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Vážení čtenáři,
už jen pár týdnů zbývá bu-
doucím prvňáčkům do zá-
pisů do prvních tříd. Školy
v sedmé městské části budou
připraveny čelit „náporu“
dětí, které usednou v září
popr vé do školních lavic ve
dnech 3. a 4. dubna. Nezapo-
meňte si předem připravit
dokumenty, které jsou k ús -
pěšnému zapsání vašeho po-
tomka bezpodmínečně nut -
né, přečtěte si na stránkách
magazínu Vaše 7, co je potře -

ba do školy přinést. Důležité je, že k zápisu musí přijít
všechny děti, kterým bude na začátku školního roku šest
let, a to i ty, které budou mít povinnou školní docházku od-
loženu. Školství se týká i další téma o projektu českých
vědců, který zaujal i vědeckou kapacitu z Oxfordu. V jed-
nom z pražských gymnázií totiž začal pilotní projekt  s ino-
vativním osvětlením českého výrobce. Má pomoci studen-
tům zlepšit studijní výsledky i zdraví. V březnu máte
jedinečnou možnost dozvědět se celou řadu zajímavostí ze
světa astronomie. V Národním technickém muzeu se totiž
koná tradiční Den s Pražskou pobočkou České astrono-
mické společnosti. Vaše Zuzana

Z obsahu:
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz

Centrum
pomoci

Na nové adrese funguje Komunit -
ní tým Karlín, zázemí našel
v Pra ze 7 v ulici Dukelských hr-

dinů 1. Centrum pomáhá například při
získávání návyků samostatného byd-
lení, při jednání s úřady, při jednání s lé-
kaři nebo při koordinaci dalších služeb,
které klient potřebuje.

Výlety
pro seniory

Sérii výletů pro seniory připravila
sedmá městská část. Registrace
účastníků na všechny napláno-

vané výlety se bude konat 20. března
od 8.00 do 11.00 hodin v místnosti
číslo 227, ve 2. patře radnice. V dubnu
se pojede do Přerova nad Labem a také
na mělnický zámek. 
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.

Rychle. Seriózně.

Příspěvek až 1500 korun mohou zís -
kat rodiče dětí ze sedmé městské
části na zájmové kroužky, a to v rám -

ci projektu Kroužek pro každé dítě. Pod-
mínkou je trvalé bydliště dětí v Praze 7. Do
31. března si lze zažádat o příspěvek na

záj mový kroužek dle vlastního výběru.Pří-
spěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé
finanční situaci, jako jsou samoživitelé, ro-
diny s více dětmi, rodiny v exekuci či pobí-
rající pomoc v hmotné nouzi. Žádost lze po -
dat elektronicky nebo na podatelnu úřadu.

Zažádejte si
o příspěvek na kroužky

Pro Národní technické muzeum byl
loňský rok výjimečný, zaznamenalo
totiž rekordní návštěvnost. „Rok

2018 považuji pro Národní technické mu-
zeum za zlomo vý. Vysoká návštěvnost mu -
zea z předchozích let ještě stoupla skoro
o čtvrtinu, tedy o 23 procent. Celkem mu-
zeum navštívilo 382 732 osob. Velký ohlas

měly akce projektu Made in Czechoslova-
kia aneb průmysl, který dobyl svět, kterým
se muzeum přidalo k oslavám stého výročí
vzniku republiky. Kromě zdařilé výstavy se
jednalo především o unikátní jízdu Prezi-
dentského vlaku, který objel Českosloven-
sko a měl mimořádný úspěch u veřejnosti,“
řekl ředitel muzea Karel Ksandr.

Rekordní
návštěvnost muzea

Úctyhodné jubileum slaví Akademie
výtvarných umění v Praze, na pod-
zim uplyne 220 let od jejího zalo-

žení. K této příležitosti vyhlásila akademie
společně s Prahou 7 soutěž na vytvoření

dočasného uměleckého díla koncipovaného
pro hlavní budovu AVU či její blízké okolí.
K oslavám se váže vydání Průvodce Prahou
7 po 220 místech, kde se vliv AVU výrazně
či jen symbolicky projevil. 

Oslavte jubileum
výtvarnou soutěží
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■ Zábavu pro malé i velké
připra vil holešovický Creative
World spolu s Nintendo labo.
Do konce března zde najdete
báječný hravý svět tvorby, po-
znání, kvízů a hádanek i soutě-
žení, tance a sportování. Vy-
dejte se na cestu za povoláním,
které jste si chtěli vždy vyzkou-
šet. Staňte se výtvarníkem, ta-
nečníkem či rybářem. Toužíte
být na chvíli hudebníkem? Ús -
pěšným tenistou nebo boxe-
rem? Pusťte se do boje s legen-
dárním Mariem. 

■ Výstava Dráteník na vsi
vznikla ve spolupráci se spol-
kem Dráteník a slovenským
sdružením Džarek. Navštívit ji
můžete do 24. března ve foyer
druhého podlaží Národního ze-
mědělského muzea. Expozice
představuje drátenictví jako

velmi staré řemeslo i jeho sou-
časnou podobu, která je už
spíše zájmovou uměleckou čin-
ností. Autoři výstavy připomí-
nají, že historie drátu sahá až
do pravěku, kdy se používal
k výrobě šperků, spon, záušnic,
zdobily se jím zbraně či hefto-
vala rozbitá keramika, a ve stře-
dověku zase chránily rytíře drá-
těné košile. Výstava ukazuje
tradiční techniky i oblasti,
odkud staré řemeslo pochází
a kde všude se rozšířilo. Pro-
hlédnout si je možné předměty
ze sbírek zemědělského mu -
zea, jako je kameninový dráto-
vaný pekáč, mísa či sádelník,
a také ukázky prací současných
dráteníků.

■Festival Evolution s podtitu-
lem „festival, který ti nasadí
brouka do hlavy“ se bude konat
od 22. do 24. března na Vý -
stavišti. Pořadatelé zvou na ak -
ci, kde „pod jednou střechou

Nintendo labo 
19. března

Dráteník na vsi
20. března Festival Evolution

22. března

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

najde te vše, co souvisí se zdra-
vým životním stylem a osobním
rozvo jem, od nákupů přes
ochutnávky a poradny až po
festivalové programy pro celou
rodinu“. 

■ V 18.00 hodin začne v hole-
šovickém planetáriu předná-
ška pojmenovaná Vesmírná
monstra – od magnetarů k čer-
ným děrám. Prof. RNDr. Petr
Kulhánek, CSc., bude přícho-
zím povídat o tom, že i hvězdy
mají své osudy – rodí se a umí-
rají, aby z jejich popela povstaly
další generace svítících plazmo-
vých koulí. Některé umírají v ti-
chosti a důstojně, jiné dají
o sobě naposledy vědět grandió-
zními explozemi a některé se
v závěru života stanou mon -

stry, nad jejichž vlastnost mi se
tají dech. 

■ František Hudeček (1909–
1990) v kresbě a grafice 40. let
20. století. Tak zní název výsta -
vy ve Veletržním paláci v Gra-
fickém kabinetu ve druhém pa -
tře. Potrvá však už jen do konce
března. František Hudeček po
absolutoriu UMPRUM v ateli-
éru Františka Kysely nemohl
z ekonomických důvodů pokra-
čovat na pražské Akademii,
avšak jeho směřování se rozvi-
nulo díky kontaktu s Toyen
a Štyrským, účastnil se výstav
v divadle E. F. Buriana. Od roku
1941 potom pravidelně vysta-
voval s Uměleckou besedou ja -
ko člen jejího výtvarného odbo -
ru. 

Vesmírná monstra
26. března 

Kresba a grafika
31. března
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školství

Zápis čeká v dubnu všechny
budoucí prvňáčky, kteří
usednou v září poprvé do
školních lavic. Kdy se
v které škole zápis koná
a co k němu je potřeba
přinést?

Zápisy se v Praze 7 konají 3. a 4. dub -
na od 14.00 do 18.00 hodin, jedinou
výjimkou je Bratrská škola, kde se

bu dou děti zapisovat do první třídy 2.
a 4. dubna od 8.30 do 17.00 hodin. 

V následujících týdnech také můžete
sedmičkové základní školy navštívit, pořá-
dají totiž dny otevřených dveří. Je to jedi-
nečná možnost, jak si vybranou školu pro-
hlédnout, seznámit se s vedením školy,
získat odpovědi na různé otázky a leckde
i nahlédnout do vyučovací hodiny.

Kdy bude která škola otevřena veřej-
nosti, se rodiče dozvědí v přehledu na we-
bových stránkách Prahy 7. Vedle termínů
pro základní školy jsou zde vypsány i dny,
kdy se veřejnosti otevřou sedmičkové ma-
teřinky. Do těch se bude zapisovat v květ -
nu.

Rodiče nesmějí zapomenout přinést
k zá pisu do první třídy potřebné doklady.
Těmi jsou rodný list dítěte a občanský prů-
kaz nebo jiný rovnocenný doklad totož-
nosti. Zapsat se do první třídy musejí
všech ny děti, kterým bude na začátku škol-
ního roku šest let. Povinnou školní docház -
ku sice lze odložit, i tak je ale potřeba k zá-
pisu, který se bude konat začátkem dubna,
přijít. 

Pokud rodiče budou chtít svému potom-
kovi povinnou školní docházku odložit,
mu sejí k zápisu přinést žádost o odklad
spolu s posudkem z poradenského zařízení
či od odborného lékaře. Nástup do první
třídy lze odložit nejdéle do dovršení osmi
let věku dítěte.

Zápisy do škol
chystá sedmička na duben

Napište esej
o Radě Evropy

Návštěva
v ZŠ Korunovační

Zajímavou návštěvu měla Základ -
ní škola Korunovační. Děti nej-
dříve vyrazily do Terezína, poté

za nimi do školy přišla Doris Grozdano-
vič, pamětnice, která se svojí rodinou
v roce 1941 čelila těžkému osudu, když
obdržela rozkaz, aby se ihned dostavila
do Terezína. Žena školákům vyprávěla
o útrapách, které v Terezíně prožila,
mluvila třeba i o krutých výsleších.

Centrum
kolegiální podpory

Coby Centrum kolegiální podpory
funguje od ledna Základní škola
Tusarova, konkrétně pro příro-

dovědné předměty chemie, fyzika a bio-
logie. Cílem projektu je zatraktivnění
přírodovědných předmětů pro žáky zá-
kladních škol, ale také podnícení a roz-
voj jejich kreativity. Škola Tusarova se
stává metodickým centrem pro výuku
přírodovědných předmětů a místní uči-
telé budou každý měsíc pořádat works-
hopy na témata z přírodních věd.

Škola má
vlastního maskota

Děti ze Základní školy Fr. Plamín-
kové vybraly školního maskota.
Čtrnáct hlasů dostalo morče, še-

stadvacet plamínek, padesát jednoro-
žec a nejvíc, osmašedesát, plameňák.
Maskotem školy byl tak hlasováním
zvo len plameňák. 

Škola spolupracuje
s umělci

Základní škola Korunovační se
prostřednictvím svých tří peda-
gogů účastní zajímavého projek -

tu Společnosti pro kreativitu ve vzdělá-
vání. Ten se zabývá spoluprací učitelů
a umělců ve školní výuce. Do práce ve
škole se zapojili sochař, tanečnice a hu-
dební producent.

Mladí lidé ve věku čtrnáct
až osmnáct let mají šanci
uspět v esejistické soutěži,
vyhrát zajímavou cenu
a zároveň říct svůj názor na
Radu Evropy. Zúčastnit se
totiž mohou esejistického
klání na téma Imagining the
European of the future?

Literární soutěž vyhlásilo minister-
stvo školství ve spolupráci s minister-
stvem zahraničních věcí, a to při pří-

ležitosti 70. výročí Rady Evropy. Tématem
je Imagining the European of the future?,
psát je tedy nutné zamyšlení nad propoje-
ním 47 členských států Rady Evropy a 840
miliónů lidí s vyjádřením vize, kde by autor
eseje chtěl vidět členské státy a obyvatele
v budoucnu v kontextu základních hodnot

rady, kterými jsou lidská práva – demokra-
cie – právní stát.

Slavit se bude
ve Štrasburku

Esej musí být dlouhá maximálně tisíc
slov s tím, že krátké předložky a spojky se
počítají jako slova, mezery a interpunkční
znaménka se nezapočítávají, psán musí
být příspěvek v angličtině. Vítěz či vítězka
soutěže získá jednak diplom Rady Evropy,
jednak bude pozván/a na oslavu 70. výročí
Rady Evropy ve Štrasburku letos v říjnu.

Dalšími podmínkami účasti je to, že esej
musí být sepsána v dokumentu Word a za-
slána formou přílohy na e-mailové adresy
zden ka.mas kova@msmt.cz a adela.linhar-
tova@msmt.cz, a to do 31. května.

Příspěvek je třeba doplnit o kontaktní
údaje soutěžícího, tedy o celé jméno, e-mai-
lovou adre su, rok narození a také o vypl -
něné a podepsané formuláře prohlášení
o autorství a souhlas se zpracováním úda -
jů. Obojí najdou zájemci na webu minister-
stva.
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Program se bude mimo
jiné. odehrávat v muzej-
ním kinosále, kde jsou

na plánová ny přednášky, třeba
o nových poznatcích o vzniku
kulových hvězdokup promluví
Mgr. Richard Wünsch, PhD.,
vědecký pracovník Astronomic-
kého ústa vu AV ČR. Bude hovo-
řit o tom, že poslední poznatky
ukazují, že vznik a vývoj kulo-

vých hvězdokup, patřících me -
zi nejstarší objekty ve vesmíru,
není ani zdaleka prozkoumán
a na mnoho otázek nemáme
uspokojivé odpovědi. 

Ztracené Feynmanovy před-
nášky se ujme prof. RNDr. Jiří
Podolský, CSc., DSc., vědecký
pracovník Ústavu teoretické fy-
ziky MFF UK. Pořadatelé upo-
zorňují, že je to po více než pa-

desáti letech znovu objevená
a zrekonstruovaná přednáška
Richarda Feynmana předne-
sená a interpretovaná prof. Po-
dolským. Americký fyzik a no-
sitel Nobelovy ceny profesor
Richard Feynman ve své před-
nášce pro studenty Caltechu
ukázal, jak lze z Keplerových
zákonů pouze za použití geo-
metrie odvodit Newtonův gravi-

tační zákon. V mu zeu bude k vi-
dění také nová expozice Johan-
nese Keplera, a to ve 4. podlaží
budovy muzea. Během celého
dne budou navíc před budovou
Národního technického muzea
umístěny dalekohledy, díky
nimž bude možné pozorovat
Slunce či pozemské objekty,
a to s odborným výkladem pro
širokou veřejnost.

Vydejte se do muzea

poznat astronomii

Tradiční Den s Pražskou pobočkou České astronomické
společnosti vypukne v Národním technickém muzeu 23. března.
Pro příchozí bude připraven bohatý program, který všechny
zavede do úžasného světa lidského poznání. Konat se budou
zajímavé přednášky, představena také bude veřejnosti nová
expozice a k dispozici budou dalekohledy.

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup. 

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330

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 V7-0307
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osobnost Prahy 7
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●Poprvé jste stála před kamerou ve čty-
řech letech. Pamatujete si ještě, jak jste
se jako malé dítě na natáčení cítila?

Nedávno jsem se od mámy dozvěděla, že
mi byly teprve tři roky, takže jsem byla fakt
úplně malinká. Proto si toho už moc nevy-
bavuju. Mám ale takovou vzpomínku, je-
diný záblesk z mého prvního natáčení. To-
čilo se ve vlaku. Ve chvíli, kdy byl náš obraz
natočený, si vybavuju svoji větu, že už ni -
kdy nechci dělat nic jiného než natáčet.
A od té chvíle se mi herectví zalíbilo. 
● Herečkou jste tedy chtěla být úplně
odmalička. Opravdu jste o nějakém ji -
ném povolání nikdy nepřemýšlela?

Ano, přemýšlela, ale vždy to byly profese
spojené s uměním. Nikdy jsem nechtěla být
„jen herečkou“. Herectví, tanec a hudba mě
vždy bavily hlavně proto, že se dají propo-
jovat. Jak jsem v uměleckém prostředí vy-
růstala, tak mi to přijde přirozené. Máma
mi odmala říkala: „Jestli chceš být hereč-
kou, tak buď, je to krásné povolání. Ale zů-
staň sama sebou, se svou svobodou, a tou-
hou tvořit. Nikdy nemusíš být na nikom
závislá. Ani na režisérech, ani na produk-
cích. Ty ses pro jeviště narodila.“ Potěšilo
mě, že mně stejná slova řekl i můj profesor
herectví Zbyšek Pantůček, když se byl na
mě podívat v divadle.
● Jak na vaše plány o budoucím povolá -
ní reagoval tatínek, ani on vám herectví
nerozmlouval?

Táta je bývalý fotbalista a umělec, vystu-
dovaný výtvarník, podporuje nás s bráchou
oba úplně stejně ve všem. Přeje si, aby-
chom byli hlavně šťastní. Odmalička jsem
věděla, že budu hrát a tančit. Do šesti let

jsem si ještě hrála na fotbalistku a oblékala
jsem se jako chlapeček. Okolo šesti let jsem
začala hrát na kytaru, tančit a tvořit se spo-
lužáky své první choreografie. Později,
v ně jakých čtrnácti letech jsem začala ra-
povat. Myslím si, že všechny ty extrémy za
mého dospívání měly svůj smysl. Miluju
tanec, který učím. Miluju herectví a na
prknech nebo před kamerou si přeju být co
nejvíce. A rap? Pro mě je vyjádřením mne!
Víte, on rap je novodobou formou melo-
dramu. Minimálně pro mě, je to vyjádření
emocí, pocitů a názorů, které mohu zhu-
debnit. Slovo má obrovskou sílu, ale ve spo-
jení s hudbou ještě mnohem větší. Máma je
jedním z mála umělců, kteří umějí kvalitně
recitovat melodramy, a byla, je a vždy bude
mou inspirací.
● Když už jste zmínila tatínka, který je
fotbalový expert, ovlivnil vás také nějak
jako sportovec? Jaký je váš vztah ke
spor tu, věnujete se nějakému?

Měla jsem obecně vždycky problémy
s míčem, takže to moje fotbalové období
bylo takové komické. Chtěla jsem být jako
táta, kopat do toho míče, ale když jsme se
někdy vrhli do hraní fotbalu, třeba ještě
s bráchou a bratránky, tak to končilo vždyc -
ky tátovými slovy: „Sofinko, když se bude
jednat o fotbal, tak neříkej, že jsi moje dce -
ra.“ Myslel to sice z legrace, ale takhle to
bylo, já a sport. Samozřejmě na základce
jsem dělala takové základní disciplíny jako
lezení po tyčích, vybíjená apod., ale bylo to
pro mě spíš utrpení než radost. Nebýt táty,
tak neumím lyžovat nebo plavat. Díky to -
mu, že se mnou měl obrovskou trpělivost,
tak teď lyžuju a plavu výborně. Bez něj

bych neuměla takové ty základní sportovní
věci. V tancování jsem velký dříč, ale třeba
gymnastiku spíš nesnáším, protože je to
jen dřina bez vlastní kreativity a bez mož-
nosti dávání sama sebe. Proto jsem vděčná
za poměrně novodobou formu akrobacie
a gymnastiky, kterou je parkour a freerun-
ning, kterému se věnuje můj bráška.
● Nedávno jsem se někde dočetla, že
kdo z herců nehrál v seriálu Ordinace
v růžové zahradě, tak jako by nebyl. Vy
podle toho jste, protože jste v tom seri-
álu hrála docela dlouho. Co pro vás zna-
menala a jak vás ovlivnila role nemocné,
hýčkané dívky, vnučky ředitele nemoc-
nice?

Do Ordinace jsem nastoupila, když jsem
v devíti letech vyhrála konkurz, takže jsem
byla úplný prcek, a byla jsem tam do něja-
kých šestnácti let. Naštěstí mi tenkrát zá-
kladka umožnila individuální studijní plán,
protože jsem měla v průměru asi patnáct
natáčecích dnů v měsíci. Natáčení Ordina -
ce mi ovlivnilo celý život, byla to dokonalá
zkušenost, za kterou jsem moc vděč ná.
Hodně jsem si to užívala, protože miluju
stát před kamerou. Obecně miluju hrát
a ba ví mě se vtělovat do nějakých postav.
Velmi mě to bavilo, ale samozřejmě jsem
byla fakt malé dítě, které najednou dělá
profesi jako dospělý, „vydělává“ jako do-
spělý a má pár kamarádů, kteří mu to přejí,
ale u zbytku dětí je přirozeně závist. Potý-
kala jsem se s tím, že se svými vrstevníky
jsem většinou nekomunikovala, protože
jsem si s nimi neměla moc co říct. Vždycky
jsem měla spíš kamarády o tři, pět, deset
až dvacet let starší. To sice už bylo i před

Sofie K. Filippi:
Skrze umění jsem poznala sama sebe 

Talentovaná herečka Sofie Karochová Filippi miluje
herectví, tanec a rap. Poprvé se před kamerou objevila
v necelých čtyřech letech s maminkou, herečkou
a moderátorkou Gabrielou Filippi. O něco později hrála
několik let v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Působí i na divadelních prknech, hrála v Národním divadle,
hraje v divadle Ta Fantastika a v Léčivém divadle.
Studovala taneční konzervatoře a v současné době studuje
muzikálové herectví a současně i vyučuje na Mezinárodní
konzervatoři v Praze.
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tou Ordinací, akorát to tak všechno přiro-
zeně plynulo dohromady. 
● Vzpomínáte tedy na to období a natá-
čení seriálu ráda? Co vám Ordinace dala
a co vzala?

Musím říct, že za Ordinaci jsem vděčná,
opravdu moc mě to bavilo a také vyškolilo.
Když jsme šly spolu s mamkou poprvé před
kameru, tak to bylo skvělé. Nechtěla jsem
hrát s nikým jiným než s ní, protože mě to
moc bavilo. Geniální spojení bylo také se
Zlatou Adamovskou, která je úžasná a ne-
skutečně dobře se mi s ní hrálo. A k tomu
ještě pan Kanyza. Mít tam tyhle tři lidi, ka-
pacity, byla bomba. Hrála jsem takové roz-
tomilé děťátko, které je ale vlastně pěkný
spratek, a tak se mi často stávalo, že si lidé
představovali, že i já jsem taková. To mož -
ná bylo to, co mi Ordinace nejvíc vzala. Da -
la mi ve všech směrech, kromě toho, jak na
mě koukali lidi. Například když jsem přišla
na novou školu, tak mě automaticky vět-
šina profesorů a profesorek brala jako
sprat ka. A vysvětlujte jim, že je to jenom
role. Jednou mě málem profackovala cizí
babička v metru, fakt už to bylo těsně na
hraně. Právě kvůli tomu, jak se chovám
k panu Kanyzovi. Snažila jsem se jí omluvit
a vysvětlit, že pan Kanyza není ve skuteč-
nosti můj dědeček, že máme napsaný scé-
nář, který musíme hrát. Ta paní to prostě
vůbec nechtěla připustit.  
● Kterému oboru byste se chtěla věno-
vat v budoucnu nejvíc?

Přeju si tvořit cokoliv, co bude v mých vi-
zích, a cokoliv, co budu cítit, že je správné,
třeba jako Multi dance camp. V blízké bu-
doucnosti se budu nejvíce věnovat rapu,
učení a přípravě nových uměleckých pro-
jektů. Učení a hraní je jasné. 
●Zmínila jste svůj nápad s tanečním tá-
borem a ten se vám podařilo realizovat.

Můžete nám tento projekt přiblížit, jak
vás vůbec něco takového napadlo?

Ve dvanácti letech mě naši odvezli asi na
měsíc na dovolenou a já byla hrozně ura-
žená, protože tam nebyla ani elektřina,
natož aby tam byla nějaká wifina, což je pro
dítě vstupující do puberty něco děsného.
Pořád jsem přemýšlela, co budu dělat. No
a vymyslela jsem úplně šílený projekt. Měla
jsem velké plány na letní taneční tábor
někde mimo Prahu asi na pět turnusů. Na-
lovili jsme s tátou k večeři ryby a já rodičům
přednesla ten obrovský projekt, že si přeju,
aby bylo to a to. Naši na mě asi pět deset
minut koukali, neřekli vůbec nic, jen ta-
kové ty pohledy – co s tou holkou budeme
dělat? Ona to snad myslí vážně! Nakonec
rodiče přistoupili na to, abychom se začali
bavit o tom, že nějaký tábor vznikne. Us-
měrnili mě, abych si udělala program, zvo-
lila lektory, ale abychom to jako rodina pře-
žili. Táta mi řekl geniální větu: „Jestli

chceš, aby tvoje děti měly prarodiče, tak to
bude tak, jak řekneme my.“ I když jsem pr-
votně byla rozčílená, že to nebude tak, jak
jsem si to já vymyslela, nakonec jsme došli
k schůdné variantě, která je vůbec možná,
a jsem za ni vděčná. Takže to vlastně vzni -
klo jakýmsi mixem dětského trucu, ale zá-
roveň zkoušky, jestli mi rodiče natolik bu -
dou věřit. 
● Jak takový taneční tábor fungu je?

Původně se tábor jmenoval Multi dance
camp, to vymyslel táta. Loni jsme se roz-
hodli pro změnu, která nás víc vystihuje,
a tou je Multi art dance camp. Máme dva
turnusy po pěti dnech, kde si účastníci
mohou vybrat, v čem si přejí se rozvíjet.
Probíhají lekce osmi druhů tanců s profesi-
onálními lektory. Lekce artterapie a herec-
tví s maminkou, Nelou Boudovou a Zorou
Jandovou. Zároveň každý den probíhá ho-
dina a půl nebo dvě hodiny fotbalu, to je
zase s mým tátou. Táta je skvělý trenér.
Další sportovní aktivitou je workout, což je
posilování, hlavně pro energické kluky, ale
přidat se můžou i holky. Letos máme no-
vinku v duchu akrobacie. Tolik oblíbené
lek ce parkouru s lídrem free move Ritchim.
Další složkou je hudba. Buď máme bubno-
vání, nebo děláme takové workshopy, kde
skládáme básničky, které pak zhudebňu-
jeme. To je pak buď rap, nebo zpěv, podle
toho, jak to který účastník cítí. A poslední
složkou jsou výtvarné dílny, děti si vytvoří
mandaly a různé další kreativní věci. Sna-
žíme se, aby se dostaly do takového bodu,
aby si samy kreslily a tvořily svoje vlastní
zrcadlo a tím se rozvíjely dál. Každý účast-
ník si může vybrat, co si přeje zažít. Upřím -
ně si myslím, že další tak pestrý tábor
s profesionálními lektory není. A na závěr
je velké představení pro rodiče, kteří se ne-
stačí divit, čemu všemu se jejich děti za tý -
den naučily. 
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●Pro koho je Multi art dance
camp a jaký je jeho průběh?

Je to absolutně pro všechny,
kdo mají zájem. Přihlásit se
mů žou prostřednictvím webu
www.multidancecamp.cz nebo
nás najdou také na Facebooku.
Jsme pro začátečníky, nadšen -
ce i profesionály. Děje se nám
často i to, že přijíždějí mimo-
pražští rodiče s dětmi. Jsou ta -
dy buď u příbuzných, nebo si
vezmou nějaký motel. Fungu-
jeme pro děti od pěti až do dva-
ceti let, takže i dospívající
a v podstatě dospělé mladé lidi
z celé Prahy a okolí. Program je
uzpůsobený jak pro věkové ka-
tegorie, tak pro zájmové kate-
gorie a kaž dý si tam najde to
své. Účastníky první den rozdě-
líme podle věku a záj mů a s kaž-
dou skupinou tvoříme individu-
álně. O tom, kolik času budeme
věnovat tanci, herectví, fot-
balu, výtvarné dílně, bojovým
sportům, bojovkám a podobně,
rozhodne touha a sklad ba dětí. 
●S maminkou jste si zahrála
před kamerou, účinkujete

spolu i v jejím Léčivém diva -
dle. Jak se vám spolu hraje?

S maminkou se cítím na je-
višti svobodně. Asi proto, že si
navzájem důvěřujeme a vní-
máme své kvality. Ona je zvyklá
hodně improvizovat, být přiro-
zená a opravdová a dávat svým
kolegům a hostům pocit jistoty.
Důvěřuje mi, zároveň je i pří-
sná režisérka, umí mě vést tak,
abych i já na jevišti předala di-
vákům to nejvíc, co mohu. Asi
proto se nebojím žádné výzvy.
V Léčivém divadle účinkuju
v představení Spirituální déšť,
kde hlavně tancuju. Předsta-
vení je postavené na nás dvou
a pěti hudebnících. Mamka to
celé vede verši a meditacemi
a já jako tanečník jsem taková
spojka, která jde jak do té má-
miny části tím, že ji podtanco-
vávám, tak do té hudební, kde
tančím na emoce rytmů a zpě -
vů. Zároveň tam ale i ztvárňuju
část Mládí, kde recituju a před-
ávám poselství české mystičky
Míly Tomášové. Nově ještě v Lé-
čivém divadle improvizuju

v Do tecích, zpívám a tančím se
zpě vákem Patrikem Kee. Za tu
možnost, že mi mamka důvě-
řuje natolik, že mě na jeviště
dá, jsem jí vděčná a je mi tam
moc krásně, protože vnímám
tu absolutní jistotu a vím, že
ona ji už má i ve mně.
● Jako rodilá Pražačka máte
své rodné město jistě prošláp-
nuté. Co máte ráda na sedmi-
čce, co se vám tu líbí?

Praha 7 je pro mě místem,
kam se dostávám pracovně, je-

likož je domovem spousty svě-
tových agentur. Jezdím tam da-
bovat různé reklamy i filmy.
Když na sedmičce jsem, neodo-
lám Letenským sadům, jedna
ze společností sídlí právě
v parku, což mi přijde kou-
zelné. A na co nesmím zapome-
nout, jsou kouzelné malé pod-
niky, kde máte pocit, že jste
mezi svými, i když neznáte ni-
koho. Všichni jsou tak pozi-
tivně a mírumilovně naladěni,
že má duše vždy plesá.

Sofie Karochová Filippi
■ Umělkyně, tvůrkyně, herečka, choreografka, tanečnice, ra-
perka, moderátorka, modelka, mentorka, učitelka a zaklada-
telka Multi art dance campu.
■Narodila se v Praze, jejími rodiči jsou herečka a moderátorka
Gabriela Filippi a sportovní komentátor, fotbalový expert
České televize a výtvarník Pavel Karoch. Má dvanáctiletého
bratra Gabriela, který je parkourista a freeruner.
■ Studovala na tanečních konzervatořích a nyní studuje Me-
zinárodní konzervatoř v Praze.
■ Hrála v televizních filmech Vánoční nehody, Zasažena ble-
skem nebo v seriálech Špačkovi v síti času, Ordinace v růžové
zahradě 2, Mordparta 2 a Modrý kód.

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

INZERCE V7-0308
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Expozici v minulosti zhlédly miliony
návštěvníků po celém světě. Teď má
výstava svou premiéru v České re-

publice. Od prvních krátkých animovaných
filmů k Toy Story až po Úžasňákovi. Více
než 30 let vývoje a práce, z malé skupiny
nadšenců až k nejslavnějšímu animačnímu
studiu planety. Tak by se dal ve zkratce cha-
rakterizovat celkový vývoj studia Pixar. 

V rámci expozice jsou k vidění stovky
originálních skic slavných postaviček,
které děti znají z pláten kin. Projdou celko-
vou historií studia, která je spjata s velkými
osobnostmi, jako je například Steve Jobs,
zakladatel značky Apple, zjistí, jaké to je
tvořit animovaný film a co všechno před-
chází tomu, než daný charakter ožije a zač -
ne vyprávět příběh.

Postavičky ožijí
před zraky diváků

Výstava Pixar – 30 let animace je ofici-
ální putovní expozicí významného studia,
které v roce 1995 uvedlo na plátna kin
přelo mový film Toy Story a přepsalo tak
historii animace. V rámci expozice used-
nou návštěvníci do kinosálu nazvaného
„Art scape“, kde zhlédnou speciální film, ve
kterém se na jednom plátně potkají nejzná-
mější charaktery, které pod hlavičkou Pi-
xaru vznikly. Velkým lákadlem je také spe-
ciální zařízení Zoetrop, díky kterému ožijí
modely postaviček přímo před zraky divá -
ků. Pro školní výpravy je připraven speci-
ální tištěný průvodce výstavou, který je
volně ke stažení na webových stránkách
www.pixarexhibition.cz.

Pořadatelé připravili také interaktivní
část výstavy. „V rámci interaktivní části vý-

stavy nabízíme pohled na principy animo-
vaného filmu. Návštěvníkům hravým způ-
sobem vizualizujeme a zprostředkovává -
me principy animace, seznamujeme např.
s pravidly barevnosti filmů, ale i s nadsáz-
kou, kterou animátoři vkládají do postav
pomocí proporcí, emocí a pohybu,“ říká jed -
na z pro ducentek výstavy Markéta Ma touš -
ko vá.

Zlom přišel
se Stevem Jobsem

Vznik studia Pixar se datuje do roku
1979, kdy George Lucas pověřil Eda Cat-
mulla vedením jedné z divizí tehdejšího
Lucas filmu. Jeho úkolem bylo dodávat sy-
stém editování digitálního videa, digitál-
ního zvuku a tisk digitálních filmů. O něko-
lik let později se ke skupině přidal animátor
John Lasseter, který později světu předsta-
vil první počítačem animovaný film André
a včela.

Zásadní okamžik ve vývoji Pixaru přišel
v roce 1986, kdy společnost zakoupil počí-
tačový guru Steve Jobs, který ji definitivně
osamostatnil. V té době měl Pixar zhruba
čtyři desítky zaměstnanců. Následují roky
usilovné práce, výroby přelomových ani-
mačních počítačových systémů i premiér
krátkých animovaných filmů, ve kterých
Pixar představuje dosud nevídané prvky
animace.

Velký třesk přišel v roce 1995, kdy Pixar
založil vlastní univerzitu a následně uvedl
do kin první celovečerní počítačem animo-
vaný film Toy Story. Tehdy začal být Pixar
takovým Pixarem, jakým ho známe dnes.
Příběh hraček se stává přelomem v oblasti
kinematografie. John Lasseter získal cenu

Oscar za zvláštní přínos a film byl jako prv -
ní animovaný film historie nominován na
cenu za nejlepší původní scénář. O rok poz-
ději se o slovo hlásí scenárista a režisér Jan
Pinkava, česká stopa v Pixaru. Ten na plát-
nech kin představil krátký film Geriho hra.
Jde o první film Pixaru s lidským hrdinou
v hlavní roli.

Ve stejnou dobu uzavřel Pixar důležitou
dohodu se společností Disney na spoluprá -
ci při produkci dalších pěti filmů. Následují
premiéry filmů Život brouka, Toy Sto ry 2,
Příšerky s.r.o., Hledá se Nemo, Úžasňáko -
vi, Auta, Ratatouille, Vall-I a mnoho dal-
ších. Celkem se jedná o více než dvacet ce-
lovečerních filmů.

Hrdinové kreslených pohádek

na Výstavišti
Dětmi oblíbené postavičky pohádek jsou k vidění do
26. května v prostorách Křižíkova pavilonu E
holešovického Výstaviště. Velkolepá výstava
nejznámějšího animačního studia světa s názvem
Pixar – 30 let animace představuje návštěvníkům historii
i současnost věhlasného studia, nechá nahlédnout
pod pokličku nejlepším animátorům, popisuje vývoj
tvorby populárních postav z filmů a představuje originální
skici a postupy, které stojí za vznikem fenoménu.
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Na Výstavišti začala Matějská pouť,
nabídne stovku atrakcí

www.nasregion.cz

Na holešovickém Výstavišti začala v sobotu tradiční Ma-
tějská pouť. Stejně jako loni nabídne přibližně stovku
atrakcí. Její součástí bude i paintball, expozice animační -
ho studia Pixar, bavorská restaurace nebo farmářské trhy
konané každý pátek, sobotu a neděli. Pouť, kterou každý
rok navštíví desetitisíce lidí, potrvá do 22. dubna. Letos
poprvé po více než 50 letech nenajdou návštěvníci v dolní

Čtěte na…

Během vyhlášení smogové situace
bude v Praze MHD zdarma
Hlavní město zavede v době smogových situací MHD
zdarma, a to včetně vlaků. Jeden den bezplatné přepravy
vyjde městskou pokladnu na pět milionů korun, držitelům
časových jízdenek neplánuje magistrát část jízdného vra-
cet, rozhodli pražští radní. Opatření zvažovala i minulá poli-
tická reprezentace, nakonec od něj však ustoupila se zdů-
vodněním, že by to na kvalitu ovzduší nemělo výraznější vliv.

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Epikúra.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 03: ‚‚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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školství

Společnost Spectrasol ve
spolupráci s Univerzitním
centrem energeticky efek-

tivních budov Českého vyso-
kého učení technického v Praze
(UCEEB ČVUT) a s podporou
odboru školství Magistrátu
hlavního města Prahy provedla
v pražském gymnáziu pilotní in-
stalaci bio-optimalizovaného
pro-kognitivního LED osvětlení.
Tato unikátní technologie vyvi-
nutá v Čes ké republice umož-
ňuje vytvořit v učebnách osvět-
lení s vlastnostmi blízkými
přirozenému dennímu světlu.

Světlo, které okem vidíme, je
složeno z mnoha barev světel-
ného spektra, jejichž poměr se
během dne mění. Mění se i cel-
ková intenzita světla. Děje se
tak každý den, po miliony let
a naše oči se tomuto přírodní -
mu rytmu dokonale přizpůso-
bily. Až nedávné vědecké vý-
zkumy ale odhalily, jak moc.
Ukazuje se, že aktivitu a zdraví
člověka výrazně ovlivňuje právě
spektrum světla v našem okolí
a jeho intenzita. Střídání dne
a noci, tyto pravidelné změ ny
světelného prostředí kolem nás
výrazně ovlivňují biologické
procesy v našem těle. Proto ta -
ké principy inovativního osvět-
lení učeben vycházejí z výzku -
mů v oblasti chronobiologie, tj.

nauky o biologických rytmech
v organismech. Mimochodem,
průkopníci chronobiologického
výzkumu Jeffrey C. Hall, Mi-
chael Rosbash a Michael W.
Young byli v roce 2017 oceněni
Nobelovou cenou. 

V současných učebnách do-
sahuje osvětlenost běžně 300
až 500 luxů. Z hlediska biolo-
gických potřeb lidského orga-
nismu by však bylo potřeba více
než dvojnásobek, a to s doko-
nale rovnoměrným rozložením
světelného spektra, obdobně
jak o u slunce. Řada vědeckých
studií prokazuje, že světlo s pl -
no hodnotným zastoupením
všech spektrálních složek vý-
razně podporuje koncentraci,
pozornost, paměť, zkracuje re-
akční čas a zvyšuje rychlost roz-
hodování. „V denní době je
i u umělého osvětlení důležité
zajistit zejména vhodné zastou-
pení modré části světelné ho
spektra. Dostatek kvalitního
světla má pozitivní vliv i na naši
náladu a celkovou spokojenost.
Také proto může mít naše tech-
nologie zásadní vliv na zdraví
a vitalitu osob, v na šem případě
studentů a pedagogů,“ říká Hy -
nek Medřický, technologický ře-
ditel společnosti Spectrasol.

Nejen změna intenzity, ale
také proměnlivost barevného

Projekt českých vědců
zaujal i vědeckou kapacitu z Oxfor du
Podrážděné oči ze zářivek, únava už po pár

desítkách minut výuky. Tak vypadá žák

v běžné školní třídě. Přestože vliv světla na

lidský organismus vědci intenzivně zkoumají

posledních dvacet let, pro praktické aplikace

se tyto poznatky začaly využívat teprve

nedávno. V jednom z pražských gymnázií

začal pilotní pro jekt  s inovativním

osvětlením českého výrobce. Má pomoci

studentům zlepšit studijní výsledky i zdraví. 

tónu jsou typické pro přirozené
denní světlo. Přes den je v den-
ním světle hojně zastoupena
modrá složka, která nás povz-
buzuje k aktivitě, ke konci dne
před západem slunce pak svě -
tlo postupně červená a připra-
vuje lidský organismus k odpo-
činku a spánku. „Běžná svítidla
v učebnách, krom nízké svíti-
vosti, vyzařují světlo, ve kterém
chybí množství barevných slo-
žek, především vyzařuje pou ze
úzkým spektrem v mo dré ob-
lasti a jejich spektrum je výraz -
ně méně vyrovnané než u světla
přirozeného. To může způsobo-
vat pocitový i fyziologický roz-
díl, který vnímáme, pokud jsme
na slunci a pokud v místnosti.
A nejen to. Zejmé na nižší za-
stoupení modré spektrální
složky během dne může mít
dlouhodobý negativní vliv na
náš fyzický a kognitivní výkon,
na funkci imunitního sys tému
nebo i kvalitu spánku následně
v noci,“ doplňuje Medřický.

Vliv nového osvětlení na žá -
ky i pedagogy sleduje již půl ro -
ku trvající vědecký experiment.
Záměrem je porovnat řa du sub-
jektivních i objektivních pa -
rametrů u žáků z učeben vyba-
vených běžným osvětlením
a s osvětlením bio-optimalizo-
vaným. „Tento experiment má
ověřit, zda u studentů expono-
vaných bio-optimalizovaným
pro-kognitivním světlem dojde
ke zlepšení studijních výsledků
a zvýšení osobní spokojenosti.
Pokud se hypotéza potvrdí,
vzni kne podklad pro plošnou
implementaci obdobného typu
osvětlení nejen do vzdělávacích
zařízení, ale také například do
nemocnic a domovů seniorů,“
říká doktorka Lenka Maierová
z Platformy pro zdravé osvětlo-
vání UCEEB ČVUT v Praze,
která vliv osvětlení na žáky vy-
hodnocuje. „První subjektivní
zpětné vazby od studentů i pe-

dagogů jsou velmi pozitivní. No -
vé světlo zvýšilo nejen vizuální
komfort, ale též celkovou vita-
litu prostředí ve třídách a kabi-
netu,“ sdílí první dojmy po in-
stalaci inovovaného osvětlení
ředitel gymnázia, které je do vý-
zkumu zapojeno. 

Pilotní instalaci bio-optimali-
zovaného osvětlení navštívila
1. února i mezinárodně uzná-
vaná vědecká kapacita v oboru
experimentální psychologie
Ma nuel Spitschan z Oxfordské
univerzity. Jeho specializací je
právě fyziologický vliv světel-
ných zdro jů na lidský organis-
mus. Podle jeho slov se pro za -
tím ni kde na světě s tako výmto
osvětlením v učebnách ne set -
kal. „Po kud je mi známo, po -
dob ný pro jekt, který by byl
ověře ný takto podrobným vý-
zkumem, zatím probíhá jen ve
zdravotnických zařízeních.
Tam má bio-optimalizované
osvětlení prokazatelně velký
potenciál díky pozitivnímu vli -
vu na pacienty i lékařský perso-
nál,“ uvedl Manuel Spitschan.
„Výsledky vašeho výzku mu mě
proto velmi zajímají.“
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Jsme také na Facebooku

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

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.cz
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz
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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné

pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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Kontejnery na textil
■ Letenské náměstí
■ Nad Král. oborou x Čecho -
va (dočasně odvezen)
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická 
■ Na Maninách x Dělnická 
■ Janovského x Strossmaye-
rovo nám.
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
■ Fr. Křížka x Kostelní
■Korunovační x Na Výšinách
■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou
■ Varhulíkové
■ Kostelní x U Leten. sadu
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z uli -
ce Jateční)
■ Holešovická tržnice (před
Alzou)
■ Diakonie Broumov
■ U Studánky
■ Mama Shelter 
■ Klokánek
■ Jateční (na soukr. pozemku)

Použitý olej lze odevzdávat
ve všech sběrných dvo-
rech. V každém sběrném

dvoře je nálepkou označená ná-
doba, která je určena k odklá-
dání použitých kuchyňských
olejů z domácností. Podmínkou
je, aby oleje zbavené zbytků jí -
dla byly v uzavíratelných oba-
lech, avšak v žádném případě
ne ve skleněných, ale pouze
v plastových obalech: PET láh-
vích, uzavřených kbelících ne -
bo kanystrech.

Sbíráním tohoto odpadu se
šetří už tak těžce zkoušená ka-
nalizační síť před nežádoucím
zanesením. Současná praxe při
jeho zbavování vedla k dvěma
nežádoucím jevům. Jednak se
PET láhve s olejem vyhozené

do komunálního odpadu často
otevřou či poruší a olej se vylije.
Olej pak znečistí okolí kontej-
nerů a je zdrojem nepříjemné -
ho zápachu. Jednak použitý
olej vylitý do záchodů či umyva-
del postupně ulpívá na stěnách
stoupaček nebo odpadových
tru bek, kde se na něj následně
přilepují další nečistoty – vlasy,

chlupy aj. Snižuje se tak prů-
chodnost stoupaček a kanaliza -
ce, v krajním případě se mohu
úplně ucpat. Použitý olej lze
zpracovat pro další ekologické
využití a transformovat na ce -
lou škálu ekologicky šetrných
výrobků, které odlehčují příro -
dě a našemu měs tu od zamo-
ření ropnými produkty.

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba z pánve lze odevzdat v
každém sběrném dvoře do nádob s nálepkou, která označuje,
že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratel-
ných obalech, ne však ve skleněných, ale pouze v plastových
PET láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Sběr použitých
potravinářských olejů a tuků



15www.vase7.cz

cestování

IN
ZE

RC
E 

V
7-

03
10

Tenerife je největším a nej -
lidnatějším ostrovem,
kte rý také bývá právem

nejvíce opěvován pro svoji roz-
manitost. Najdete zde nejvyšší
horu Španělska a zároveň třetí
největší sopku světa Pico de
Teide, která má neskutečných
3 718 m. Dalšími převáž ně hor-
natými ostrovy jsou Gran Ca-
naria, La Gomera, La Palma
neb o El Hierro. Fuerteventura
a Lanzarote jsou spíše kopco-
vité s občasnými vrchovinami,
ale to jim rozhodně neubírá na
kráse.

Ostrov Fuerteventura je
druh ý největší a můžete zde
navštívit mnoho krásných pí-
sečných pláží s černými zka-

Ceny na Kanárských
ostrovech
Jídlo v restauracích
Tříchodové menu 381 Kč
Místní pivo 0,5 l 51 Kč
Cappuccino 30 Kč
Coca Cola 0,33 l 32 Kč
Voda 0,33 l 19 Kč

Potraviny
Mléko (1 l) 20 Kč
Bageta 22 Kč
Místní sýr (1 kg) 171 Kč
Jablka (1 kg) 41 Kč
Pomeranče (1 kg) 42 Kč
Rajčata (1 kg) 34 Kč
Salát (1 ks) 33 Kč
Voda (1,5 l) 11 Kč

Kanárské
ostrovy 

od 8634 Kč
na vivu.cz

Chcete
poradit

s dovolenou?
Zavolejte 

Lence Kopecké, 
specialistce 
na Evropu,

tel.: 702 011 404 

First minute
za nejlepší

ceny

Vyrazte na Kanárské ostrovy!
Pokud stále přemýšlíte, kam vyrazit za

teplem, divokou přírodou, horami,

oceánem i výborným jídlem, vydejte se na

Kanárské ostrovy. Břehy magického

souostroví sedmi hlavních ostrovů

a několika dalších malých ostrůvků

sopečného původu omývá Atlantský oceán. 

menělými pozůstatky sopeč-
ného běsnění. Na Lanzaro te se
zase setkáte kromě několika
divo kých a liduprázdných pláží
s černými vinicemi, kde se vin -
ná réva pěstuje v důlcích vy -
hlou bených do vulkanické
půdy.

Na Kanárské ostrovy nepo-
třebujete pas, postačí občanský
průkaz. Přímé lety už jsou do-
stupné i z Prahy, trvají asi 5 až
6 hodin a cenově se dají zpá-
teční letenky sehnat i kolem
5000 korun. Levněji můžete
letět například z Berlína nebo
jiných německých leťišť, akční
letenky se dají koupit za méně
než 1000 korun.

Týdenní zájezdy na Kanáry
od cestovních agentur se ceno -
vě pohybují už od 12 tisíc ko -
run včetně polopenze, záleží
samozřejmě na místě odletu,
datu pobytu a vybavení nebo
službách konkrétního hotelu.
Počasí na Kanárech láká k výle-
tům, je přívětivé celý rok a díky
němu se ostrovům přezdívá
Ostrovy věčného jara. 

Vyrazte za nádhernou pří -
rodou, zašnorchlujte si v prů -
zrač ně čistém oceánu a ochut-
nejte čerstvé exotické ovoce,
víno avýbornou místní kuchy -
ni.

Věděli jste, že název ostrovů
není odvozen od exotického
ptáč ka kanárka, ale od latin -
ské ho označení pro psa „ca -
nis“? Tyto ostrovy totiž podle
legendy hlídali obrovští psi.

Na koupání v oceánu je nejlepší doba od května do října

Kanárské ostrovy nabízejí písečné pláže, barevné ohňové ho -
ry, bohatou faunu i flóru a vynikající kuchyni 
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• odstranění zubního kamene

• airflow

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• odstranění pigmentací

• sportovní chrániče

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°

www.facebook.com/ArbesPlus

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Mozek

Srdce

Plíce

Játra

Ledviny

Plod

Umělý
kloub

Krevní
oběh

Zánět dásně

Bakterie

Bakteriální plak

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou 

do krevního řečiště, mohou být rozmístěny

do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”

Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního 
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

INZERCE V7-0318


