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Vážení čtenáři,
s jarem jako by se do Prahy
vrátil život. I když i v zimních
měsících se konala v sedmé
městské části celá řada zají-
mavých akcí, teplo, byť to vy-
padá, že se zima jen tak vzdát
nemíní, nabízí mnohem víc
možností. Můžete se třeba
vydat na Letnou a naučit se
tady hrát oblíbenou fran-
couzskou hru pétanque. A je
úplně jedno, zda už máte ně-
jaké zkušenosti nebo tuhle
hru zatím znáte třeba z filmu.

Přijít mohou i naprostí začátečníci. Naopak zkušení ne
sportovci ale hudebníci, se už těší na červen. Hned v první
červnový den se totiž bude konat další ročník oblíbeného
hudebního festivalu Okoř se šťávou. Jak a proč vlastně
vznikl, co má za sebou a jaký bude letošní ročník, o tom
všem vám vypráví Michal Šenbauer, který za festivalem
(a nejen za ním) stojí. Přečtěte si také novinky ze škol. Jed-
nak se chystají zápisy do mateřských škol, připomeneme
vám proto, co určitě nezapomenout doma, pokud chcete,
aby váš potomek do některé z mateřinek začal docházet,
jednak mají vaše děti poslední možnost zúčastnit se zají-
mavé výtvarné soutěže. Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Sedmičkový
Mobilní rozhlas

Službu Mobilního rozhlasu zave -
dla sedmá městská část. Sloužit
bude pro okamžité informování

obyvatel, třeba v době krizových udá-
lostí, má ale fungovat také jako doplňu-
jící kanál pro všeobecné informování.
Uživatelé Mobilního rozhlasu si mohou
vybrat, zda chtějí dostávat zprávy
o změ nách v dopravě, přerušení dodá-
vek energií nebo třeba blížících se ak-
cích. Registrace i služby Mobilního roz-
hlasu jsou zdarma.
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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.

INZERCE V7-0403

Začátkem dubna vypustila Záchranná
stanice hl. m. Prahy pro volně žijící
živočichy u rybníků v centrální části

Stromovky padesát netopýrů rezavých,
kteří pocházejí z jedné zimující kolonie.
Netopýři si za své zimoviště vybrali větrací
šachtu domu na Rašínově nábřeží v Pra -
ze 2. Při rekonstrukci jednoho bytu zimu-
jící netopýry objevili majitelé, kteří zavolali

na pomoc záchrannou stanici. Větší část ze
74 netopýrů mohla po převozu do stanice
rovnou pokračovat v zimním spánku, dva-
cítce chráněných živočichů zaměstnanci
stanice ošetřili drobná zranění a poskytli
intenzivní péči, aby se dostali zpět do dobré
kondice. Stromovka byla vybrána úmyslně,
protože několik průzkumů potvrdilo, že je
to pro tyto létající savce vhodná lokalita.

Ve Stromovce
byli vypuštěni netopýři

Začala další sezona přívozu P7, který
vás pohodlně přepraví mezi Holešo-
vicemi, Štvanicí a Karlínem. Dle sdě-

lení dopravce bude cestujícím k dispozici
kapacitně větší loď až pro 12 lidí. Přívoz je
vybavený moderní bezbariérovou lodí, hor-
nopalubovým katamaránem, zvaným Hol -

Ka, a je součástí PID, takže na něm platí ve-
škeré jízdní doklady jako v celé pražské
MHD. Přívoz se sezonním provozem spo-
juje východní cíp ostrova Štvanice s oběma
vltavskými břehy. Nabízí rychlou a zajíma-
vou přepravu mezi Holešovicemi a rozvíje-
jícím se Karlínem.

Přívoz HolKa
opět vyplul na Vltavu
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Nová zastávka
Planetárium Praha

Novou tramvajovou zastávku má
od dubna na svém území sedmá
městská část. Bude ve Stromov -

ce a ponese jméno Planetárium Praha.
Využívat ji budou historické vozy a jez-
dit budou po původních kolejích. Do za-
stávky tramvaj nacouvá bez cestujících,
sloužit tak bude pouze jako nástupní.

Dotace na
sportovní činnost

Dotaci lze získat z programu Pod-
pora sportovní činnosti pro rok
2019. Žádosti je možné podá-

vat od 13. do 17. května, a to pouze
v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického dotačního portálu Pra -
hy 7. O podporu lze žádat na financo-
vání činnosti realizované nestátními
neziskovými organizacemi vykonávají-
cími veřejně prospěšné činnosti.

KARIÉRA V
 NEMOVITOSTECH JE 

VHODNÁ I PRO VÁS
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Kompost ze Slivence
pomůže trávě ve Stromovce

Kompost z Kompostárny hl. m. Prahy
ve Slivenci obohatí přibližně 10 hek-
tarů trávníků regenerovaných v le-

tech 2016–2018 ve Stromovce. Rozvezeno
bylo celkem 130 tun kompostu na trávníky

v okolí vodních ploch a na místech s vyso-
kou hladinou spodní vody. Využití kompos -
tu by mělo zabránit případné kontaminaci
vod průmyslovými hnojivy a nedojde tak
k zatížení životního prostředí.

Komplexní
úklid komunikací

Pozorní by měli být v následujících
týdnech řidiči v sedmé městské části.
Probíhá zde totiž komplexní pozimní

úklid komunikací. Je proto třeba sledovat
dopravní značení v okolí svého bydliště
a neparkovat s vozy na označených vozov-
kách včetně chodníků. Praha 7 na dobu
úklidu zajistila zdarma parkování na Le-
tenské pláni, určeno je však pouze pro re-
zidenty. Povolení k bezplatnému parkování
lze vyzvednout na odboru dopravy ÚMČ

Praha 7  v otevírací době úřadu, v pondělí
a ve středu od 7.30 do 18.00 hodin, úterý
a čtvrtek od 7.30 do 15.00 hodin a v pátek
od 7.30 do 14.00 hodin. Je třeba předložit
občanský průkaz a velký technický průkaz
vozu, popřípadě osvědčení o registraci vo-
zidla. Parkování je určeno pouze pro oby-
vatele aktuálně čištěného bloku ulic a platí
pouze pro konkrétní den, kdy se v tomto
bloku uklízí. Parkování zdarma je možné
od 6.30 hodin po celý den. 
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Hledáš stabilní práci v příjemném pracovním prostředí? 
Chceš připravovat zdravé a vyvážené produkty 
z čerstvého ovoce a zeleniny? Připoj se k nám 
a staň se součástí UGO týmu!

Martina Jakub

Více informací se dozvíš na telefonním čísle 800 023 022
nebo kontaktuj přímo vedoucího této provozovny.

Svůj životopis nám můžeš poslat na prace@ugo.cz.

HLEDÁME 
NOVÉ POSILY 

DO UGO FRESHBARŮ 
A SALATERIÍ!

INZERCE V7-0413 INZERCE V7-0405

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

Vodárenská věž
zvítězila v soutěži Interiér roku

Výjimečné soukromé i ve-
řejné interiéry navržené
českými a slovenskými

architekty jsou oceňovány
v sed mi kategoriích soutěže
Interiér roku. V kategorii „Ve-

řejný interiér“– která zahrnuje
prostory škol, knihoven, provo-
zoven obchodů, služeb a po-
dobně – zvítězil letos interiér
vodárenské věže. Oprava byla
realizována podle návrhu ateli-

éru Petr Hájek architekti. Kom-
pletní obnovy se dočkal celý pa-
mátkově chráněný objekt z ro -
ku 1888. Rekonstrukce uspěla
už v 26. ročníku soutěže Stav -
ba roku 2018. 

Nejvyšší dar v historii daly
děti ze 3. waldorfské
třídy Záchranné stanici

pro volně žijící živočichy. Ško-
láci uspořádali předvánoční
pro jekt Zkoleduj se a získali
90 tisíc korun. Ty se rozhodli
věnovat stanici pro volně žijící
živočichy. „Devadesát tisíc ko -
run je největší dar, jaký jsme

kdy dostali. Obzvláště teď na
jaře tu máme velké množství
mláďat. Mohli jsme pro ně kou-
pit vyhřívací podložky, infra-
lampy, kle ce, sušené mléko či
1000 konzerv krmiva pro ježky,
kterého ježci spořádají opravdu
velké množství,“ uvedla Zuza -
na Pokorná, vedoucí ošetřova-
telka záchranné stanice.

Školáci pomohli
zvířecím záchranářům

Pétanque
čtvrtky na Letné

Zdarma a bez předchozí
rezervace si mohou seni-
oři z Prahy 7 přijít zahrát

pétanque na hřiště u Letenské -
ho zámečku v Letenských sa-
dech. Dorazit mohou začáteč-
níci i pokročilí, pro začínající
bude vždy první čtvrtek v mě-
síci k dispozici informační ser -
vis ke hře. Je třeba si však do-

nést vlastní herní pomůcky. Se-
tkání se konají v období od dub -
na do října vždy ve čtvrtek od
10.00 do 11.30 hodin. Sraz je
přímo na hřišti. Hra pétanque
pochází z Francie a cílem hráčů
je vždy umístit koule co nejblíže
k cíli tvořenému dřevěnou ku-
ličkou. Hra je vhodná pro kaž-
dého bez omezení.

Veletržní palác
čeká modernizace

Národní galerie vypsa -
la architektonickou
soutěž na moderni-

zaci funkcionalistické budo -
vy Veletržního paláce. Pře-
stavba by měla přinést
zkva litnění a rozšíření vý-
stavních prostor. 
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●Na prázdniny připravujete tady v Hod-
kovičkách dětské golfové kempy. O co
přes ně půjde?

Jedná se o klasické příměstské tábory,
kdy u nás děti stráví celý den od 9.00 hodin
od rána, ale večer se vrátí domů k rodičům.
Děti máme podle věku rozdělené do dvou
skupin, ty menší se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne budou mít
naplánovaný jiný program, který bude po-
chopitelně záviset na počasí. Když bude
venku pěkně, budou si hrát na hřišti, za-
hrají si míčové hry, půjdou si zaplavat do
bazénu do Podolí, když bude ošklivo, půj-
dou třeba do kina. Starší děti budou na gol-

fovém hřišti celý den. Věnovat se dětem bu -
dou na hřišti naši profesionální trenéři.
● Jak staré děti se mohou přihlásit?

Příměstské golfové tábory jsou určeny
pro děti zhruba od šesti do osmnácti let.
Každý trenér bude mít ve skupině maxi-
málně šest dětí. Turnusy se střídají každý
týden. Stává se nám, že rodiče zaplatí dítěti
jeden turnus a na jeho konci už si zamlou-
vají ještě jeden týden. Kempy pořádáme
pravidelně a víme, že děti se k nám každý
rok rády vracejí, a také jsme samozřejmě
vypozorovali, že k nám přišel na tábor úpl -
ný začátečník a golf ho natolik zaujal, že se
mu začal věnovat. Hned v září nám zač nou

dětské kurzy. Ty mohou navštěvovat děti
od čtyř let až po třiadvacetileté juniory.
Chodí se hrát jednou až dvakrát týdně po -
dle věku dětí. Přihlásit se ale samozřejmě
mohou začátečníci, kteří v létě na kemp ne-
přijdou.
● Mohou se přihlásit i děti, které v ži-
votě nedržely golfovou hůl v ruce?

Samozřejmě, vůbec neřešíme, kdo na
tom jak s golfem je. Kdo ho ještě nehrál,
může se naučit něco nového, kdo už něja-
kou zkušenost má, zatrénuje si. Den začne
protažením, děti si zaběhají, procvičí, za-
hrají hry. Potom už dostanou do ruky hole
a učí se odpalovat, ty zkušenější trénují. 
●Co si musejí účastníci kempů přinést?

Děti, které už golf hrají, si mohou přinést
vlastní hole, nikdo si ale nemusí nic kupo-
vat a shánět. Stačí pevné boty a sportovní
oblečení. Vše ostatní zajistíme my. A to
včetně svačin a obědů a pravidelného pití.
I když možná ještě k tomu oblečení, bu-
deme rádi, když děti budou nosit trička s lí-
mečkem a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Mluvíme o dětských kempech, chuť
začít s golfem ale mohou mít i dospělí.
I pro ně pořádáte nějaké začátečnické
kurzy?

Ano, i takové kurzy máme. Začátečnické
kurzy pro dospělé trvají měsíc a skládají se
z osmi lekcí po osmdesáti minutách. Po je-
jich absolvování jsou účastníci připraveni
získat osvědčení pro hru na hřišti a stávají
se tak plnohodnotnými golfisty. Kurzy pro-
bíhají od dubna do října. Měsíc jim stačí
k to mu se dobře připravit.

Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá princip
příměstských táborů. Jeden takový se bude konat
v průběhu léta v Golfovém klubu Hodkovičky – zaměřen
bude pochopitelně na golf. Přihlásit se mohou děti od šesti
do osmnácti let. „Menší děti se budou vždy dopoledne učit
hrát golf a na odpoledne budou mít naplánovaný jiný
program. Starší děti budou na golfovém hřišti celý den.
Věnovat se dětem budou na hřišti naši profesionální
trenéři,“ popisuje letní kempy Filip Jettmar, manažer
Golfového klubu Hodkovičky.

Program na léto?
Co třeba golfový camp?
Program na léto?
Co třeba golfový kemp?
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● Jak vás poprvé napadlo uspořádat hu-
dební festival a jak se vám podařilo ná -
pad zrealizovat?

Bylo to na jednom večírku, který byl
v pod hradí Okoře. Hrál jsem tam na kytaru
a mělo to skvělou atmosféru. Říkal jsem si,
že to místo má něco navíc a že tady udělám
festival. Občas noční nápady zaniknou, ale
byl jsem tak okouzlenej tím místem, že to
na konec dopadlo, a asi taky díky místní
pod poře na Okoři se podařilo festival usku-
tečnit.
● Proč jste se rozhodl právě pro místo
pod zříceninou hradu Okoř?

Je tam něco, co není na každém místě,
a asi každý, kdo na tomto místě byl, mi dá
za pravdu. Podhradí Okoře je jedno z nej-
hezčích míst blízko Prahy s jedinečnou
atmosférou.
● Dá se stručně říct, co všechno obnáší
příprava takového festivalu, co je na ní
nejsložitější a kolik lidí se na ní podílí?

Asi nejkomplikovanější v první chvíli je
synchronizovat všechny účinkující, aby

mo hli přijet právě v tu chvíli, kdy potřebu-
jeme. Potom je to spousta věcí od povolení
až po Toi Toi budky. Náš tým se postupně
zvětšuje podle potřeb festivalu.
● Během uplynulých dvaceti ročníků
festivalu na něm vystoupila řada zná-
mých osobností a kapel. Na koho nejra-
ději vzpomínáte?

Je těžké si vzpomenout na jediného účin-
kujícího, všichni ve vás zanechají určitou
vzpomínku. Na festivalu za ta léta vystou-
pili například Divokej Bill, Katapult, Hor-
kýže Slíže, NoName, Hana Zagorová, Sto
zvířat, Lucie Bílá, Vladimír Mišík, Wohnout,
Václav Neckář a další. Vždycky to bylo jiný
a neopakovatelný z Okoře.
● Na jaké účinkující se mohou těšit ná -
vštěvníci letošního 21. ročníku festivalu
Okoř se šťávou? Čekají je i nějaká vylep-
šení nebo novinky?

Na tomto ročníku poprvé vystoupí sku-
pina Škwor, která minulý rok úspěšně osla-
vila dvacet let existence v pražské O2 aré -
ně. Dále vystoupí dnes už velice oblíbený

Rybičky 48, Mirai, Michal Hrůza, Udg, Pe -
kař, Pokáč nebo Trautenberk. Na festivalu
vystoupí i Lake Malawi, kteří budou repre-
zentovat na Eurovision song Českou re -
publiku. Bude to více než dvanáct hodin
hudby bez přestávky. Zvětšili jsme druhé
pódium a stává se z něho druhé hlavní. Na
festival Okoř se šťávou bude jako každý rok
jezdit kyvadlová doprava z Prahy-Velesla-
vína, linka X Okoř z Kladna a přidali jsme
linky ze Slaného a Kralup. Připravili jsme
systém placení cashback. Každý návštěv-
ník si do zakoupeného čipu, který bude stát
třicet korun, „natankuje“ další částku po -
dle své potřeby. Výhodou toho systému bu -
de zjednodušená platba u pokladen a při
odchodu z festivalu vám bude celá částka,
která zůstane na čipu, vrácena. Na festiva lu
je i stanové městečko, protože přesto, že je
akce jednodenní, tak stále více návštěvníků
oceňuje, že si mystické mís to Okoře můžou
užít až do rána. V areálu festivalu bude
i úschovna pro kola. Víc informací k festiva -
lu najdete na www.okorsestavou.cz.

Michal Šenbauer:
I po třiceti letech nás koncerty baví!
Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer je nejen zakladatelem skupiny
České srdce, ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou. Festival
v romantickém místě podhradí hradu Okoř letos organizuje již jedenadvacátým rokem.
Na dvou pódiích čeká návštěvníky v sobotu 1. června čtrnáctihodinový proud hudby bez
přestávky. Současně Michal Šenbauer připravuje speciální koncerty a nové akustické
album k třicátému výročí vzniku skupiny České srdce.
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● Festival pořádáte, ale také na něm se
svojí kapelou České srdce každoročně
vystupujete. Letos navíc slavíte třicet let
existence kapely. Připravili jste si pro
své fanoušky na Okoři nějaké překva-
pení?

Překvapení by se neměla prozrazovat.
Určitě se ale můžou těšit na výběr našich
nejznámějších písní Bosou nohou žárem,
Avalon, Nad Bretaní a i instrumentálky
v keltském stylu. A koncert bude částečně
i akustický.
● Zúčastňujete se i jiných letních festi-
valů než toho „vašeho“?

Z festivalů tento rok budeme ještě hrát
na Mezi ploty, Benátské noci a Sázava fes -
tu.
● Skupina České srdce funguje třicet
let. Jak jste se za tu dobu změnili, hro-
zilo někdy v průběhu těch tří desítek let
i rozpuštění kapely?

Celou dobu naše hraní probíhalo v tako-
vých vlnách, takže jsme vždycky měli čas
si od sebe odpočinout. Stejně ale vždycky,
ať bylo cokoliv, tak to z nás na pódiu spadlo,
tam to vždycky bylo v pohodě.
● Změnili se za tu dobu nějak vaši fa-
noušci? Máte přehled o tom, jaké publi-
kum vás poslouchá, chodí na vaše kon-
certy?

Je to hodně podle typu akce a místa, ně-
kteří už nechodí a noví přicházejí. Vzpomí-
nám si, jak jsem se jednou zeptal jednoho
našeho fanouška, kterého jsem často viděl
na našich koncertech v Bretani, kolik viděl
našich koncertů. Řekl mi, že to musí spočí-
tat. Za chvíli přišel a říkal mi, že jich bylo
dvacet sedm a že na nás chodí rád, protože
ani jeden koncert nebyl stejnej. A to je asi
to kouzlo improvizace, vyvádí vás ze ste-
reotypu.
● Jak vznikal název skupiny a jaké byly
začátky Českého srdce?

Našli jsme ho v jedněch novinách z první
republiky a moc se nám líbil. Byla to chari-
tativní společnost České srdce, která se
sna žila pomáhat chudým. Bylo to těsně
před revolucí a ten název se nám moc líbil.
Říkali jsme si, že třeba někdy někomu bu-
deme moct taky pomoct. Občas za náma
chodí naši fanoušci s tím, že měli nějaký ži-
votní problémy a naše hudba jim při tom
moc pomáhala, to je moc příjemnej pocit.
● Které hudební styly nejvíce ovlivnily
repertoár a směřování skupiny?

Když jsme poprvé jeli vystupovat do za-
hraničí, bylo to do Holandska do Haagu,
tak za náma chodili po koncertě lidi a říkali
nám, že je zvláštní, že jsme z Čech a hra-
jeme keltskou hudbu. Začali jsme se o to víc
zajímat a zjistili jsme, že Češi mají mini-
málně padesát procent keltské krve. To je
asi ta jedna část inspirace, asi něco, co

v nás dřímalo z minulosti. A ta druhá jsou
hudební vzory, pro mě asi nejvíc U2. Nato-
čili jsme dokonce jednou jedno album, kte -
rý vzniklo v Bretani. Nazvali jsme ho Po-
hřebiště hitů a jsou tam písně od U2, Led
Zeppelin, Pogues, Simple Minds, Alana Sti-
vella a dalších. Byla to neplánovaná deska,
je celá živě z hraní v Bretani a skvěle zachy-
cuje atmosféru.
● Čím se podle vás odlišujete od ostat-
ních hudebních skupin?

Určitě asi v první chvíli tím, že máme ve
skupině housle. A potom možná tím, že ta
na še trochu nezařaditelná, pop rocková
hud ba je právě okořeněná tou keltskou
melo dikou.
● Účinkovali jste často v zahraničí, ab-
solvovali úspěšné turné v Bretani. Kde
jste měli největší úspěch a kde se vám
hrálo nejlíp?

Odehráli jsme kolem dvou set koncertů
v zahraničí, většina byla ve francouzské
Bretani. Dostali jsme tam v roce 1996 spe-
ciální cenu „Special prix“ za originální hud -
bu. Dále to byly určitě koncerty s Alanem
Stivellem. Jeden z nich byl třeba na Stade
de france Nuit celtic v roce 2003, kde bylo

sto tisíc návštěvníků, nebo v pařížském sá -
le Bataclan. Kolikrát ale i menší akce vám
udělá stejnou radost. Nikdy nevíte, kde to
bude nejlepší, a to mě baví.
● Jaké máte technické zázemí, co použí-
váte při koncertech?

V současné době jsme si vytvořili na pó -
diu ear monitoring, je to hrozně příjem ná
věc. Máte v uších přesně to, co chce te. Pro-
tože při koncertě to, co při hraní slyšíte,
hodně ovlivňuje celej koncert, používáme
systém od Sennheiser, je super spolehlivý.
● Jakou může mít česká kapela šanci
uspět v zahraničí, co je podle vás klíčem
k úspěchu?

Asi v tom musí být trochu originality,
protože většinou místní publikum neví,
o čem zpíváme, čeština je pro ně hodně těž -
ká. A potom asi být na správným místě ve
správnou chvíli. Nám hodně pomohlo se-
tkání s legendou keltské hudby Alanem Sti-
vellem, který nám hrál na našem druhém
albu Srdce z Avalonu, a potom jsem já hrál
na jeho albu Again.
● Když se ohlédnete zpět, z čeho máte
největší radost, co považujete zatím za
největší úspěch?

...ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou

Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer (uprostřed) je zakladatelem
skupiny České srdce...
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Michal Šenbauer
kytarista, skladatel a zpěvák

■ Narodil se v Praze.
■ Vystudoval lidovou jazzovou školu u profesora Viléma Ma -
tausche.
■ V roce 1985 založil skupinu ZOO, kde hrál na kytaru a zpí-
val.
■ V letech 1986–1988 působil ve skupině Žentour.
■ V roce 1989 založil skupinu České srdce, v níž působí jako
kapelník, zpěvák a skladatel dodnes. V současné době připra-
vuje koncerty k třiceti letům kapely a natáčí akustické album.
■ Od roku 1999 každoročně organizuje úspěšný open air fes-
tival Okoř se šťávou.

Těch věcí je víc. Spolupráce
s Alanem Stivellem, dvakrát
vypro daný velký sál Lu cer ny,
poprvé na křtu našeho prvního
alba, potom keltské Vánoce spo-
lečně s Alanem Stivellem, urči -
tý „úspěch“ v zahrani čí, hlavně
v Bretani. A jsem rád, že i po tři-
ceti letech nás koncerty baví!
● Máte nějaký hudební sen,
který byste si jednou chtěl
spl nit?

Natočit další album, který
budou chtít poslouchat všichni
na celým světě. Sny má každý
a naším hudebním snem je na-
točit třeba něco společně s ně -
kým, kdo patří mezi naše vzory,
ideálně s U2 (cha cha…)
●Třicet let existence skupiny
je jistě důvod k oslavě. Co jste
k tomu výročí pro své fanou-
šky připravili?

Tento rok budeme mít hodně
koncertů, můžete kouknout na
naše stránky www.ceskesrd -
ce.cz. Připravujeme nové akus-
tické verze nejznámějších na-
šich písní Bosou nohou žárem,
Srdce z Avalonu, Nad Bretaní.

Myslím, že se fanoušci můžou
těšit. A jako dárek jsme dali vol -
ně ke stáhnutí z našich stránek
naši poslední desku.
● Procestoval jste hodně
zemí. Kde se vám líbilo nejvíc
a dokázal byste někde zakot -
vit natrvalo?

Mě osobně uchvátila fran-
couzská Bretaň. Asi to bude
i tím, že jsme tam odehráli hod -
ně koncertů, mám tam hodně
známých, mám rád kamenné
domy. Třeba se nejnovější píseň
C’est la vie, která vznikla v Bre-
tani, stane světovým hitem
a kou pím si tam na stáří cha-
lupu…
● Jaký vztah máte k Praze,
co máte na české metropoli
nejraději?

Pokaždé, když jsme hráli
kde koliv v zahraničí, jsem se
těšil do Prahy. Skoro všude se
dá, oproti třeba Paříži, dojít
pěš ky a historické centrum má
svoje kouzlo. Vyrůstal jsem
jako dítě na Vinohradech, dět-
ství strávil v Rigráku, potom na
Praze 6, nějaké období na Pra -

ze 1 a vždycky to bylo super.
Mám rád, když to někde žije,
a to ta dy je. Teď už sice asi 24
let bydlím v kamenném domku
mezi Okoří a Prahou, ale žije se
mi líp, když vím, že si člověk
může kdykoliv utéct z klidu do
města, který mám rád.
● Máte zde nějaká oblíbená
místa?

Prahu mám rád celou, ale ne -
vím proč, radši mám tu na pra -
vé straně Vltavy. Je tam lepší
vzduch, líp se mi tam dýchá.

● Jaké jsou vaše další plány,
co ještě připravujete, na co se
těšíte?

V současné době připravuju
se Srdcem naše koncerty k tři-
ceti letům a natáčíme akustický
album, je i hodně práce kolem
festivalu. Těším se moc na hez -
ký slunečný počasí, to mě na-
bijí. Moc bych si přál, aby 1. čer -
vna byl nádhernej letní den a na
Okoři se šťávou jsme si to nad-
míru letně užili. Už se moc tě -
ším. Stany a spacáky s sebou!
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školství

Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní

výchovně vzdělávací program
ve dvou třídách.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2019/2020

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.skolkamladatka.cz
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Čtvrtého ročníku soutěže
Pestrý svět se mohou
zúčastnit děti od šesti do
osmnácti let, pořádá ji
Neviditelná výstava ve
spolupráci s Nadačním
fondem Krasohled.

Za úkol mají vytvořit nejlépe plastické
výtvarné práce, které zpracují dětské
zážitky na zadané téma. Tím je pro

letošní rok hudba. „Pro popis hudebních
i výtvarných děl se často používají slova
kompozice, rytmus, barva, tón, hloubka…
Můžeme něco tak niterného a pomíjivého
jako zvuky, jako hudbu zachytit pomocí vý-
tvarných prostředků? Jaký má Óda na ra-
dost tvar, je měkká, nebo tvrdá, jakou má
na dotek texturu? Když výtvarně zpracu-
jeme hudební dílo, bude to jeden velký
celek, nebo to budou různě velké, pospojo-
vané části? Může být hudba příjemná,
otrav ná, děsivá, nebo dokonce nudná? Mů-
žete si vybrat, jaký druh hudby znázorníte,
nebo jestli budete pracovat s hudbou obec -
ně, nebo třeba pouze s jednou písničkou.
Můžete pracovat i s tím, kde lze hudbu sly-

šet. Třeba v koncertním sále nebo v rá diu,
či dokonce na diskotéce,“ píše se v zadání
soutěže.

Utkat se mohou děti v několika katego -
riích, a to jak ty se zrakovou vadou, tak i ti
malí či větší malíři a výtvarníci, kteří měli
štěstí a žádné nemoci očí je netrápí. Kate-
gorie „nevidíme“ i „vidíme“ je rozdělena na
dvě skupiny, a to na děti od šesti do třinácti
let a na ty starší od čtrnácti do osmnácti let.
Co se týče výtvarných technik, volit mohou
účastníci uměleckého klání mezi kerami-
kou či kombinovanou technikou, kdy lze
využít různé materiály.

Práce musejí mít formát maximálně
70 x 50 cm u plošné práce a 120 x 120 cm
u práce prostorové. Jeden autor může do
soutěže Pestrý svět poslat více prací v růz-
ných technikách, vždy však musí jít o ori-
ginál. Každá výtvarná práce musí mít na
zadní straně, případně přímo na objektu,
uvedeno jméno, označení kategorie nevi-
díme „a“ (6–13 let) nebo „b“ (14–18 let)
nebo vidíme „a“ (6–13 let) nebo „b“
(14–18 let), dále název a přesnou adresu
školy či organizace, která práce posílá, a e-
mailové spojení na organizaci. Čas na zasí-
lání prací mají potenciální účastníci do
23. dubna, na konci měsíce budou vyhlá-
šeny výsledky a v květnu se bude konat vý-
stava a budou předány ceny.

Děti mohou
tvořit na téma hudba

Ze sedmi mateřských škol mohou vy-
bírat rodiče dětí, které se budou do
mateřinek zapisovat. Zápis se bude

konat 6. a 7. května od 13.30 do 17.00 ho -
din. Rodiče nesmějí zapomenout dokumen -
ty, které budou ve školce muset předložit.
K zápisu je třeba mít vyplněnou žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evi-
denční list a vyjádření lékaře, rodný list dí-
těte a občanský průkaz. Rodič v mateřin ce
obdrží registrační číslo, pod kterým bu de
probíhat správní řízení o vyřízení žádosti.

Zápis
do mateřských škol
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Záchranná stanice vypustila ve Stromovce
padesát zachráněných netopýrů

www.nasregion.cz

Ve čtvrtek 4. dubna v 19 hodin vypustila Záchranná stanice
hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy u rybníků ve Stromov -
ce padesát netopýrů rezavých, kteří pocházejí z jedné zimu-
jící kolonie. Součástí akce, určené také veřejnosti, bylo krát -
ké seznámení s životem netopýrů a problematikou jejich
ochrany i ukázka ultrazvukového detektoru, který dokáže
zvukové signály jednotlivých druhů netopýrů převést do

Čtěte na…

Vodárenská věž na Letné má další prim,
zvítězila v soutěži Interiér roku
V rámci čtvrtého ročníku soutěže Interiér roku jsou každo-
ročně oceněny výjimečné soukromé i veřejné interiéry na -
vržené českými a slovenskými architekty, a to v sedmi kate -
goriích. Právě v kategorii „Veřejný interiér“– která zahrnuje
prostory škol, knihoven, provozoven obchodů, služeb atd. –
si interiér Vodárenské věže odnesl první místo. Vítězové
jedno tlivých kategorií byli vyhlášeni večer 2. dubna v hole-

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 04: ‚‚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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doprava

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

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

Požadujte vždy originál

INZERCE V7-0416

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 V7-0414

Výměna kolejí
na Letné potrvá do poloviny května

Koleje vytíženého úseku ze Strossmayerova náměstí na
Hradčanskou a náměstí Republiky projdou proměnou. Obnovovat
se budou ve třech etapách, cílem je co nejméně omezit cestující.
Práce potrvají do poloviny května.

„Strossmayerovým ná-
městím denně proje-
dou stovky tramvají.

Modernizace hlučnou křižovat -
ku ztiší a také sníží vibrace
z provozu, které pociťují lidé
v okolí,“ vysvětlil náměstek
primá tora pro dopravu Adam
Schein herr.

První etapa už byla ukon-
čena, v rámci druhé etapy od
18. dubna do 4. května se pro-
voz tramvají zastaví na nábře -
ží Kapitána Jaroše. Tramvaje

z Let né jsou odkloněny na Vl-
tavskou a linka č. 17 je odkloně -
na ze Staroměstské.

Nabroušené kolejnice
a opravené povrchy

Měnit se bude také kolejové
křížení uprostřed další části
křižovatky Strossmayerovo ná-
městí a oblouky v křižovatkách
Dukelských hrdinů x Kostelní
a Dukelských hrdinů x nábřeží
Kapitána Jaroše. V celém úse -
ku od Letenského tunelu na

Strossmayerovo náměstí pro-
běhne broušení kolejnic a opra -
vy povrchů tramvajové trati.
Nábřeží Kapitána Jaroše zůsta -
ne uzavřeno do 4. května.

Poslední etapa zmodernizuje
úsek mezi Letenským tunelem
a náměstím Republiky. Od
5. květ na do 16. května budou
tramvaje odkloněny přes Hláv-
kův most.

„Vyměníme dvoukolejné roz-
větvení včetně spojova cích ob-
louků před Letenským tune-

lem, spojovací oblou ky vymě-
níme také na náměstí Repu-
bliky. Stejně jako v předchozích
úsecích také tady využijeme vý-
luku ke zbroušení vlnkovitosti
a opravě povrchů, abychom pro-
dloužili životnost kolejí,“ popsal
technický ředitel Dopravního
podniku Praha Jan Šurovský.

Dopravu tramvají po Praze
nadále komplikuje i moderniza -
ce tramvajové trati v dolní části
Vino hradské ulice, která potrvá
do července.
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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
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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

Přijmeme paní na

PRAVIDELNÝ ÚKLID
KANCELÁŘE

V PRAZE 7

Více informací na tel.:

603 239 737

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

První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :

775 940 614
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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...
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