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nejnavštěvovanější kongresovou
destinací světa
se stala Praha.
Podle žebříčku,
který každoročně sestavuje
nejvýznamnější Mezinárodní
kongresová asociace ICCA,
je Praha 8. nejoblíbenějším městem pro pořádání
kongresů. V roce 2017 se jich
zde uskutečnilo celkem 151
a Praha v TOP10 předstihla
portugalský Lisabon a jihokorejský Soul. První v žebříčku
se umístila španělská Barcelona se 195 kongresy. (pet)

Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz

Stromovka ožije letničkami,
které zasely děti ze ZŠ Umělecká
 Děti ze tří tříd ze základní školy v Praze 7 se postaraly o to, aby Stromovka rozkvetla.
Vysadily tu desítky letniček.

z přímých výsevů a z předpěstované sadby na třech velkých
záhonech. Jako malou odměnu
Stromovka - Záhony na partesi odnesly i vzorek osiva letniru před Šlechtovou restaurací
ček, který zde byl vyséván.
ve Stromovce jsou do doby
„Je velmi důležité, aby
dokončení rekonstrukce
městské děti dostávaly příobjektu Šlechtovky provizorně
ležitost podílet se na zaklázakládány z přímých výsevů
dání záhonů a pokud možno
a jsou doplňovány letničkami
i na péči o ně. Vidí, kolik práce
z předpěstované sadby. Již
dá takový záhon založit, více
čtvrtým rokem odbor ochrany
si pak zeleně považují a také ji
prostředí pražského magistvíc chrání,“ řekla radní Prahy
rátu k této činnosti zve školní
Jana Plamínková (SZ), která
děti. 18. května se ve Strotuto aktivitu podporuje.
movce vystřídaly hned tři
A protože letos Stromovka
třídy z nedaleké Fakultní ZŠ
slaví 750 let od založení, bylo
ZÁBAVA. Děti se během sázení dozvě- „zahradničení“ doplněno
Umělecká. Děti si mohly vyNajdete nás také na Facebooku zkoušet celý postup založení
děly nejen něco o historii Stromovky, i povídáním o historii tohoto
F/casopisnasepraha7
květinových záhonů z letniček sázení je bavilo. foto: MHMP
největšího pražského parku.
Petra Ďurčíková

Historické „větrací“ sloupy se
dočkaly obnovy
Stromovka - Historické sloupy,
které ve Stromovce slouží
k odvětrání kmenové kanalizační stoky vedoucí do čistírny
odpadních vod, se dočkaly
renovace. „Větrací“ sloupy,
připomínající staré plynové
lampy, stojí nedaleko cesty
u viaduktu do Troji. Sloupy
byly opískovány, ošetřeny
antikorozní úpravou a chybějící části byly znovu vyrobeny.
Na jednom ze sloupů se ještě
dochovaly zbytky původní
zelené barvy, takže bylo možné
vrátit jim jejich historickou
podobu. (red) foto: MČ Praha 7

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY!
VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI
ZAUJALO, a fotograﬁi pošlete
s krátkým popiskem na e-mail petra.
durcikova@ceskydomov.cz. Fotograﬁi,
která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku Naše Praha.
Za otištěnou fotograﬁi čeká na jejího
autora odměna v podobě vstupenek
na zajímavou pražskou akci! Pravidla
pro využití a oceňování fotograﬁí
najdete na nasepraha.cz. (red)

OG
FOT
ZA

RA

OD
FII

MĚ

NA

První studentský starosta
Praha 7 - První přímá volba
studentského starosty v Praze 7
je u konce. V neděli 20. května
se zavřely virtuální hlasovací
místnosti a bylo sečteno udělených 439 hlasů. Studentským

starostou sedmé městské části
se stal osmnáctiletý student
maturitního ročníku Gymnázia Nad Štolou Tomáš Grundza,
kterého zvolila více jak třetina
hlasujících. (red)

Nevidomí v Praze 7 pomáhají seniorům
Praha 7 - Počátkem března zahájil svou činnost nový sociální
start-up Návštěvy Potmě, který reaguje nejen na znevýhodnění nevidomých na trhu práce, ale také na problematiku
stárnoucí populace. Díky vlastní iniciativě nevidomých tak
v Praze vznikla první služba tohoto druhu. Start-up fungující
pod hlavičkou Nadačního fondu Českého rozhlasu zprostředkuje kvaliﬁ kované zaměstnání pro nevidomé, kteří pomohou
seniorům v boji se samotou. Pilotní fáze Návštěv Potmě probíhá
v Praze, kde nevidomí zatím aktivně působí v Pečovatelském
centru v Praze 7. (red)
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DALŠÍ ODMĚNĚNÉ FOTO. Další fotograﬁ i nám zaslala Šárka Klírová, která ji
nazvala „Žižkovský hledač pokladů“. Za fotograﬁ i její autorce posíláme CD
Miroslava Žbirky s autogramem zpěváka.

svoz objemného odpadu
vždy od 16 do 20 hodin
4. 6.
5. 6.

Čechova x Nad Královskou
oborou
Tusarova před č. 52
U Studánky č. 22 x Malířská

11. 6.

12. 6.

U Vody x Jankovcova
Jana Zajíce x U Sparty
U Městských domů x Poupětova
Tusarova proti č. 5

