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Vážení čtenáři,
Vánoce jsou „za dveřmi“
a Pra ha se převlékla do svá-
tečního. Máte rádi adventní
dobu a těšení se na Ježíška?
Zpříjemněte si čekání na ně-
jaké pěkné akci, která se na
sedmičce koná, nebo se vy-
dejte do epicentra pražských
Vánoc na Staroměstské ná-
městí. Pokud vás víc než obí-
hání jesliček a výstav s vá-
noční tematikou láká sport,
i tak máte možnost si užít.
Na Letné je opět venkovní

klu ziště, zajít si zabruslit můžete klidně s celou rodinou
a doma nemusíte nechávat ani ty, kteří na bruslích „ne-
válí“. Na místě jsou totiž instruktoři, kteří začátečníky
bruslit naučí. Pokud patříte mezi automobilové fanoušky,
neměli byste opomenout ani výstavu v Národním technic-
kém muzeu. Připomínají zde legendární automobilový
závod 1000 mil československých. Představuje se výběr
z dochovaných vozů, které se prvorepublikového závodu
účastnily. Věděli jste, že zmíněný závod byl jednou z legend
v dějinách domácího automobilového sportu? Přejeme vám
krásné vánoční svátky, hodně splněných přání a do nového
roku vše dobré. Vaše Zuzana

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 11. 1. 2019
Časopis vychází 21. 1. 2019
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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.
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aktuality

Praha chce
opravit Libeňský most

Libeňský most se nebude bourat,
čeká ho rekonstrukce. Rozhodli
o tom pražští radní. Začnou opra -

vy vnějšího líce, schodišť, sloupů osvět-
lení a zábradlí, budou také přeloženy
inženýrské sítě, a to do podchodů pro-
vedených pod Vltavou.

Filmový advent
v Holešovicích

Tradiční Holešovický filmový ad-
vent se koná v Biu Oko. Zhléd-
nout filmové projekce zde mohou

filmoví nadšenci až do 26. prosince
s tím, že promítání obvykle začíná
v 18.00 hodin. Na Štědrý den se bude
promítat pro nejmenší, tentokrát se za-
číná už v 11.00 a také  ve 13.00 hodin.

INZERCE V7-1211

VÍNA A DELIKATESY MLEJNEK 
(La Capannina)
Milady Horákové 818/52
170 00 Praha 7 Holešovice
Prodejna: +420 733 441 162

Nevíte si rady    s vánočním        dárkem?
Vína a delikatesy 

Mlejnek  

 

 

Speciální nátěr chrání dva buky ve
Stromovce proti korní spále. Tu způ-
sobuje náhlé vystavení slunečním pa-

prskům a rychlé zahřátí kůry, postihuje ze-
jména stromy s hladkou kůrou, jako jsou
buky, javory, habry a duby. Poškozené stro -
my čeká rozpraskání kmene, zasažená ků -

ra praská, usychá a odlupuje se. Ve Stro-
movce proto dostaly dva vzrostlé buky spe-
ciální nátěr. Krycí bílá vrstva je směsí orga-
nických i anorganických látek, jež ochrání
kůru před intenzivním slunečním zářením.
Nátěr poskytne ochranu buku u Podmokel-
ské dráhy a stromu u Výstaviště.

Stromy mají
speciální nátěr

Nepořádek na ulici, autovrak nebo tře -
ba poškozenou lavičku lze oznámit
v Pra ze 7 díky aplikaci v mobilním

telefonu, nově však v rámci platformy Zlep-
šeme Česko. Každý podnět kromě obrazo -
vé informace obsahuje také GPS koordi-

náty, takže je hned jasné, kde se problém
objevil. Krizový dispečer platformy Zlep-
šeme Čes ko navíc může zalarmovat hasiče,
strážní ky nebo policii. Aplikaci lze po sta-
žení využívat celorepublikově a je kompa-
tibilní i s dalšími mapovacími aplikacemi.

Problémy na sedmičce
lze hlásit přes telefon

Mobilní aplikaci Prague Histories
spus til pražský magistrát. Jde
o inte raktivního průvodce, který

obyvatelům Prahy a turistům nabídne pro-
cházku po tematických stezkách mapují-
cích známé i neznámé milníky 100 let his-

torie Prahy. Na zastávkách uživatelé objeví
historické fotografie a další zajímavosti, při-
čemž některé snímky jsou doplněny zvuko-
vými záznamy rozhlasových vysílání, dobo-
vými videi a u novějších a výkonnějších
zařízení také 3D objekty.

Vyzkoušejte aplikaci
Prague Histories

 Čtrnáctka se
vrátila na Hlávkův most

Ve směru z centra byl obnoven
pro voz linky číslo 14 přes Hláv-
kův most. Ve směru do centra je

linka číslo 14 v úseku Vltavská – Masa-
rykovo nádraží odkloněna přes zastáv -
ky Stros smayerovo náměstí a Náměstí
Republiky. 
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Letos je cena udělována po devětadva-
cáté. Nominovanými jsou Alžběta Ba-
číková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajá-

nek, Kateřina Olivová a Adéla Součková,
přičemž jméno laureáta bude oznámeno
v druhé polovině prosince. V porotě zased -
ne například Zdenka Badovinac, ředitelka
Moderna galerija v Lublani, Vjera Boro zan,
ředitelka Artyčok TV či Lenka Klo dová,
umělkyně a vedoucí Ateliéru tělového de-
signu FaVU VUT v Brně. Jak pořadatelé po-
pisují, přístupy letošních finalistů se liší,

jsou „rozkročeni me zi témata angažova-
nosti, inkluze nebo genderu až k intimně
pojímaným situacím a akcím s tím, že je
spojuje zaujetí mezilidskými vztahy, tvor -
ba kolektivního vědomí a působení na di-
váka či účastníka nejen rozumově, ale také
emocionálně“.

„Když byla letos v lednu oznámena jmé -
na letošních finalistů, v médiích se objevila
otázka: ‚Kdo ucpe trhliny ve společnosti?‘
Šlo o reakci na vyjádření odborné poroty
CJCh k výběru umělců. Sama se ale ptám,

Výstava představuje
finalisty prestižní ceny
Až do 6. ledna je v Národní galerii ve Veletržním paláci
k vidění společná výstava finalistů Ceny Jindřicha
Chalupeckého. Jde o nejprestižnější tuzemské ocenění za
mimořádně výraznou tvorbu v oboru výtvarného umění
pro autory do 35 let.

zda je ambicí umělců nějak jednoznačně
scelovat společnost, a myslím, že to s tím
‚ucpáváním trhlin‘ není tak jednoduché.
Letošní pětice finalistů se nepochybně sou-
středí na celospolečenské otázky, “ uvedla
kurátorka výstavy Tereza Jindrová.

Pořadatelé Ceny Jindřicha Chalupecké -
ho i letos navázali na tradici představení
zahraničního hosta, který připraví samo-
statný projekt paralelně s výstavou finalis -
tů. Vždy se jedná o výrazného současné ho
umělce či umělkyni. Pro letošní rok se tím -
to hostem stala rumunská umělkyně a cho-
reografka Alexandra Pirici. Ta před pěti
lety spolu s Manuelem Pelmusem repre-
zentovala Rumunsko na Benátském biená -
le a má za sebou výstavy v londýnské Tate
Modern, pařížském Centre Pompidou či
v petrohradské Ermitáži.

V rámci výstavy je naplánováno také ně-
kolik doprovodných akcí, třeba na 15. pro-
since performance Lukáše Hofmanna,
o den později performance Kateřiny Olivo -
vé a 17. prosince je možné přijít na komen-
tovanou prohlídku výstavy.
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servis

Vánoční nabídka
předplatné
+ tričko

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

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

■ Varhulíkové
■ Kostelní x U Leten. sa du
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ul. Ja -
teč ní)
■ Holešovická tržnice (před
Alzou)
■ Diakonie Broumov
■ U Studánky
■ Park hotel
■ Klokánek
■ Jateční (na soukr. pozemku)

Kontejnery
na textil

Nádoby
na kovové obaly

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

Nepoužité léky do koše
a popelnice nepatří

■ Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem,
jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lé-
kárna je povinna nepoužité léky převzít.
■Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva ode-
vzdat i ve sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobilního
svozu nebezpečných odpadů.
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vánoce
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NÁŠ TIP: ODLETY Z PRAHY
Cayo Coco 8 dní odlet 14. 1. 19 Melia 5* all inclusive  
Cayo Largo 8 dní odlet 14. 1. 19 Pelicano 4* All inclusive  
Havana 8 dní odlet 14. 1. 19 Grand Caribe 3* All inclusive  
Varadero 8 dní odlet 14. 1. 19 Roc Barlovento 4* all inclusive  

www.vivu.cz

Vánoce se blíží,
nezapomeňte na zvyky a tradice

Vánoční stromek voní v po koji, na podnose je připravené lákavé
cukro ví a děti už se nemohou dočkat, až dostanou dárky. Vánoce
jsou magickým časem, bez tradic by se ale neobešly. Připomeňte si
pár zvyků, které dělají Vánoce Vánocemi.

Večeře
Většina českých domácností

si nedovede představit ště -
drovečerní menu bez rybí po-
lévky a bram borového salátu,
na nějž existuje bezpočet re-
ceptů. Ingre dience, které do něj
(ne)pa tří, jsou v rodinách občas
jablkem sváru. K němu je nej-
častější přílohou obalovaný ka -
pr nebo řízek. Často se na svá-
teční tabuli objevuje třeba
i vinná klobása. Naši předci sla-
vili mnohem skromněji, neměli
třeba ve zvyku ani prostírat na
stůl ubrus, ten se až do 18. sto-
letí používal jen v bohatých ro-
dinách. V rozích stolu nesměly
chybět pecen chleba, aby rodina
měla co jíst, ošatka s úro dou,
zbytky pro slepice a další do-
mácí zvířata a peníze. Jedla se
třeba luštěninová polévka, hub-
ník, kaše, čerstvé, sušené či va-
řené ovoce a samozřejmě vá-
nočka.

Rostliny
V domácnosti by nemělo chy-

bět zavěšené jmelí. Vybírat lze

ze spousty barevných kombi-
nací, které mohou vhodně do-
plnit vaši vánoční výzdobu.
Opravdové jmelí by ale mělo být
zelené, a navíc darované, pro-
tože jmelí má zaručit štěstí, a to
si koupit nelze. Nezapomeňte
se pod jmelím políbit a po kaž-
dém polibku utrhnout jednu bo-
bulku. Poslední bobulka zna-
mená poslední polibek a láska
z domu neodejde. Tradice zavě-
šeného jmelí sahá až ke Kel-
tům, původně šlo o strom, z je -

hož větve Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška a byl z něj vyroben
kříž, na němž byl Ježíš ukřižo-
ván. A za to se „potomci“ stro -
mu prý tak styděli, že raději se-
schli do drobných keříků.
Vy zdobit domácnost si můžete
také vánoční hvězdou neboli
pryšcem nádherným. Rostlina
pochází z Mexika, kde pověst
vypráví o dívce, která neměla
prostředky na to, aby dala Ježí-
šovi dárek na oslavu jeho naro-
zení. Dostala andělskou radu,

aby před oltář položila plevel,
z toho vyrašily karmínové kvě -
ty. Tvar hvězdy z listů prý sym-
bolizuje betlémskou hvěz du. 

Jesličky
Tahle tradice se v mnoha ro-

dinách drží dodnes a někde ma -
jí jesličky pro rodinu ohromnou
cenu, protože je vlastnoručně
vyřezal třeba prapraděda. Sa-
mozřejmými postavami je Sva -
tá rodina, Panna Maria a svatý
Josef, kterým ve chlévě leží čer-
stvě narozený Ježíšek. Chybět
nemohou přicházející dárci,
pastýři a samozřejmě tři krá-
lové, ale ani oslík, vůl nebo ovce
a také anděl provolávající „Slá -
va na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůle“. V Čes -
ku je betlemářská tradice velmi
bohatá.

Historie říká, že za vznikem
tradice dřevěných, kamenných,
papírových a dal ších jesliček
stálo přání Františka z Assisi
zobrazit vý jev z Betléma, proto
v jeskyni na vr cho lu kopce
uspořádal výjev narození Páně.
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● Jak se vám líbí v Bruselu?
Upřímně řečeno, moc Brusel jako město

nevnímám, soustředím se tu hlavně na
práci. Mé dny jsou plné schůzí a vyjedná-
vání a během večerů musím číst podklady
na další dny. Kolegům ode mě chodí e-maily
s úkoly často po půlnoci. Také hodně cestuji
– poměrně dost i do USA nebo do Asie kvůli
vyjednávání o ochraně dat a lidských prá-
vech – takže mi moc času na vnímání Bru-
selu nezbývá. Mám tu ale „svoje lidi“, ko-
legy a přátele, což je důležité pro pocit
domova. Ale přiznávám, že se mi dost stý-
ská po skutečném domově, což je Praha
a Třebíč. Ač spousta lidí nadává na ty davy,
pro mě platí, že projít se v době vánoční
třeba po Staroměstském náměstí, tomu se
nic nevyrovná.
● Po čem se vám tam nejvíc stýská?
Kromě těch procházek po Staroměst-
ském náměstí?

Chybí mi hlavně rodina a přátelé. A vů -
bec lidi a známá česká atmosféra. Přece jen
jsem do Bruselu odešla ve vyšším věku, kdy
je člověk kořeny už hodně zapuštěný do
své země. Občas si vzpomenu na Jana Ne-
rudu a na jeho verš o tom, že „hrouda nohy
víže“. Je zajímavé, že tady v Bruselu cítím
daleko víc to, že jsem Češka. Mám také
možnost Česko hodně propagovat, dělám
to všude při cestách po světě ve svých pro-
slovech a rozhovorech pro média. Na stěně
v mém úřadu, kudy už prošly stovky mini-
strů, velvyslanců či významných mana-
žerů, mi visí dvě velké fotografie Prahy,
Staroměstského náměstí a Pražského
hradu. Často od návštěvníků slýchám:
V Pra ze jsem byl, je nádherná. To jsou pro
mě chvilky hrdosti, ale zároveň se ozve
stesk.

● Co vás na počátku v Bruselu nejvíc
překvapilo?

Byla jsem pozitivně překvapená lidmi,
kteří tu pracují. Jsou tu lidé ze všech zemí
Evropské unie, z různých kulturních pro-
středí, takže je to obohacující. Navíc projít
konkurzem na práci v instituci, jako je Ev-
ropská komise, je nesmírně těžké, takže ti,
co se jim to povede, mají většinou obrov-
skou motivaci a smysl pro disciplínu. Co-
koli, co vzejde z Bruselu, musí odsouhlasit
i Evropský parlament a vlády členských
zemí. Takže to není tak, jak občas slýchám,
že v Bruselu sedí armáda byrokratů, kteří
mají neomezené možnosti regulovat naše
životy. Spolurozhodují všichni, včetně na-
příklad české vlády. Vliv mají i národní par-
lamenty. Proto bych řekla, že Brusel je
hlav ně místo pro spolupráci. Hledají se tu
společná řešení a kompromisy. 
●V posledních měsících v Česku nápad -
ně vzrostla popularita Evropské unie.
Čím to podle vás je?

Řekla bych, že je to výsledek hned něko-
lika faktorů. Jednak je to šok z brexitu. Já
jsem často v Česku a pozoruji, že si hodně
lidí uvědomilo, že naše členství v EU vůbec
není automatické a je potřeba na něm pra-
covat. Také vidím posun k objektivnějšímu
informování o tom, co EU dělá. Snad přece
jen dnes už víc lidí vidí, že společně jako EU
řešíme důležitější věci, které nemůže
zvlád nout jen jedna země. Myslím si, že
velkou roli má i památná věta pana premi-
éra Babiše, že by pro Čechy byla katastrofa
nebýt v EU. Dokáže být vůči EU kritický na-
příklad ve věcech migrace či rozpočtu. Ale
on i jeho vláda chápou existenční význam
EU pro Čechy a srozumitelně to lidem ří-
kají.

● V Česku ale zároveň najdete i lidi,
kteří říkají, že EU je projekt pro elity
a oni sami z ní nic moc nemají…

To je jeden z největších mýtů, který u nás
panuje. Ve skutečnosti lidí, kteří by z EU
nic neměli, moc není. Samozřejmě že jsou
lidé, kteří třeba nemají na to, aby cestovali,
nebo ti, kterým nic neříká studium v zahra-
ničí apod. Ale všichni z ní profitujeme
v každodenním životě. Stačí ráno vstát,
rozsvítit si, umýt se a udělat si snídani.
Proud máme levnější, protože EU zrušila
monopol poskytovatelů energií. Voda
v mno ha regionech prošla čističkami zapla-
cenými i z peněz EU. U potravin máme
díky vnitřnímu trhu EU větší výběr a velká
konkurence tlačí ceny dolů. Teď pracuji na
tom, aby zmizely ošizené výrobky, tedy tak-
zvaná dvojí kvalita potravin. 
● Oblast spravedlnosti spadá také do
vaší kompetence. Co obnáší?

EU má být garantem bezpečnosti, svo-
body a vlády práva. Já, zjednodušeně ře-
čeno, pracuji hlavně pro lidi v nesnázích.
Aby měli všichni zajištěnou rovnost před
zákonem. Vyvíjím tlak na efektivnější
a rychlejší rozhodování soudů a na dobrou
spolupráci justičních orgánů mezi státy
EU. 
● Máte konkrétní příklad?

Zločinci páchají trestné činy bez ohledu
na státní hranice, zneužívají schengenský
bezhraniční prostor nebo digitální prostor.
Jenže policie, prokuratura a soudy operují
na území ohraničeném státními hranice -
mi. Takže jsou v nevýhodě. Snažíme se
tyhle překážky překonávat, například
evrop ským zatykačem. Také se snažím
zrych lit proces rozhodování a svěření dětí
do péče rodičů pocházejících ze dvou růz-

Věra Jourová:
Evropa něco dává každému z nás

Dvojí kvalita potravin, spravedlnost, ochrana spotřebitelů
na internetu nebo boj proti dezinformacím – to jsou
témata, kterým se věnuje česká eurokomisařka Věra
Jourová. V čem nám podle jejího názoru členství
v Evropské unii prospívá, jak se jí žije v Bruselu a co
českého jí schází? „Ač spousta lidí nadává na ty davy, pro
mě platí, že projít se v době vánoční třeba po
Staroměstském náměstí, tomu se nic nevyrovná,“ říká.
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ných států EU. Teď je to pro děti dlouhá
a bolestná procedura. Dělám hodně v boji
proti násilí na ženách a dětech, prosadila
jsem předpisy zaručující lepší podmínky
pro oběti trestných činů, navrhla jsem
zlepšení obrany proti takzvaným šmej-
dům, jak je známe z Česka.
● Téma dvojí kvality potravin je v Česku
hodně sledované. Jak může EU pomoct?

EU obecně hodně chrání nás spotřebi-
tele. Když je ve stejném balení stejné znač -
ky odlišný produkt, je to pro zákazníka za-
vádějící. Navrhla jsem zákon, který by tyto
praktiky zakazoval, a teď mobilizujeme Ev-
ropský parlament a vlády EU, aby zákon
přijaly. A pro obchodní inspekce jsme při-
pravili návod, jak proti těmto praktikám
zakročit už dnes, protože podle mého práv-
ního názoru se to dá už dnes potírat jako
klamání spotřebitele. Potřebujeme, aby po-
sílil i tlak spotřebitelů, třeba aby nekupo-
vali výrobky prokazatelně ošizené.  
● Zmínila jste také ochranu dat. Hodně
lidí v Česku se děsilo nařízení GDPR. Na-
konec se ale žádné drama neodehrálo…

Jasně že ne, protože GDPR je potřebná
a rozumná věc, pokud se ovšem rozumně
aplikuje v praxi. Musíme si uvědomit, že
osobní údaje se dnes používají jako pla-
tidlo, jako peníze. Přitom nesou naši iden-
titu. Dřív bylo normální, že poté, co jste si
na internetu něco koupil, vám záhadně
plni ly e-mailovou schránku nevyžádané
e-maily. Prostě proto, že nebylo zakázané
vaši adresu předat a prodat dál. Bez vašeho
vědomí a svolení. To už teď nelze a hodně

lidí už zaznamenalo úbytek spamů v e-mai-
lech.
● Hodně se GDPR bály úřady a školy…

Vím, že si hodně úřadů, firem nebo třeba
škol dělalo starosti, jestli budou moct uve-
řejňovat fotografie. Ze všech sil jsem se
snažila v médiích mluvit o tom, že je to ne-
smysl, že souhlas bude potřeba jen v mo-
mentě, kdy tam bude uvedeno i jméno či
další údaje. Nemohu se ubránit dojmu, že
tu paniku šířily i rádoby poradenské firmy,
které na zmatku a strachu vydělávaly.
GDPR nám zkrátka dává větší kontrolu nad
tím, co se s údaji o nás děje.

● Velké téma je také ochrana spotřebi-
telů na internetu. Co se podařilo prosa-
dit tam?

Například boj proti internetovým šmej-
dům. Prakticky jde o situace, kdy koupíte
třeba vánoční dárky v zahraničních e-sho-
pech, dejme tomu na Kypru nebo kdekoli
jinde v EU, a dorazí vám vadné zboží nebo
nedorazí vůbec. Proti těm českým šmej-
dům už Česká obchodní inspekce zasaho-
vat mohla, nově má ale každý národní úřad
právo zasáhnout i proti těm z jiných zemí
EU. Od prosince platí, že na ně můžete
přes „ČOIku“ podat stížnost a ta pak může
doménu zrušit nebo k ní omezit přístup. 
● Jak se díváte na konflikt těch, kteří
tvrdí, že z internetu by měly zmizet pro-
jevy nenávisti, a těch, kteří říkají, že je
to cenzura?

O cenzuru vůbec nejde. Jde jen o to, že
pravidla, která platí v reálném světě, mají
platit i online – tam, kde to dává smysl. Ne-
legální projev nenávisti je jedním z pří-
kladů, kde by mělo toto platit. Když na
stěnu domu namaluji hákový kříž, tedy
symbol zakázaný zákonem, bude odstra-
něn. Musí tomu tak být i v online prostoru.
Kolem toho domu projde několik desítek či
stovek lidí, zatímco v online prostoru to
může vidět za krátkou dobu i milion lidí.
Mimochodem, podílela jsem se velmi ak-
tivně na boji proti radikalizaci ze strany
Islám ského státu, který dokázal digitální
komunikaci velmi účinně a masivně využí-
vat. Domluvili jsme se s hlavními IT společ-
nostmi, jako je Facebook nebo YouTube, že
pokud je jim takový nelegální obsah signa-
lizován, měly by ho analyzovat a případně
jej odstranit. U teroristického obsahu po
nich chceme, aby ho odstranily do hodiny.
Přeji si, aby tyto giganty samy braly zodpo-
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Textile house
Dělnická 1131/37, 17000 Praha 7

vědnost za to, co se děje na je-
jich platformách.
● Vy také vyjednáváte s Face-
bookem – o čem přesně?

Facebook o nás ví hodně. Fa-
cebook si vede, přeneseně ře-
čeno, o každém ze svých uživa-
telů složku. Tahle složka je
navíc v porovnání se starými
složkami tajných služeb mno-
hem dokonalejší, protože ty in-
formace o sobě jí dáváme ne-
zprostředkovaně neustále my
sami. Zatímco společnost Face-
book spoustu lidí spojila a pro
spoustu Čechů je také zábavou,
skandál Cambridge Analytica
nám ukázal, že naše informace
z Facebooku mohou využít ti,
kteří se snaží manipulovat s na-
šimi politickými názory a také
využít našich obav, strachů
a intimních informací o nás.
Takže s nimi spolupracujeme,
aby se skandál Cambridge Ana-
lytica znovu neopakoval a aby
se všichni uživatelé Facebooku
mohli cítit bezpečněji a porozu-
mět rizikům, jež některé jejich
aktivity nesou.

● S blížícími se jarními vol-
bami do Evropského parla-
mentu se mluví o manipulaci
a dezinformacích. Bojíte se
ně kdy, že nás připraví o de-
mokracii?

Snažím se proti tomuhle hrů-
znému scénáři dělat maxi-
mum. Dobrá zpráva je, že si
posky tovatelé internetového
obsa hu svou odpovědnost uvě-
domují. Nechtějí být prosto-
rem, kde se šíří lži a manipuluje
v neprospěch demokracie, díky
které i oni mohou existovat
a vydělávat.  
● Co proti manipulaci ve vol-
bách děláte?

Navrhli jsme volební balíček,
který zahrnuje řadu kroků. Na-
příklad větší transparentnost –
aby bylo jasně vidět, kdo je za
politickou reklamou. Aby bylo
lépe poznat, zda pochází od po-
litické strany nebo třeba ze
strany ruských trollů či jiných
zdrojů zevnitř i zvenčí státu.
Také sestavujeme síť lidí z kaž -
dé země EU, aby si mohli vymě-
ňovat informace o osvědčených

postupech a aby se mohli rychle
a navzájem varovat. Posledním
pilířem je posílení kapacit ky-
berbezpečnosti, abychom se
mo hli lépe bránit. 
● Už jste oznámila, že chcete
být komisařkou i v dalším ob-
dobí a máte i podporu vlády.
V čem vidíte největší přínosy?

Může být velmi praktické,
když země nominuje stejného
komisaře po dvě období. Každý,
kdo tam přijde, se samozřejmě
nějakou dobu rozkoukává a učí.
Takže když jste tam podruhé,
jste už prostě profík a tak se na
vás dívají. Máte šanci získat dů-
ležité portfolio a mít větší vliv.
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 8 dní odlet 14. 1. 19 Dreams Punta Cana 5* all inclusive  
 8 dní odlet 14. 1. 19 Sunscape 4* all inclusive  

Samana 8 dní odlet 14. 1. 19 Villa Serena 4* PP  
Boca  8 dní odlet 14. 1. 19 Be Live Hamaca 4* all inclusive  

www.vivu.cz

Bruslí se v blízkosti ulice
Milady Horákové naproti
fotbalovému stadionu

Spar ty. Bruslit se na Letné za-
čalo hned první prosincový den
a otevřeno bude do 24. února.
Otevřeno je mimo svátky vždy
od 9.00 do 21.00 hodin.

Bruslaři najdou na Letné le-
dovou plochu 40 x 15 metrů
a samostatně oddělenou dět-
skou plochu velkou 10 x 15 me -
trů. K dis pozici je dále vytápěný
stan s gastro koutkem a využít
lze také půjčovnu bru slí a bru-
sírnu.

Těm, kteří na bru slích bu dou
stát poprvé nebo potřebují vy-
lepšit techniku, je určena škola
bruslení. Vyučovat zde budou
instruktoři zdarma.

Každý všední den se bude
pod vedením instruktorů konat
pět pětačtyřiceti minutových
vý ukových lekcí, a to od 9.00,
10.00, 11.00, 12.00 a 13.00
ho din. Na soboty jsou napláno-
vány vždy tři lekce od 9.00,
10.00 a 11.00 hodin a v neděli
se pod vedením zkušených uči-
telů bude bruslit vždy od 14.00,
15.00 a 16.00 hodin. Výjimkou
oproti pravidelným hodinám
bude jen poslední den letošního
roku, kdy se bude bruslit s in-
struktory ve stejném režimu ja -
ko v sobotu.

Skluzem
do nového roku

Kromě sportování se bude na
letenském kluzišti také konat

Kluziště na Letné
bude až do února
Rádi bruslíte, ale prostředí pražských
zimních stadionů vás neláká? Vydejte se na
Letnou, až do února si tady můžete
zabruslit pod širým nebem. Zdejší kluziště
bude otevřeno i během blížících se svátků. 

Akce na kluzišti
■ 22. 12. Vánoce na ledě
■ 5. 1. Skluzem do nového roku
■ 14. 2. Valentýnské bruslení

Jak je
otevřeno

■ 24. 12. 9.00–14.00
■ 25. 12. 9.00–21.00
■ 26. 12. 9.00–21.00
■ 31. 12. 9.00–16.00
■ 1. 1. 9.00–21.00

celá řada akcí, třeba Vánoce na
ledě, Skluzem do nového roku
nebo Valentýnské bruslení.

Přijít si zabruslit mohou na
kluziště i celé školní třídy. Lepší
je si kluziště předem zarezervo-
vat. Školy, které si ho nezamlu -
ví, totiž nebudou mít možnost
využít služeb přítomných zku-
šených instruktorů.
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Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 12: ‚‚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.

INZERCE V7-1108

Made in Czechoslovakia. Koukněte se na
nejlepší výrobky za 100 let republiky

www.nasregion.cz

Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět.
Hlavní výstava Národního technického muzea v Praze
v roce 2018 představuje u příležitosti výročí založení Čes -
koslovenska technický a průmyslový vývoj samostatného
československého státu po celou dobu jeho existence, tj.
od roku 1918 do roku 1992, spolu s příběhy významných
firem i předních osobností. K vidění je 130 exponátů před-

Čtěte na…

Praha si nechá zpracovat studii opravy
Libeňského mostu
Pražský magistrát si nechá vypracovat studii opravy Libeň-
ského mostu. Dokončena by měla být v únoru příštího roku.
Na jejím základě vedení města rozhodne o způsobu opravy,
uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).
V rámci oprav chce město rovněž proměnit okolí u jeho ústí
v Libni a Holešovicích. V minulosti plánovalo město jeho
zbourání, nové vedení Prahy to odmítá. Libeňský most z ro-

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.
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Historii závodu připomíná výstava,
která je k vidění v dopravní expozici
do 10. března. Fanoušci starých aut

uvidí výběr z vozů, které se závodu ve
30. le tech zúčastnily – ze závodu 1000 mil
čes koslovenských konaného v roce 1934
jsou to automobily Aero 750 Sport Coupé
a Wikov 7/28, ze závodu v roce 1935 vůz
Jawa 750. Prohlédnout si je dále možné
i ce ny a plakety ze závodů, třeba pohár
abso  lutního vítěze třetího ročníku závodu.

Praha–Bratislava a zpět
Závod 1000 mil československých, kte -

rý pořádal Autoklub Republiky čes ko -
slovenské v letech 1933, 1934 a 1935, byl
jednou z legend v dějinách domácího auto-
mobilového sportu. Jednalo se o závod ces-
tovních automobilů na tehdy nejdůležitější
domácí silniční trase Praha – Kolín – Ně-
mecký Brod – Jihlava – Velké Meziříčí – Br -
no – Břeclav – Bratislava. Závodníci jeli
z Prahy do Bratislavy a zpět bez přerušení
dvakrát. Celkem tak ujeli téměř 1600 kilo-
metrů bez odpočinku. 

„O vysoké sportovní úrovni tohoto pod-
niku svědčí dodnes úctyhodné jízdní prů-
měry vítězů. Absolutně nejrychlejší na této

Automobilový závod
1000 mil československých

Automobilový závod
1000 mil československých

■ Výstava v Národním technickém muzeu představuje výběr z dochovaných vozů,
které se zúčastnily prvorepublikového závodu, k vidění je v dopravní expozici do
10.  března.
■ Fanoušci starých aut uvidí výběr z vozů, které se závodu ve 30. letech zúčastnily
– ze závodu 1000 mil československých konaného v roce 1934 jsou to automobily
Aero 750 Sport Coupé a Wikov 7/28, ze závodu v roce 1935 vůz Jawa 750.
■ Prohlédnout si je dále možné i ceny a plakety ze závodů, třeba pohár absolutního
vítěze třetího ročníku závodu.
■ Závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky českoslo-
venské v letech 1933, 1934 a 1935, byl jednou z legend v dějinách domácího auto-
mobilového sportu.
■ Po pětatřiceti letech oživil slávu tohoto závodu Veteran Car Club Praha vzpomín-
kovou jízdou historických automobilů 1000 mil československých na původní trase
z Prahy do Bratislavy a zpět.

Výstava Národního technického muzea pojmenovaná
Automobilový závod 1000 mil československých potěší
milovníky starých aut. Představuje totiž výběr
z dochovaných vozů, které se zúčastnily
prvorepublikového závodu.

trati byl vítěz druhého ročníku Jindřich
Knapp na třílitrovém šestiválci Walter
Stan dard S, který celý závod ujel průmě-
rem téměř 104 kilometrů v hodině, a v po-
slední čtvrtině závodu z Bratislavy do
Prahy dokonce dosáhl průměru přes 108
km/h,“ popisuje kurátor automobilové
sbírky technického muzea Petr Kožíšek.
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502Tel.: 774 335 506
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Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.cz

IN
ZE

RC
E 

V
7-

12
18Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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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

Pěkné vánoční akce připra-
vuje pro své obyvatele
kaž dá pražská městská

část. Vydat se ale v době ad-
ventní můžete i na tradiční trhy
do centra města. Neopakova-
telné kouzlo mají ty na Staro-
městském náměstí. V jakém
du   chu se letos ponesou? Nevy-
nechejte ani novoroční ohňo-
stroj a řekněte s ním sbohem
starému roku 2018.

První adventní neděle letos
připadla na 2. prosince, trhy le -
tos tradičně najdete vedle Sta-
roměstského náměstí také na
Václaváku, kde shodně potrvají
od 1. prosince do 6. ledna, a na
náměstí Republiky. Tam skončí
už 30. prosince. Součástí praž-
ských trhů, které byly opako-
vaně oceněny jako nejlepší vá-
noční trhy na světě, je kulturní
program, ko nají se živá vystou-

pení hudebních, pěveckých i ta-
nečních souborů.

Zajímavostí je, že letošní vá-
noční trhy v Praze dbají na to,
aby neškodily životnímu pro-
středí, a pochutnávat si na ně -
čem dobrém k jídlu či k pití
mohou návštěvníci trhů z ná-
dobí ze zcela kompostovatelné -
ho, ekologického materiálu. 

Vánoční strom, urostlý smrk,
který zdobí „epicentrum“ Pra -

Vánoce a nový rok v Praze
– trhy i ohňostroj

hy – Staroměstské náměstí, vy-
rostl v Libereckém kraji, kon-
krétně na soukromém pozem -
ku v obci Rynoltice mezi
Ještědským hřbetem a Lužic-
kými horami. Vybrán byl z kon-
kurence dalších téměř tří desí-
tek stromů, které pořadatelům
tr hů doporučila veřejnost.

Pražský novoroční ohňostroj
je naplánován tradičně na 1. le -
d na, začne přesně v 18.00 ho -
din a potrvá patnáct minut. Ja -
ko nejlepší místa, odkud bu de
světelná show dobře vidět, do-
poručují pořadatelé pražské
mos ty, Dvořákovo nábřeží, Pa-
řížskou ulici, Letnou, Petřín,
Vít kov nebo Riegrovy sady.

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

■ Výstava Dělat les v Národ-
ním zemědělském muzeu byla
pro velký zájem návštěvníků
pro dloužena do konce letošního
roku. Vychází ze současného
sta vu lesního hospodářství
a představuje hlavní momenty
lesní výroby, péče o les a těžby. 

■ Pražské vzorkové veletrhy
se jmenuje výstava Národního
technického muzea. Je součástí
cyklu, kterým muzeum oslavu -

je sté výročí založení Českoslo-
venska a doplňuje historickou
část hlavní výstavy o pohled na
současnou českou průmyslo-
vou výrobu, a to především těch
výrobců, jejichž značky dopro-
vázejí převážnou část historie
na ší republiky. „Představujeme
zde širokou paletu vystavova-
telů, kteří prezentují několik
výrobních odvětví. Jejich výběr
koresponduje s pestrým zamě-
řením našich sbírkových sku-
pin v muzeu a také se skuteč-
ností, že vývoj vystavujících
vý robců je v našich sbírkách
dlouhodobě dokumentován,“
ří ká autorka výstavy Lucie
Stře chová. Na výstavu Pražské
vzorkové veletrhy navazu je no -

Dělat les
20. prosince

Pražské
vzorkové veletrhy

21. prosince

vá samostatná expozice, která
je věnována českému cukrovar-
nictví.

■ V 11.00 hodin začne v Pla-
netáriu program pro děti
Anič  ka a Nebešťánek. Anička
je obyčejná holčička, která žije
ve velkém měs tě a při svém vá-
nočním dobrodružství se se-
známí s malým Nebešťánkem
ze vzdálené Zářící planety.

■ Kostel sv. Antonína Padu-
ánského zpřístupní své jes-
ličky od 24. prosince do 1. led -
na. Slovanský betlém zhotovil
akademický sochař Václav Cve -
kl, autorem pozadí je Karel
Štap fer. Historie tohoto Cveklo -
va betlému začíná okolo roku
1904. Postupem času byl bet-
lém doplňován o krojované fi-
gurky dalších slovanských ná-
rodů.

Anička a Nebešťánek
23. prosince

Prohlédněte si jesličky
24. prosince



ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6

Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,

inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,

energetický štítek, převody energií, stěhování atd. 

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 

INZERCE V7-1207



K O U P E L N Y   K U C H Y N Ě   P O D L A H Y   D V E Ř E   O S V Ě T L E N Í

www.domeokoupelny.cz

K dispozici také velká pobočka na Chodově,  Pod Chodovem 1267/7 Praha 4. 
Široký výběr zboží pro byt a domácnost na obou vzorkovnách a eshopu: 

Přímý prodejce sortimentu

Dárky pro váš domov

DUKELSKÝCH HRDINŮ 348/13  HOLEŠOVICE
Otevřeno: PO – PÁ 9 – 17 hod., tel.: 233 374 776, obchod@domeo.cz
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