

intolerance 

Více na www.          .cz
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Vážení čtenáři,
už tento pátek se otevřou vo-
lební místnosti a voliči bu dou
vybírat nové zastupitele a za-
stupitelky Prahy 7 a praž -
ského magistrátu. K volbám
však bude možné přijít ještě
v sobotu. Poté už se budou
uzavírat koalice, vybírat sta-
rosta a radní a ukáže se, ja -
kou cestou sedmička a Pra ha
následující čtyři roky půj-
dou. Nadcházející víkend
mů  žete strávit příjemně, sta -
čí sednout na tramvaj a dojet

na Břevnov. Koná se tady další ročník oblíbeného Břevnov-
ského posvícení. Okolí tamního kláštera se promění ve stře-
dověkou vesničku, děti se budou moci pobavit na pouti
anebo si vyzkoušet dovednosti v řemeslných dílnách. Celá
řada zajímavých akcí se ale koná i přímo na sedmičce. Nav-
štívit můžete třeba myslivecké slavnosti na Letné, zajít si
potrénovat paměť do knihovny nebo si prohlédnout vý-
stavu v Národní galerii. V Národním technickém muzeu
máte možnost až do konce října poznat nejstarší klub mi-
lovníků motorek Harley-Davidson. Vystaveny jsou různě
staré stroje, třeba i model z roku 1928.

Vaše Zuzana
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Aktuality: Novinky z Prahy 7
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Volný čas: Tipy na akce
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Nestačí vám náš humor na papíře? 
Máme ho pro vás i na tričku.

Máme nový e-shop
a nová trička

INZERCE V7-1013

www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

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

Volejte ještě dnes

604 755 473

INZERCE V7-1014
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Bezplatná poradna
pro seniory

Bezplatná právní poradna pro se-
niory bude fungovat v předem
daných termínech. Zájemci z řad

seniorů si mohou přijít pro bezplatnou
právní radu 10. a 24. října, dále
7. a 21. listopadu a 5. a 19. prosince.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Úpravy u Hlávkova mostu ušetří chodcům 
čtyři minuty

Národní zemědělské muzeum slaví sto let. 
Jako dárek dostalo poštovní známku

Technická správa komunikací aktuálně dokončuje úpravy 
na nábřeží Kapitána Jaroše v okolí Hlávkova mostu. Hlav-
ním cílem těchto úprav je vytvoření třiceti nových parko-
vacích míst a zvýšení bezpečnosti chodců v dopravně 
frekventované lokalitě zřízením tří nových přechodů, které 
zajistí okamžité zlepšení pěší prostupnosti, zejména 
mezi Bubenskou ulicí a Hlávkovým mostem, 

Česká pošta vydala ve spolupráci s Národním zeměděl-
ským muzeem (NZM) novou příležitostní známku, která 
připomíná sto let od jeho založení. Na poštovní známce, 
jejímiž autory jsou výtvarník Josef Dudek a rytec Bohumil 
Šneider, je vyobrazena hlavní výstavní budova NZM, před 
kterou autor umístil „lokomobilu“ – jeden ze exponátů 
muzea. Takzvaná obálka prvního dne vydání Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz

Do pěvecké soutěže se mohou hlásit
dě ti s asistencí, integrované děti
a děti se speciálními poruchami uče -

ní. Soutěžit se bude v sólovém zpěvu, mož -
ný je doprovod písničky na hudební nástro -

je či z nahrávky. Děti se utkají ve třech ka-
tegoriích, a to 1.–3. ročník, 4.–6. ročník
a 7.–9. ročník, do obvodního kola postoupí
z každé kategorie žáci z prvního a druhého
místa.

Děti mohou
soutěžit ve zpěvu

Generální úklid proběhl v okolí za-
stávky metra Vltavská. Do budou c -
na by se tento zanedbaný prostor

měl proměnit ještě více. „Je to lokalita na
dohled centru Prahy, je to významný do-
pravní uzel, je to ale bohužel také lokalita,
které se dnes raději každý vyhne. To musí -
me změnit. V příštích čtyřech letech bu du
prosazovat, abychom na Vltavskou přivedli
život. Mohou to být kavárny, restaurace,
stánky s občerstvením, neziskové či kultur -
ní aktivity. Hlavně ať Vltavská žije a změ ní
se v příjemné místo setkávání a trávení vol-
ného času. A s tím souvisí i nutnost začít
projektovat druhý výstup směrem do loka-
lity Bubny, kde vyroste nová čtvrť,“ pozna-
menal kandidát na starostu ČSSD Tomáš
Petříček, který se zářijového úklidu spolu
s pracovníky Pražských služeb a TSK
zúčastnil. „Stanice se teď opravuje, ale její
okolí bylo strašné. Radnice Prahy 7 by se
o to asi zajímala, jen kdyby se stanice jme-
novala Letenská. Jsem strašně rád, že mi
velký generální úklid pomohl Petr Dolínek

prosadit,“ řekl pravděpodobný budoucí mi-
nistr zahraničí Tomáš Petříček. U metra
Vltav ská byly dále instalovány nové cyklis-
tické stojany a zelený sloup, který umož -
ňuje půjčit si nářadí, případně kolo do -
hustit nebo dobít elektrokolo. „Myšlenka
těchto stojanů se mi líbila, seznámil jsem
se s ní náhodou na jedné prezentaci jako
s novinkou a od té doby jsem žádal, aby-
chom je umístili právě na Vltavské, protože
počet cyklistů v Praze 7 je nadstandardní,“
doplnil Tomáš Petříček.

Zářijový úklid na zanedbané Vltavské
Úklid graffiti

Nové
cyklostojany
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„Dočasná lávka z Císař-
ského ostrova do
Tro ji se tak trochu

zasekla na Čižinského úřední-
cích. Když jde o cyklostezky na
hlavních silnicích, razítka se
jen sypou. Když jde o dočasnou
lávku, která by významně po-
mohla, rázem je vše problém,“
napsal Dolínek na svůj face -
bookový profil.

Odboru dopravy Prahy 7,
jehož stanovisko zveřejnil Petr
Dolínek na svém profilu na so-
ciální síti, vadí šířka provizorní
lávky 3,5 metru. Podle úřed-
níků je nevyhovující kvůli vel-
kému množství pěších, cyklistů
i bruslařů, kteří míří do zoo, bo-
tanické zahrady a na tam ní cy-
klotrasy. V odůvodnění se dále
píše, že je nutná minimální šíře

průchozího prostoru čtyři me -
try, ale pro umožnění bezpeč-
ného provozu na lávce by byla
optimální šíře šest me trů. „Při
šířce průchozího prostoru šest
metrů by bylo možné oddělit
pěší a cyklistický obousměrný
provoz.“ Odboru dále vadí i to,
že dřevěná mostovka je navr-
žena z fošen, což by údajně zvý-
šilo hlučnost.

Společně s architektem Ja-
romírem Pizingerem by
Petr Stu chlík rád vedl do-

pravu tunelem a nahoře na
mos tě by místo silnice byly byty
a park.

„Pokud by v této podobě stav -
ba vznikla, tak ne bude překá-
žet ve vý hledu na pražskou sce-
nérii a na památky. Naopak by
se zařadila mezi nové dominan -
ty, jezdili by se na ni dívat tu-

risté. Navíc by se zvýšila hodno -
ta nemovitostí v celé oblasti,“
řekl médiím Stuchlík s tím, že
na mostě by stál bytový dům
s luxusními byty, jejichž prodej
by částečně financoval stavbu
mo s tu a na povrchu by místo
vozovky byla vysázena zeleň.

Jenže ne všechny ná vrh nad -
chl. Třeba starosta osmičky by
si raději přál, aby se situace
s mostem začala řešit hned.

Sedmička stopla
provizorní lávku v Troji

Stuchlíkův
obydlený most?
„Už jste viděli, jak se chce ANO pomstít
sedmičce, asi za malé preference? Věřím, že
snad nikdo nebude mít sílu a chuť to
prosadit,“ okomentoval Tomáš Petříček, lídr
sociálních demokratů v sedmé městské
části nápad svého protikandidáta Petra
Stuchlíka (ANO) na přestavbu Libeňského
mostu.

Nesouhlasné stanovisko odboru dopravy Prahy 7 zdrží výstavbu
provizorní lávky v Troji. Ta původní se bezmála před rokem zřítila,
zraněni byli čtyři lidé. Náměstek primátorky pro dopravu Petr
Dolínek (ČSSD) sedmičku kritizuje, podle něho se výstavba
dočasné lávky výrazně zdrží.

Dolínek chce kvůli zamíta-
vému stanovisku svolat jednání
magistrátu a Prahy 7. „Aby-
chom si ty věci vyříkali a pře-
svědčili je o tom, že mají změnit
své stanovisko a umožnit vý-
stavbu. Praha 7 se totiž vyjá-
dřila, že by u té dočasné chtěla
všechny parametry, které mají
být u finální lávky,“ okomento-
val problém náměstek Dolínek.
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Pořádáte akci v Praze 7?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

■ Loutkové představení pro
děti odehraje v sobotu 6. října
Studio Damúza v knihovně
Sed mička. Vstup je zdarma.

■ Veřejný happening připo-
mene 16. říjen jako den, kdy
z bubenského nádraží odjížděl
první transport. Místo paměti
se opět rozezvučí rytmem bub -
nů a bubínků narušujících ticho
mlčící většiny.

■ Paměť se bude procvičovat
17. října v knihovně Sedmička.
Příchozí dostanou tipy a rady,

jak nenechat svůj mozek zes-
tárnout a jak se učit nové věci.
Akce je určena pro seniory a je
zdarma. Zapisovat se můžete
na tel. 770 130 205 nebo přímo
v pobočce.

■Myslivecké slavnosti pořádá
v sobotu 20. října Národní ze-
mědělské muzeum. Program
bu de připraven pro všechny
přátele lesa a myslivosti, konat
se budou třeba ukázky sokol-
nictví a vábení lovné zvěře či vy-
stoupení trubačů.

■ Do 25. listopadu potrvá
v Národní galerii ve Veletržním

Golem v knihovně
6. října

Bubnování pro Bubny 
16. října

Trénování paměti
v knihovně

17. října,

Myslivecké tradice
v muzeu
20. října 

Záhada Čapkova
koberce
25. října

paláci výstava pojmenovaná
Záhada Čapkova koberce. Jak
pořadatelé připomínají, mezi
rozmanitými zájmy a koníčky
Karla Čapka zaujímaly vý-
znamné místo orientální kober -
ce. Sběratelský význam bílého
anatoláku Čapek v jednom
praž ském obchodě rozpoznal
a byl by ho rád sám koupil,
k prodeji však tehdy nedošlo.
V roce 2014, asi 90 let poté, co
Čapek unikátní koberec obdivo-
val a nezískal, se jej podařilo za-
řadit do sbírek Národní galerie.

■Do prosince potrvá v Národ-
ním zemědělském muzeu vý-
stava Lidé a řemesla v rámci
cyklu Z fotoarchivu NZM. Ten-
tokrát je představován výběr
foto grafií zaměřených na řeme -
slnou zručnost lidí, využívají-
cích často lokálně dostupné su-
roviny, jako je dřevo, proutí,
hlí nu, kůži, vlnu, len a další.
Sbírky dokumentují nejen his-
torický vývoj zemědělství.

Lidé a řemesla
26. října

„Nádraží, odkud puto-
valy za druhé světo -
vé války transpor ty

s občany židovského původu do
ghett a do koncentračních tá -
 borů, se konečně dočká nové
podo by,“ poznamenal Pavel
Štin gl z obec ně prospěšné spo-
lečnosti Pa mátník Šoa Praha,
která za výstavbou Památníku
ticha sto jí.

Nádraží se má proměnit v ži -
vé místo paměti, jež bude připo-
mínat minulé události v meta-
forách dneška. 

„Konečně se povede zahájit
reálnou přestavbu nádraží bu-
dovy na památník. Naplánová -
na je na dva roky od započetí
stavby, do níž se má nyní pustit
hlavní město Praha,“ doplnil
Štingl.

Nádraží Praha-Bubny
se mění v místo paměti
Nádraží Praha-Bubny, místo spojené
s válečnými deportacemi, se začíná měnit.
Vznikne zde mimo jiné Památník ticha,
což je unikátní projekt sloužící k oživení
historické paměti. Na říjen je naplánována
řada kulturních akcí.

Podzimní program
■ Vojna 5. října, 19.00 hodin
Volná adaptace klasické inscenace E. F. Buriana Vojna v podání
souboru Body Voice Band. Režie Jaroslava Šiktancová, choreo-
grafie Martin Pacek. 
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NAJDI SI NEJBLIŽŠÍ 
PRODEJNU

PLNÉ I ZKRÁCENÉ ÚVAZKY, BRIGÁDY
Zastav se v prodejně 
nebo se nám ozvi.
Tel.: 728 373 140,  
e-mail: jobs@billa.cz.

5 týdnů dovolené, stravenky za 80 Kč
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Stále fungující, a dokonce nejstarší
klub na světě – Harley-Davidson Club
Praha se představuje v dopravní hale

muzea a na výstavě jsou k vidění kromě 14
strojů i zajímavosti o historii klubu a jeho
sportovní úspěchy. 

„Mezi vystavenými předměty jistě za-
ujme motocykl Harley-Davidson model J
z roku 1928, stroj, který vlastnil předseda
klubu Karel Kameník a daroval ho do sbírek
Národního technického muzea již v roce
1945. Jedním z novějších vystavených
strojů je bílý Harley-Davidson z roku 1994,
který patřil známému hudebníkovi a pří-
znivci klubu Petru Hapkovi. V historii
Harle y-Davidson Clubu Praha byly zdaleka
nejběžnější původně vojenské stroje Har-
ley-Davidson WLC. Vystaven bude jak stroj
v původním vojenském provedení, tak i mo -
tocykly přestavěné do civilní podoby,“ láká
návštěvníky Arnošt Nezmeškal, kurátor
mo tocyklové sbírky a ředitel Muzea dopra -
vy technického muzea.

Muzeum připomíná, že jedním z podnětů
k založení klubu Harley-Davidson byla
svatba. Slavný motocyklový závodník
a před ní zaměstnanec českého prodejce

motocyklů Harley-Davidson Bohumil Turek
se v roce 1927 oženil a na jeho svatbu se
jako čestný doprovod sjelo na 60 harleyů. 

Od samého počátku byl Harley Club jed-
nou z nejaktivnějších motoristických orga-
nizací u nás, jeho členové pořádali moto-
cyklové závody, výlety, přednášky, vydávali
klubový časopis a samozřejmě se také pilně
a úspěšně účastnili většiny tuzemských
motocyklových závodů. Klub byl již od roku
1930 otevřen též majitelům motocyklů ji-
ných značek, a dokonce i automobilistům.
Ani po roce 1948 Harley Club nezanikl, po
roce 1989 prošel obdobím nového rozvoje,
přibylo členů i moderních motocyklů.
V sou časnosti má klub Praha přibližně tři
stovky členů.

Harley-Davidson Club

slaví 90 let
Významné jubileum – rovných 90 let – slaví Harley-
Davidson Club Praha. Motocykly známé značky si můžete
v Národním technickém muzeu prohlédnout až do
28. října. Klub byl založen 25. února 1928.

volný čas

CHINA TOURS 
Vítězné náměstí 2, Praha 6
tel.: 222 958 203-4, mobil: 731 440 070
e-mail: info@chinatours.cz 

www.chinatours.cz

Vyžádejte si 
NOVÝ KATALOG 

... a další originální

P OZ NÁVACÍ P ROG RAMY
 v malých skupinách
 s odbornými průvodci

D O C E LÉ  A S I E
včetně Číny, Tibetu, Íránu, 
Šrí Lanky,  
Vietnamu,  
Indonésie aj.

JAPONSKO (NEJ EN) P RO GURMÁNY

MALE D I VY NA LOD I

SEČUÁN – ZEMĚ HOJNOSTI SLEVA 
5%

INZERCE V7-1002
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sedmička užitečná lidem

Pravidelně jsme zvyšovali důchody
a „zastropovali“ odchod do důchodu
na 65 let. Zrušili jsme nespravedlivý

druhý pilíř, který zvýhodňoval jen bohaté
a vysával z průběžného pilíře potřebné pro-
středky.

Současné ministryni práce a sociálních
věcí Janě Maláčové se podařilo prosadit
další zvýšení důchodů od ledna příštího
roku průměrně o 900 ko run s tím, že nej-

starší senioři nad 85 let získají ještě navíc
dalších 1000 korun!

Do budoucna pak plánujeme v rámci dů-
chodové reformy hlavně vyrovnání nespra-
vedlivě nižších důcho dů žen. Prosadili
jsme, že nemocenská se bude platit i v prv-
ních třech dnech nemoci! V minulém ob-
dobí jsme zavedli například porodné i na
druhé dítě nebo otcovskou dovolenou.
Zvedli jsme příspěvek na péči o 10 procent,

Hodnoty, které by
politik měl mít

Tomáš Petříček představuje hod-
noty, které by podle mě solidní politik
měl mít. Absolvoval zahraniční školy
a je vzdělaný, má významné zkuše-
nosti z Evropy a ovlá dá světové jazyky.
Jeho politická kvalifikace je proto po -
dle mě vysoká.

JUDr. Petra Buzková
právnička, bývalá minystryně
školství mládeže a tělovýchovy

Pevné hodnoty
a obdivuhodná píle

Tomáše znám velmi dlouho, studo-
vali jsme spolu i chodili po horách. Má
výborné vzdělání, zkušenosti ze za-
hraničí, pevné hodnoty a obdivuhod-
nou píli.
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.

akademik, ředitel Ústavu
mezinárodních vztahů

Senioři a rodiny s dětmi vždy byli, jsou a budou prioritou
politiky ČSSD. Už v minulém volebním období jsme
bojovali za jejich lepší a důstojný život a podařilo se nám
napravit mnoho chyb, které tu zanechaly předchozí
pravicové vlády.

zavedli dotační program na tzv. asistenční
psy, zvýšili dotace do sociálních služeb
a zvýšili příspěvek na zaměstnávání osob
se zdravotním postižením.

Do budoucna plánujeme výrazně zvýšit
rodičovský příspěvek, protože už dlouho
nebyl valorizován, a dále rozvíjet předškol -
ní péči, ať už jde o dostupnost školek nebo
podporu dětských skupin či mikrojeslí,
chceme pomáhat rodinám sladit pracovní
a rodinný život nebo bojovat za pomoc mat-
kám samoživitelkám formou zálohované -
ho výživného.

Lepší a důstojný
život pro seniory
Lepší a důstojný
život pro seniory

Víc takových
politiků

Tomáš Petříček byl mým dlouhole-
tým kolegou na FSV UK. Vždy jsem
oceňoval jeho odpovědný přístup ke
studiu i na prestižních zahraničních
školách a vedle toho i schopnost anga-
žovat se v politice ve prospěch naší
země a občanů. Přál bych si víc tako-
vých politiků jako je on..

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D
vedoucí Střediska bezpečnostní

politiky Institutu politologických
studií FSV UK
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5 nejdůležitějších lokalit Prahy 7
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Ortenovo náměstí
a Holešovický přístav 
Vybudujeme alespoň tří nová dětská hřiště se sociálním
zázemím v okolí Holešovického přístavu. Stejně tak
chceme budovat sportoviště a místa pro cvičení v celé
oblasti. Zpřístupníme školní hřiště na ZŠ Ortenovo ná-
městí v odpoledních hodinách občanům Prahy 7. Při-
pravíme další místo pro setkávání seniorů v blízkosti
Ortenova náměstí. Připravíme konkrétní plán na kom-
pletní opravu všech ulic, chodníků a výsadbu zeleně.

Malý Berlín
Během čtyř let opravíme všechny chodníky a silnice,
vysadíme zeleň na všech vhodných lokalitách tak, aby
zůstala zachována parkovací místa. Připravíme inves-
tiční program pro majitele objektů na revitalizaci vni-
trobloků. Omezíme vjezd a parkování návštěvníkům
velkých kulturních, sportovních a dalších akcí v okolí
Malého Berlína. Ulehčíme dopravě ve Veletržní a Bu-
benské propojením s lokalitou Bubny a realizací pro-
jektu Letenského kříže. Přiblížíme metro otevřením
druhého výstupu z Vltavské směrem do Bubnů.

Na Veletržní patří stromy,
ne kluby a parkoviště
Vrátíme stromy na Veletržní a připravíme bezpečnější
cyklopruhy. Zjednodušíme vjezd k hotelu a budoucímu
obchodnímu centru a výjezd z nich. Zavedeme lepší
kontrolu dodržování nočního klidu v exponovaných lo-
kalitách a zpřísníme možnost nákupu alkoholu v pro-
dejnách potravin, zejména večerkách. Dalším cílem je
regulovat krátkodobé pronájmy a související negativní
sousedské jevy.

Holešovická tržnice
a služby pro sedmičku
Tržnice potřebuje rychlou revitalizaci. Musí se vysadit
stromy, připravit nové stánky pro prodejce, rozvoj pro-
dejních míst. V tržnici musí být pobočka České pošty, in-
formačního centra Prahy 7, zajištěné lékařské a sociální
služby. Stejně tak se musí tržnice stát centrem se vzdě-
lávacími a sociálně prospěšnými službami pro seniory i
děti. Musí se zde provozovat nejrůznější kroužky a vol-
nočasové aktivity, včetně dopoledního kina, divadla a dal-
ších projektů. Památkově chráněné budovy musí být
opraveny, zejména věž s hodinami. Stejně tak je ne-
zbytné zklidnit dopravu v okolí a prosadit parkování
přímo z Argentinské.

Bubny musí být pro lidi
Při přestavbě této oblasti se musí developer zavázat vy-
budovat školku a školu s kapacitou i pro současné obyva-
tele sedmičky, stejně jako domov seniorů, který Praze 7
nyní chybí. Sedmička musí získat alespoň 40 nájemních
bytů, které budou sloužit jako startovací pro rodiny s
dětmi a seniory. Musí vzniknout druhý výstup ze stanice
metra Vltavská. V rámci budování tzv. Letenského kříže
se musí pro Bubny zajistit dostupnost MHD i vjezd z Troj-
ského mostu.
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osobnost Prahy 7
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● Máte za sebou kariéru skvělého zá-
vodníka. Jak to celé začalo?

Se sportem jsem začínal poměrně pozdě,
kolem deseti let, a navíc jako fotbalista.
Chytal jsem za Viktorku Žižkov, byl jsem
o hlavu větší než všichni ostatní. Jenže
druhým brankářem byl syn trenéra, takže
jsem na rozdíl od něj chodil poctivě na tré-
ninky, ale on chytal na zápasech. A tak mě
to pochopitelně přestalo bavit.  Pak přišli
spolužáci s tím, že chtějí začít jezdit na
kole, a já si řekl, že to zkusím. Přišlo mi to
jako mnohem spravedlivější sport. Ale na-
poprvé to byla tragédie. Všichni mi ujeli,
jen trenér se mnou zůstal, přijel jsem do
cíle třicetikilometrového tréninku hodinu
po ostatních. Ale pak už to naštěstí šlo líp,
za dva roky jsem byl mistrem republiky ve
stíhačce.
● Jenže v poměrně mladém věku jste se
stal generálním sekretářem Českého
svazu cyklistiky. Jak jste se k tomu do-
stal?

Závodil jsem do třiatřiceti, pak mou
sportovní kariéru ukončil pád z kola, kdy
jsem při naprosto banálním přípravném
závodě přišel k asi deseti zlomeninám. Pak
už jsem se do závodní formy nikdy pořádně
nedostal. Takže jsem najednou poměrně
br zy z velkého profi světa spadl na zem
a hledal, co budu dělat v životě dál. A přišla
tahle nabídka, která pro mne byla velkou
životní výzvou a která mne celkem napl-
ňuje.
● Nyní jste také předsedou magistrátní
komise pro cyklistiku, takže dost jež-

dění na kole v Praze ovlivňujete. Jak
k to mu došlo?

S návrhem mě oslovil tenkrát nově zvo-
lený náměstek primátorky Petr Dolínek,
jestli bych prý do toho nešel. Trochu jsem
váhal, přestože sportovní cyklistikou žiju
dlouho, ale městská cyklistika pro mě byla
něco nového. Jenže právě to Petr Dolínek
chtěl. Abych na to koukal trochu s nadhle-
dem a nezainteresovaně, ale přitom s lás -
kou k té disciplíně a nějakou znalostí. Dou -

fám, že to plním, za Petra Dolínka se po dle
mne podmínky pro městské ježdění o dost
zlepšily. Koneckonců jsem Petra potkal na
cyklistické výpravě z Prahy do Slovinska.
●Praha 7 je taková cyklistická „velmoc“
mezi ostatními městskými částmi. Jak
cyklistiku na sedmičce vnímáte?

Na jednu stranu vidím, že se tu dělá
hodně cykloopatření, ale spíše na hlavních
silnicích, kde to nemá takový efekt. Já bych
jel raději přes Stromovku než po Veletržní.

Stanislav Kozubek:
Doufám, že vášnivý cyklista
Tomáš Petříček uspěje

Stanislav Kozubek je bývalý vynikající cyklista, držitel
bronzové medaile z Mistrovství světa ve stíhacím závodě
družstev na Kubě, mistr Evropy v téže disciplíně z Brna
(2001), mistr České republiky v silničním závodě (2006),
vítěz nejdelšího závodu ve střední Evropě (2007), mistr
České republiky v časovce jednotlivců (2007), vítěz Czech
Cycling Tour (2012). A od roku 2015 je také předsedou
komise pro cyklistickou dopravu na pražském magistrátu.



11www.vase7.cz

osobnost Prahy 7

Nebo přes Letnou parkem než po hlavní sil-
nici na Milady Horákové. Ale třeba se to
zlepší. Teď tady za sociální demokraty kan-
diduje můj kamarád Tomáš Petříček, který
je vášnivým cyklistou a má podobné názory
na řešení této problematiky. Doufám, že
uspěje, protože kdyby Praha 7 měla vášni-
vého cyklistu na radnici a zároveň „svého“
ministra zahraničí, bylo by to super.
●Závodíte od mládí, ale městská cyklis-
tika je přece jen něco jiného. Jaký k ní
máte vztah?

Cyklistika je můj život a to v jakékoliv po-
době. Je ale pravdou, že pro dopravu jako
takovou využívám kolo málokdy. Spíše si
jím stále pomáhám udržet fyzičku, ale
i v případě, že jedu ven trénovat, zákonitě
musím přes to město projet. Takže když
plácnu, že za rok najezdím zhruba 12 tisíc
kilometrů, z toho třetinu po městě, což
jsou čtyři tisíce kilometrů Prahou, po kost-
kách, mezi tramvajemi a podobně. Takže si
troufám tvrdit, že toho mám městem na-
ježděno poměrně dost.
● Co je vlastně v Praze nejdůležitější
v oblasti cyklistiky?

V první řadě musí každý, kdo nyní v Pra -
ze investuje do dopravních opatření, dbát
na to, že je povinen navrhnout a projednat
vhodná opatření i pro cyklistickou dopra -
vu. Může se tak sice stát – a na některých
úsecích silnic to zatím je – že některá cyk-
listická opatření na sebe nenavazují. Ale
postupem času docílíme uceleného propo-
jení cyklistické infrastruktury na celém
území hlavního města. Jedna věc je taková
opatření realizovat, druhá dát o tom Praža-
nům vědět. To vidím jako další prioritu,

proto již v plném proudu běží příprava
osvětové kampaně pro veřejnost v oblasti
aktivní mobility.
● Je hlavním cílem rekreační cyklistika,
nebo má být alternativním dopravním
prostředkem?

Já bych rekreační a dopravní cyklistiku
od sebe vůbec neodděloval. Ještě jako bý-
valý profesionální závodník jsem některé
cyklostezky používal proto, abych se dostal
bezpečně a pohodlně z Prahy na trénink.

Rekreační cyklisté budou spíše používat
páteřní cyklostezky nebo cyklotrasy, což
jsou značené průjezdy městem převážně
po silnici pomocí směrových „žlutých" zna-
ček. Dopravní cyklisté se budou snažit najít
nejkratší cestu ke svému cíli, třeba i za po-
moci takzvaných cykloobousměrek.
● Proč se podle vás v Praze jezdí na kole
relativně málo?

Málo je dost relativní pojem. V létě je
podíl cyklodopravy kolem pěti procent,
v zimě padá ke dvěma procentům. Trend je
vzrůstající a vše je odvislé od podmínek,
které Praha cyklistům nabízí. Občan Prahy,
který použije kolo jako dopravní prostře-
dek například pro jízdu do práce, se musí
cítit komfortně a hlavně bezpečně. Dále
musí mít dostatečné podmínky i od za-
městnavatele, jakými jsou třeba sprcha
a místnost na kola. Postupným zaváděním
dalších vhodných cykloopatření nejen na
straně Prahy, ale i soukromého sektoru
bude cyklistů v Praze postupně přibývat.
● Může podle vás poměrně kopcovitá
Praha dosáhnout podobné míry cyklis-
tické dopravy, jaká je třeba v Amstero-
damu nebo Kodani?

Dostat se na úroveň těchto měst není
v možnostech Prahy ani to není naším
cílem. Není to jen o kopcovitosti, ale také
o dlouhé historii cyklodopravy, o jiném kul-
turním a hlavně životním stylu místních
obyvatel. Ale věřím, že když budeme dělat
kvalitní cykloopatření, že městských cyk-
listů bude přibývat. Je to rychlejší, ekolo-
gičtější a rozhodně zdravější.
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Slavit se však v okolí Břev-
novského kláštera začne
už o den dříve, tedy 4. říj -

na, tradičně totiž posvícenskou
slávu zahájí akce „Kolotoče bez
bariér“. Ta se koná počtrnácté
a jde o bezplatné točení, ježdění
a houpání dětí a mládeže z ús -
ta vů, dětských domovů, staci-
onářů, rehabilitačních ústavů,
ale i těch, kteří jsou v péči rodi -
čů s různými stupni handicapu.

Všechny tyto děti by si jen těž -
ko mohly posvícení užít v nor -
málním provozu.

Pro děti budou připraveny
po svícenské koláče, nápoje
a ta ké malé dárky, které pro ně
připravily děti  z mateřské škol y
Jílkova v akci „Děti – dětem“.
Partnerem této spolkové akce je
sbírkový projekt Pomozte dě -
tem, který společně organizují
Nadace rozvoje občanské spo-

Břevnov ovládne posvícení
Už po pětadvacáté ovládne Břevnov
posvícení. Konat se bude od 5. do 7. října.
Akci pořádá Spolek břevnovských
živnostníků s podporou Břevnovského
kláštera.

INZERCE V7-1016

INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše 
je bez závazk , chyták  i jiných kli ek! Zm nit operátora je 
s námi jednoduché a bez dalších náklad . Pro bezproblémový 
p echod získáte od nás internet na 6 m síc  zdarma. 
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

lečnosti a Česká televize. V pá -
tek 5. října začne opravdové po-
svícení.

A je se na co těšit. Chybět po-
chopitelně nebude po všechny
tři dny oblíbe ná staročeská ře-
meslná vesnič ka, představí se
stovka stán ků různých řeme-
sel, řada řemeslníků své umění
na místě předvede, jako třeba
kejklíř Štěpán, pro děti budou
nachystány tvořivé dílničky.

Komu vyhládne, bude si moci
pochutnat na něčem dobrém,
na výběr budou třeba pečené
hu sy s knedlíkem a zelím, peče -
ná hovězí a vepřová šunka,
bramboráky, bramborové spi-
rálky, palačinky, trdla a mnoho
dalších specialit. K pití bude
pivo, medovina, sudové víno
a burčák. Břevnovský pivovar
bude předvádět stře dověké va-

ření piva. No vinkou letošního
posvícení je Spolková pohád-
ková Kuřecí střelni ce, z níž vý-
těžek bude poukázán na pro-
jekt Pomozte dětem, který
společně organizují Nadace
rozvoje občanské společnosti
a Česká televize. 

Sobotní a nedělní program
na pódiu začne po obědě. Na
své si přijdou milovníci všech
hudebních žánrů a všech věko-
vých kategorií. Vystoupí stejně
jako v minulých letech také sou-
bory škol z Prahy 6. Nezbytný
ohňostroj vypukne v sobotu
i v neděli v 19.05 hodin.

Pořadatelé připomínají, že
návštěvníci neplatí žádné
vstup né, i když je možné, že ně-
kteří vystupující budou v duchu
dávných tradic vybírat za svá
vystoupení do klobouku.
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Za Prahou Sobě stojí sta-
rosta Prahy 7, poslanec
za KDU-ČSL a zastupitel

hlavního města Prahy Jan Či-
žinský – člen současné pražské
koalice! Tu netvoří jenom oblí-
bené mediální terče Adriana
Krnáčová a Petr Dolínek. Tu
tvoří také Jan Čižinský, který se
tváří, že je celou dobu v opozici,
přestože se přímo podílí na
moci v hlavním městě. Ale tak-
tika je to dobrá, Andrej Babiš ji
uplatňuje už poměrně dlouho.
Čižinský se zatím jeví jako jeho
zdatný nástupce.

O ostatních možných kandi-
dátech se zatím nemá moc

smysl bavit. Je to v podstatě
hnutí Žít Brno, které se přestě-
hovalo do Prahy. Naleznete vše,
od včelaře po aktivisty, kteří
jsou ostře proti přestavbě či
zbourání Libeňského mostu, na
němž se pořádně vyřádila sou-
časná koalice, jejíž součástí je
shodou náhod hádejte kdo.

Když spolku Praha Sobě vy-
tknete vše výše řečené, jeho zá-
stupci vám řeknou, že se máte
přijet podívat na Prahu 7, která
šlape jako hodinky. Vzhledem
k tomu, že v Praze 7 pracuji,
mám dojmy opravdu z první
ruky. Abychom jenom nekriti-
zovali. Mezi Holešovicemi se

Žít Brno se přestěhovalo do Prahy
Možná jste už na Facebooku viděli video
spolku Praha Sobě, který se chce zúčastnit
voleb do pražského magistrátu. Ve videu
vystupuje celá řada často obdivuhodných
osobností. Kampaň, která se zaštiťovala
úctyhodnými osobnostmi, není v našich
končinách žádná novinka, ale dopadlo to
většinou hodně podobně – blbě.

doprava za poslední roky
ohrom ně zklidnila a dříve auty
devastované ulice vypadají
k svě tu.

Tohle je vůbec největší trumf
v rukávu příznivců Prahy Sobě
a současné radnice na Praze 7.
Tím ovšem dokazují, jak je naše
paměť obecně velmi krátká.
Praze 7 v posledních letech nej-
víc ulehčil tunel Blanka, jehož
výstavbu prosadil bývalý primá-
tor Pavel Bém. Pavle, díky. Mi-
mochodem nebýt Čižinského
a mnoha dalších aktivistů, dost
možná bychom se dočkali
i zbyt ku pražského obchvatu.

Ve zbytku Prahy 7 už to tak
slavné není. Vyprávět by mohl
i Čižinského místostarosta na
Praze 7 Pavel Vyhnánek. Ten
už nějaký čas šéfuje dozorčí
radě pražského Výstaviště, kte -
ré pořád vypadá jako ukrajin-
ský Pripjať — opuštěné město
v těsné blízkosti jaderné elekt-
rárny Černobyl. Hodně podob -
ně vypadá i část Bubny. To je mi-
mochodem možná nejcennější
stavební pozemek v Evropě.
Žádný jiný – takto rozsá hlý – se

totiž nenachází přímo v srdci
kterékoliv evropské metropole.

O spadlé lávce, Libeňském
mostu a dalších „katastrofách“
se nemá smysl bavit. Možná na-
mítnete, že to je problém ma-
gistrátu. Nebudu vám opono-
vat. Je to skutečně problém
ma gistrátu. Toho magistrátu,
kterému vládne koalice, jejíž
součástí je hádejte kdo.

Prahu mám skutečně rád
a hrozně rád bych, kdyby voliči
přestali ve volbách experimen-
tovat. Morových ran se na če-
skou metropoli sneslo už příliš
mnoho. Na obzoru je další, kte-
rou by mohlo být případné ví-
tězství Pirátů v komunálních
volbách. Janu Čižinskému mu-
síme přiznat, že jeho vítězství
by bylo morovou ranou přece
jenom o něco menší, už jsme to
koneckonců zažili. Ale před-
stavte si situaci, kdy se spojí
Pirá ti se spolkem Praha Sobě.
Proti tomu je i Žít Brno s Matě-
jem Hollanem v čele neškodná
školička.

Michal Půr,
autor je šéfredaktor webu Info.cz

Jak upozorňuje server
zdroj.cz, jedním z dárců,
který poslal hnutí rovný

milion korun, je společnost
BPD Partners, se kterou je spo-
jený uhlobaron Vasil Bobela.

Milion přišel Čižinskému a je -
ho hnutí v druhé polovině letoš-

ního září, a zatímco ostatní
dárci často vyjadřují v kolonce
„zpráva pro příjemce“ hnutí své
sympatie, od tohoto dárce je po-
pisek stručný – bpd/p – Praha
Sobě – darovací smlouva. Zmí-
něný server proto vyvozuje, že
hnutí muselo o transakci vědět

Hnutí Praha Sobě proti developerům?

Jeden ho sponzoruje
Menší sumy, ale i vysoké částky přicházejí
na transparentní účet na podporu
kandidátky hnutí Praha Sobě, za nějž se
starosta Prahy 7 Jan Čižinský pokusí dostat
do čela magistrátu coby primátor.

předem. Zdroj.cz dále pozna-
menává, že z oficiálních strá-
nek společnosti vyplývá, že se
zabývá developerskou činností
mimo jiné i v Praze. „Prostřed-
nictvím společnosti bpd deve-
lopment jsme předním deve -
loperem na území hlavního
měs  ta Prahy. Takto realizované
projekty přinášejí vysoký uživa-
telský standard srovnatelný se
světovou špičkou. Nejnovějšími
přírůstky do našeho portfolia
jsou kancelářská budova BLOX
a soubor obytných staveb Royal
Triangl,“ pí še se na webu spo-
lečnosti.

● A co ve svém předvolebním
programu k té matu develope -
rů vzkazu je Pražanům hnu tí
Praha Sobě?

„Připadá vám, že developeři
staví byty jen pro ty nejbohatší?
S tímto stavem se nechceme
smířit. Chceme dát prostor pod-
nikavým Pražanům, aby si za
rozum né náklady formou druž-
stevní bytové výstavby vybudo-
vali vlastní bydlení. A to skrze
projekty nových bytových do -
mů či svépomocnou výstavbou
na základě vlastních projektů
dle německého vzoru Baugrup-
pen.“
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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

IN
ZE

RC
E 

V
7-

10
04

IN
ZE

RC
E 

V
7-

10
08

Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.cz

IN
ZE

RC
E 

V
7-

10
03

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY

✔ Půjčovna pomůcek za super ceny
✔ Prodejna (chodítko, pleny,lůžko atd.) 
✔ Poradenství (jak pomůcku získat, o jaký
příspěvek si zažádat)
✔ Rozvoz po domluvě zdarma, při platbě
v hotovosti sleva 10%, na obuv 20%
✔ Bezbariérový vstup

Bělohorská 159/6,
Praha 6, 169 00
(zástávka tramvaje Malovanka,
100 m od hotelu Pyramida)

tel.: 737 209 718,
www.paletasluzeb.cz

V tajence naleznete citát
Walthera von der Vegelweide.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.
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Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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Vážené dámy a vážení pánové,

jmenuji se Tomáš Petříček, je mi 37 let a v nadcházejících komunálních volbách
kandiduji za ČSSD na starostu městské části Praha 7.V poslední době jste si o mne
mohli přečíst nejrůznější informace v souvislosti s mou nominací na post ministra
zahraničních věcí za ČSSD. Myslím si, že lidé na Sedmičce si zaslouží o mých názo-
rech na zahraniční politiku i o zkušenostech, se kterými jsem se nominaci rozhodl
přij mout, něco víc.

Jsem jednoznačně proevropsky orientovaný a chci prosazovat naše názory v Ev-
ropské unii, nikoliv mimo ni. Stejný vztah mám k našemu členství v NATO. Ve dnech,
kdy si připomínáme smutné výročí Mnichovské dohody a chystáme se oslavit 100
let vzniku Československé republiky, je třeba udržovat partnerství, která nám po-
máhají a která nás chrání. Proto budu prosazovat, aby Česká republika nestála mimo hlavní proud Evropské
unie a abychom se sebevědomě postavili všem současným hrozbám, včetně terorismu a migrace. Mám zku-
šenosti z Evropského parlamentu, profesně se věnuji otázkám energetické bezpečnosti a budu v tom pokra-
čovat i na ministerstvu zahraničních věcí, pokud budu do funkce jmenován. Zároveň bych rád zavedl program
veřejné diplomacie, který by zapojil do budování pozitivního obrazu Česka ve světě i všechny aktivní občany
a spolky. Více si můžete přečíst na mých stránkách na sociálních sítích i jinde, kontakty najdete na konci to-
hoto dopisu.

Oslovuji Vás ale hlavně proto, že jsem lídrem ČSSD do podzimních komunálních voleb na Praze 7. V uply-
nulých týdnech jsme představili jasný program, který lze shrnout poměrně jednoduše: po letech totální stag-
nace chceme prosadit, aby se na Praze 7 konečně vyřešil ten obří pás od Holešovické tržnice, přes lokalitu
Bubny, až po Výstaviště. A to komplexně, včetně nových výstupů z metra Vltavská, výstavby školy a školky
v nové zástavbě, vyřešení nárůstu dopravy a všech dalších investic. Hlavní město Praha má na nerozdělených
investicích více než 50 miliard korun a jejich velkou část bychom měli investovat právě na Sedmičce. Napří-
klad tlačit na město kvůli opravě Libeňského a Hlávkova mostu, i stavbě nového mostu Rohanského. Nebo
na proměnu Výstaviště v místo setkávání nás všech, nikoliv dnešní mrtvou zónu.

Praha 7 je zcela výjimečnou čtvrtí, máme naprosto unikátní lokality, kromě výše zmíněných třeba Stro-
movku a park Letná. Ty si zaslouží smysluplné investice a rozvoj.

Nechci přehlížet stávající problémy, které Prahu 7 souží, a rozhodně nehodlám upřednostňovat jednu část
Sedmičky na úkor té druhé tak, jak to bohužel stávající vedení radnice nepokrytě činí.  Upřednostňují se krát-
kodobé projekty na efekt, typu malé záhonky uprostřed zdevastovaných lokalit, nebo nesmyslné cyklostezky
na frekventovaných silnicích, ale trpí tím občané, kteří potřebují naši pomoc. Obyvatelé sedmičky potřebují
dostupné kroužky pro děti, vyžití pro seniory, dostupné sociální služby.

Péče o seniory, díky nimž je Praha 7 tak krásným místem k životu, je naší prioritou. Člověk, který celý
život pracoval a k tomu většinou i vychoval děti, se nesmí odchodem do důchodu ztratit z pozornosti, je na-
opak naší povinností umožnit mu co nejpříjemnější život v penzi!

Kromě toho bych chtěl dohlédnout na dodržování nočního klidu na Letné i v okolí Nádraží Holešovice, pro-
tože to občany trápí mnohem víc, než sousedské akce a komunitní zahrádky.

Chtěl bych také občanům zajistit pohodlné cestování hromadnou dopravou. Žijeme v místě, odkud je
vlastně všechno důležité docela blízko, ale aby se našim seniorům nebo rodičům s kočárky cestovalo skutečně
pohodlně, je třeba prosadit zavedení přímých tramvajových spojů, ať už na radnici, na Bulovku, nebo třeba
do ZOO. Za naprostou samozřejmost považuji též urychlenou výstavbu Rohanského mostu, který konečně
spojí Holešovice s Karlínem.

Vážené sousedky, vážení sousedé ze Sedmičky,
jsem hrdý na to, že můžu vést ČSSD do voleb právě na Praze 7. Bude pro mne čest podílet se na řešení

problémů, které nás tady všechny trápí, a pomoci udělat ze Sedmičky živé město. Proto bych Vás chtěl požá-
dat, abyste dali naší kandidátce na Praze 7 svůj hlas 5. nebo 6. října 2018.

S úctou
Tomáš Petříček

kandidát ČSSD na starostu Prahy 7 
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