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Vážení čtenáři, 
právě držíte v rukou první vy-
dání nezávislého zpravodaje
pro Prahu 1. Dočtete se
v něm, jaké kroky podnikne
radnice, aby omezila hluk ve
večerních hodinách nebo jaký
osud čeká rybářský domeček.
Přinášíme vám také zajímavé
tipy na kulturní akce, jako je
tře ba rozsáhlá výstava o vodě
v Galerii Vědy a umění nebo
výstava Děvětsil v Domě
U Kamenného zvonu. Umě-
leckoprůmyslové museum za-

hájí v druhé polovině února výstavu věnovanou životnímu
dílu sourozenců Sudkových. Co jejich tvorbu nejvíce ovliv-
nilo a na co se můžete na výstavě těšit, najdete na poslední
straně. Nechybí ani přehled aktualit, které se v první měst-
ské části odehrály v poslední době. Z ulic zmizí dezolátní
telefonní budky, zavedení parkovacích karet je odloženo,
chystá se rekonstrukce Václavského náměstí a koncem mě-
síce se můžete těšit na tradiční hasičský bál v Malostranské
besedě. V neposlední řadě si můžete přečíst zajímavý roz-
hovor s hercem Michalem Dlouhým. Pokud vás v městské
části něco trápí, posílejte nám tipy do redakce. Přeji vám
příjemné a podnětné čtení. Vaše Eliška 
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aktuality z Prahy 1 na www.nasregion.cz

V průběhu ledna a února odstraňuje
společnost O2 veřejné telefonní auto-
maty. Český telekomunikační úřad

upustil od požadavku na jejich povinný
provoz. Kabiny sloužily především k umís-
tění inzerce. Často však byly ve špatném
stavu a hyzdily veřejný prostor. Provozo-
vání těchto automatů je navíc ztrátové,

protože většina lidí používá mobilní tele-
fon. Podle starosty MČ Praha 1 Petra Hej -
my (STAN) byly kabiny poškozovány van-
daly. Jejich venkovní části byly používány
pro reklamu na noční provozovny spojené
s alkoturismem. Vzniknout by mohl infor-
mační servis pro občany, nabíjecí stanice
pro elektromobily nebo knihobudky. 

Telefonní kabiny
mizí z Prahy 1 

Nádrž na dešťovou vodu a nové stro -
my. Pražští radní odsouhlasili ob-
novu celého Václavského náměstí.

Práce mají začít letos, město odhaduje, že
se náklady vyšplhají až na 326,6 milionu
korun. Zachycená dešťová voda v nově vy-
budované nádrži má sloužit k zavlažování
zeleně a nových stromů na náměstí. Druhá
část nádrže má bránit vytopení vestibulu

stanice metra Můstek. Výsadba nových
stromů nahradí ty současné, které jsou
údajně ve špatném stavu. Současně chce
projekt rozšířit pochozí zónu a omezit
vjezd aut. Prá ce začnou ve spodní části ná-
městí, tedy výsadbou stromů. Praha 1 se
také domluvila s developerskou skupinou
Crestyl na snížení kapacity garáží komple -
xu Savarin. 

Rekonstrukce
Václavského náměstí

Kontroverzní provozovatel elektroko-
loběžek, firma Lime, nabídne Praze
platby za jejich provoz. Pravděpo-

dobně tak chce uklidnit situaci. Společnost
čelí dlouhodobé kritice, že uživatelé elek-
trokoloběžek ohrožují chodce a poškozují
veřejný prostor. Společnost nyní řeší s ma-
gistrátem a jednotlivými městskými část -

mi, jak konkrétně by mohl vypadat mecha-
nismus plateb. „Firma musí nejprve začít
dodržovat pravidla. Na pohyb vozítek po
chodnících a jejich nevhodné parkování si
lidé stěžují,“ říká náměstek primátora
Adam Scheinherr (Praha sobě). Praha 1
zvažuje úplný zákaz sdílených elektrokolo-
běžek.

Lime mírní
napětí s hlavním městem

Městská část chce prosadit povinné
umístění parkovacích karet. Od pů-
vodního plánu dobrovolných karet

radnice upustila. „Karta, která není povin -
ná, vůbec neplní svůj účel. Karta, kterou
bude mít naopak každý, usnadní kontrolu
jak ze strany úřadu, tak i od sa motných ob-
čanů. Prostě platí – buď všich ni, nebo ni -

kdo,“ říká radní pro dopra vu Richard Bu -
reš. Ministerstvo dopravy jedná nyní s ma-
gistrátem o termínu zavedení této povin-
nosti. Plošné zavedení chce radnice
stih nout do půl roku. Místní rezidenti
návrh kritizují. Podle usedlíků jde o zby-
tečný byrokratický proces, který ztíží práci
jak policistům, tak samotným obyvatelům.

Zavedení parkovací karty
je odloženo

Hasičský bál
v Malostranské besedě

Zájemci mohou poslední den úno -
ra přijít na bál, který pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Prahy 1.

Letoš ní devátý ročník začne v pátek
od 19 hodin. Jako minulý rok zahraje
k tanci Bonus orchestr. Vstupenky
budou slosovány v tombole.

ČNB odebrala
licenci třem směnárnám

Společnosti Pemex change, Exclu-
sive Change a Chivas Invest do-
staly pokuty a zákaz činnosti.

Důvo dem je opakované porušování zá -
kona. Novela zákona z minulého roku
umožňuje storno směny do tří hodin od
jejího provedení. Směnárny ale zákon
nerespektovaly. O tom se přesvědčili
pracovníci ČNB, kteří ve zmíněných
směnárnách provedli fiktivní směny.
Směnárny v ulici 28. října musejí uhra-
dit pokuty v řádu milionů.

Praha 1 se zbavuje
výherních automatů

Důvodem je zvyšující se krimina-
lita a negativní dopad na hráče
i jejich rodiny. Magistrát nyní

upravuje vyhlášku k zákazu automatů
a videoloterijních terminálů v centru
Prahy. V provozu mají zůstat pouze
živé hry, ve kterých sázející hrají proti
krupiérovi nebo proti sobě navzájem.
Zastupitelstvo novelu znovu projedná
na březnovém nebo dubnovém zase-
dání.

Staroměstskou tržnici
čeká oprava

Pražský magistrát nechal v loň-
ském roce památkově chráněnou
tržnici vyklidit a chce ji uvést do

původního stavu. Výběrové řízení na
firmu, která se o rekonstrukci postará,
je v plném proudu. Oprava bude stát
přibližně 300 milionů korun.



5www.vase1.cz

veřejný prostor

Podle radního pro Prahu 1 Michala Ca-
bana (Iniciati va občanů) bylo zadání
ve řejné soutěže z loňského říj na ne-

šťastné. „Určitě bylo vy tvo řené v dobré
víře, ale myslím si, že zmatečně. Cílem
rozhod ně nesmí být vytvoření lu xusní re-
staurace, do níž 99 procent občanů nikdy
nepřij de,“ říká Caban. 

V Michnovském letohrádku, přezdíva-
ném Rybářský domeček, v minulosti v pří-
zemí fungovala rybí restaurace, zatímco
v horní části sídlil Český rybářský svaz. Nej-
větší slávu tomuto památkově chráněnému
objektu přinesl legendární film Jak utopit
dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách,
který se v něm natáčel.

„Rybářský domeček je symbolem Kampy
a tomu by měla odpovídat i jeho budouc-
nost. Žádná z předložených nabídek sto-

procentně nesplnila zadání, a navíc nebyl
tento důležitý projekt prakticky vůbec pro-
brán s veřejností,“ vysvětlil důvody zrušení
výběrového řízení starosta Prahy 1 Petr
Hejma (STAN).

Radní Prahy 1 Jan Votoček (TOP 09) na
svém webu uvedl, že do zrušené soutěže
se přihlásilo jedenáct uchazečů. Projekty
počítaly především s vybudováním restau-
rací, příležitostně doplněných kulturním
programem. „Naším úkolem nyní je vypra-
covat zadání přesněji a na základě diskuze
s občany. Současně si myslím, že když
autoři projektů práce upraví, tak budou mít
šanci i v dalším řízení,“ vysvětluje Caban.

Co bude
Nová rada chce, před vyhlášením další

veřejné soutěže na pronájem, provést sta-

O budoucnosti Rybářského domečku

rozhodnou občané
Michnovský letohrádek na Kampě zůstane zatím v rukou

radnice. O jeho budoucnosti rozhodnou lidé v dubnové

anketě. Městská část zrušila výběrové řízení na jeho

nového provozovatele, protože žádný návrh neodpovídal

její představě. 

vebně historický průzkum. „Teprve během
výběrového řízení památkáři vyjádřili po-
divení, že průzkum nemáme k dispozici.
V případě takovýchto budov je nesmírně
důležitý a bez něj památkáři stavbu ne-
schválí,“ doplňuje Caban. Průzkum bude
zjišťovat vývoj a současný stav domku. Pro-
zatím bude letohrádek otevřen pro veřej-
nost pouze při speciálních příležitostech. 

Občané Prahy 1 se budou moci vyjádřit
k budoucnosti Rybářského domku třeba
v dotazníku. „Současně zorganizujeme par-
ticipační setkání za účasti občanů i spolků,
s nimiž budeme na téma budoucnosti to-
hoto objektu diskutovat,“ plánuje Caban.
Jisté zatím není, zda bude rekonstrukci le-
tohrádku financovat radnice, nebo budoucí
provozovatel.

Přáním zastupitelstva ale je, aby se nové
výběrové řízení znovu otevřelo do prázd-
nin. Bývalý radní Prahy 1 pro majetek Da-
vid Bodeček (Piráti) napsal, že příprava vý-
běrového řízení zahrnovala jednání se
všemi stranami v zastupitelstvu. Tvr  dí, že
proti řízení z roku 2017 byly předložené
projekty pestřejší a ekonomicky výhod-
nější. Nová rada prý soutěž zrušila bez dů-
kladného prostudování všech nabídek. Za-
pojení veřejnosti ale vítá.  

Původně renesanční dům byl nejprve
přestavěn v době raného baroka a v polo-
vině 19. století v klasicistním slohu. Podle
stránek Národního památkového ústavu je
budova od roku 1958 památkově chráněna.Rybářský domeček u Sovových mlýnů na Kampě
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volný čas

Autoři výstavy

v Galerii Vědy

a umění upozorňují

návštěvníky na

chování lidí

k životadárné

tekutině. Příchozí se

mají zamyslet nad

jejím plýtváním,

znečištěním a nad

ochranou vodních

zdrojů. 

Naše planeta je ze 71 pro-
cent pokryta oceány, kte -
ré obsahují skoro 98 pro-

cent veškerých zásob vody. Na
sladkou vodu zbývá pouhých
2,3 procenta. Dostatečné množ-
ství pitné vody je proto jedním
ze základních předpokladů roz-
voje společnosti. Pro nás Stře-

doevropany je jen těžko před-
stavitelné, že i v současnosti
trpí velká část světové populace
nedostatkem a špatnou kvali-
tou pitné vody. 

Tento stav nemají na svědomí
pouze klimatické změny, ale
také narůstající počet obyvatel
Země a necitlivé zásahy lidí do
životního prostředí. Mnohé vod -
ní zdroje jsou poškozeny, či do-
konce trvale zničeny. Do kolo-
běhu vody v přírodě se za sa huje
nevhodnými způsoby, mnoho
zdrojů vody je zne čiš těno řadou
nepůvodních, mnoh dy toxic-

kých látek a „vyrobit“ kvalitní
pitnou vodu je stále obtížnější.

Vystavené jsou i různé měřicí
přístroje a čidla používané při
hydrometeorologických před-
povědích (třeba vlhkoměry, ten-
zometry, anemometry, srážko-
měry). K prohlédnutí budou též
exponáty znázorňující různé
typy znečištění zdrojů pitné
vody, a to přírodního i antropo-
genního původu.

Otevřeno pondělí až sobota
10.00–18.00 včetně neděle
22. března (Den vody), vstup
vol ný.

■Ve znovuotevřeném Schwar -
zenberském paláci byly Sbírce
grafiky a kresby vyhrazeny
nové prostory pro výstavy z ob-
lasti starého umění, které na-
hradily dosavadní Grafický ka-
binet ve druhém patře paláce.
Zahajovací výstava ukazuje díla
na papíře a pergamenu. Ta jsou
rozdělena do dvou etap z obdo -
bí renesance, manýrismu, baro -
ka a klasicis mu. Expozice před-
stavuje díla Karla Škréty, Petra
Brandla, Václava Vavřin ce Rei-
nera, Michaela Heinricha Rent -
ze a Antona Kerna či mimořád-
ných osobností severské ho
a italské ho grafického umění
17. a 18. století, Rembrandta
van Rijn a Giovanniho Battisty
Piranesiho.

■První a zároveň poslední vý-
stava Uměleckého svazu Devět-
sil v Galerii hlavního města Pra -
hy se konala v roce 1986, tedy
před více než 30 lety. Česká vý-
tvarná avantgarda dvacátých
let se poté dočkala řady dílčích
výstav, třeba brněnského Devět-
silu nebo rané tvorby Josefa
Šímy, ale celistvě a s novými po-
znatky zpracována dosud ne-
byla. V Domě U Kamenného
zvo nu na Praze 1 představuje
kurátorka výstavy Alena Po-
majzlová originální úhel po-
hledu. Soustředí se zejména na
to, co bylo pro devětsilské pojetí
tvorby a pro jeho aktivity zá-
sadní. Odklon od tradičního po-
jetí autonomního výtvarného
díla, v němž sehrál klíčovou roli
Bazar moderního umění z roku
1923, ne bo snaha o intermedi-
ální tvor bu. Zdů razněna bude
role architektury, fotografie,
filmu, divadla i zába vy. Projekt
se pokusí navodit atmosféru
Teigova „ars una“.

Linie, světlo, stín
18. února až 10. května

Devětsil 1920–1931
do 29. března

Pořádáte akci
v Praze 1?

Vložte ji na
www.nasregion.cz/akce

Voda je smyslem bytí
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Turnaj započne v 10 hodin
dopoledne. Odpoledne bu -
dou následovat závody

v plavání v bazénu Tyršova do -
mu. Účast není zpoplatněna,
zároveň není nutná předchozí

registrace. Ta proběhne při pří-
chodu do bazénu kdykoliv mezi
14. a 18. hodinou odpoledne. 

Zúčastnit se mohou všechny
věkové kategorie. Sportovní ví-
kend ukončí turnaj v bowlingu.

Březnové
sportovní turnaje
Městská část Praha 1 pořádá víkend plný

sportovního klání. Vítězové získají poháry

městské části Praha 1. Od soboty 7. do

neděle 8. března budou v tělocvičně

Základní školy Truhlářská soutěžit trojice

v nohejbalu. Nutná je předchozí registrace

týmu, ale účast je bezplatná.

Ten proběhne v neděli odpo-
ledne od 15 hodin v prostorách
Bowling Centra Celnice. Přihlá-
sit se může kdokoliv na webu
www.bowling.cz v sekci Tur-
naje – O pohár MČ Prahy 1.
Turnaj je určen pro obyvatele
Prahy 1 a není zpoplatněn. Půj-
čení bowlingové obuvi je možné
na místě. Je nutná předchozí
registrace, a to do 6. března.
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Centrum města odjakživa
přitahuje turisty všeho
druhu. Zvlášť mladší ná -

vštěvníci večery tráví na disko-
tékách nebo v barech. Otevřené
nonstop večerky prodávají alko-
hol celou noc a podnapilí lidé
pak řádí v ulicích. 

Zahrádky dostanou
zelenou

Bývalý starosta Prahy 1 Pavel
Čižinský (Praha sobě) chtěl
pro to omezit počet restaurač-
ních zahrádek v centru města.
Jejich hosté totiž konzumují al-
kohol a ruší noční klid dlouho
po desáté večer. 

Současná radnice volí jinou
strategii. „Nyní pouze chceme
posunout účinnost navržených
opatření a provést důkladnou
analýzu každé předzahrádky.
Plošné zrušení by mohlo poško-
dit všechny slušně fungující
provozovatele a zároveň by to
mohlo poškodit občany, kteří
naopak některé předzahrádky
chtějí navštěvovat i ve večer-
ních hodinách,“ říká současný
starosta Petr Hejma (STAN).
Zároveň dodává, že pro radnici
je dodržení nočního klidu po
22 hodině prioritou. 

Místní obyvatelé se otevře-
ných zahrádek obávají. Strach
mají především z hluku a zhor-
šené životní úrovně. Radnice se
hájí tím, že klid zajistí majitelé
restaurací. „Kontrolní komise
bude zohledňovat hlavně to,
jestli je provozovatel v okolí za-

hrádky schopen udržet klid.
Provozovatelé budou třeba mu-
set zajistit k předzahrádce
osob u dohlížející na dodržová -
ní noč  ního klidu,“ vysvětluje
mluv čí Prahy 1 Martin Šebesta. 

Povolení pro předzahrádky
dostanou podle radnice jen ti,
kteří budou dodržovat přísné
podmínky, aby nebyli obyvatelé
Prahy 1 v nočních hodinách ru-
šeni. Případné sankce jsou přes -
ně dojednány ve smlouvě o pro-
nájmu. 

Problematické
Airbnb

Neukáznění turisté způso-
bují místním problémy i doma.
„Uvědomuji si, že se rezidenti
potýkají s různými nepříjem-
nostmi, třeba s hlukem nebo ne-
dostatkem bezpečnosti. Zejmé -
na v centru metropole se celé
domy mění v jakési neformální
hotely,“ připouští radní pro le-
gislativu, veřejnou správu
a pod poru bydlení Hana Marva-
nová (STAN). 

Praha 1 v jednání se společ-
ností Airbnb přitvrzuje. „Krát-
kodobé ubytovací služby v do-
mech, které mají v první řadě
sloužit k trvalému a spokoje-
nému bydlení, stále agresivněji
zasahují do atmosféry domů
i do jejich bezpečnostní situace.
A to musí skončit,“ prohlásil
starosta Prahy 1 Petr Hejma.
Radnice tento týden vyhlásí pro
Společnost vlastníků jednotek
(SVJ) dvě dotace, které pomo-

Opilci v ulicích
ruší obyvatele centra Prahy
Rozbité lahve, zvýšená kriminalita a hluční

turisté pokřikující pod okny do rozednění.

Obyvatelům městské části Prahy 1

dlouhodobě vadí nezkrotný hluk

a alkoturismus v jejích ulicích. V létě navíc

přibydou zahrádky, otevřené dlouho do

noci. Radnice se prý s problémem popere.

hou zvýšit ochranu domů a by -
tů. Přibližně do konce března
budou moci SVJ o dotace zažá-
dat. 

Vedení Prahy bude současně
spolupracovat s městskou poli-
cií. Strážníci budou městu po-
skytovat informace o inciden-
tech řešených v souvislosti
s pronajímáním bytů. Město
pak vyšle na místo magistrátní
kontrolory. Podle mluvčí Airbnb
Kirstin MacLeodové chce spo-
lečnost s pražským magistrá-
tem spolupracovat tak, aby se
pronajímatelé mohli řídit míst -
ními pravidly a mohli sdílet své
byty. 

Současně probíhá jednání
o změně zákona v oblasti krát-
kodobých pronájmů. „Připra-
vila jsem legislativní záměr na
změny právních předpisů ve
čtyřech oblastech,” vysvětluje
Marvanová. 

První změna zpřísňuje pra-
vidla pro krátkodobý pronájem.
V případě, že poslanci novelu

odsouhlasí, budou muset pro-
najímatelé takových bytů obci
podrobně informovat o jejich
stavu, ale i o počtech ubytova-
ných hostů. Město bude moci
snadněji vymáhat poplatky
a da ně. Nově by také mohly re-
gulovat počet poskytovatelů
krátkodobých pronájmů.  

Navíc by „podnikatelé s do-
časným ubytováním“ museli po-
žádat o souhlas ostatní obyva-
tele domu. „Pronajímání bytů
by mělo podléhat stejně pří-
sným podmínkám jako provo-
zování hotelu. To je nezbytné
z hlediska bezpečnosti a po-
žární prevence a zároveň by tím
došlo ke zrovnoprávnění pod-
mínek na trhu“, uzavírá Marva-
nová. 

Poslanci v poslední době dva
návrhy ohledně regulace krát-
kodobého ubytování zamítli.
Radní si přesto myslí, že je to
na dobré cestě, a doufá, že do
kon ce roku nějaké zákonné
úpra vy schválí.
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● Roli herce Boba Barela vám psal au -
tor a režisér hry Smrt mu sluší Daniel
Hrbek přímo na tělo. Myslíte si, že máte,
jako Michal Dlouhý, s postavou Boba Ba-
rela něco společného?

Myslím, že s Bobem Barelem, když to
vez meme po té profesní stránce, máme
hod ně společného. Vidím se v některých
povahách a reakcích Boba Barela, společné
máme povolání, starosti. Naše společná
starost je kritik, na což se v té hře hodně dí-
váme dopodrobna. Citujeme konkrétní si-
tuaci, tedy inscenaci Kdo je tady ředitel
a kritiky na ni, což byl takový první impulz
k tomu, aby tohle představení vzniklo. Ne-
chvalná kritika na hru Kdo je tady ředitel
vyšla před deseti lety a my to představení
hrajeme deset let, pořád pro vyprodané
hlediště. Takže se asi někdo spletl, jen ne-
víme kdo, jestli my, anebo kritik. 
● Jsou v inscenaci Smrt mu sluší nějaké
scény, momenty, na které se těšíte?

Vzhledem k tomu, že je to úplně čerstvá
inscenace a Dan Hrbek sestavil partu lidí,
kteří se znají a mají se rádi, tak musím říct,
že se těším na každou scénu, a nejenom
svoji. Strašně rád se dívám i na scény, ve
kterých nehraju, což je u mne docela vzác -
né, ale je to hrozně příjemné. Všichni hrají
skvěle, takže dá se říct, že na tuhle otázku
je jednoduchá odpověď, protože se těším
na každou chvilku na jevišti a těším se i na
ty chvilky, když na jevišti nejsem.  

● Ovlivňují vás nějakým způsobem po-
stavy, které ztvárňujete, i v soukromí
a naopak, promítáte do svých rolí své ži-
votní okamžiky?

Obé je pravdou. Samozřejmě že když člo-
věk zkouší nějakou roli, tak se to odrazí na
jeho chování doma. Jak se naše práce pře-
náší domů, znají nejlíp naše partnerky. Ne-
dávno jsme zkoušeli Scény z manželského
života a moje Zuzka si v průběhu zkoušení
jen tak povzdechla a říkala: „Já se tak tě -
ším, až budeš opakovat toho Cyrana,“ pro-
tože Scény z manželského života jsou pře -
ce jen trochu ostřejší téma než Cyrano.
Ještě se vrátím k těm kritikům a tomu, co
je mi od spousty z nich často vytýkáno, te -
dy můj bezbřehý temperament. Ano, no -
sím do vínku divadla svoji energii, ale já to
prostě tak cítím, jsem rád, když je divák
spokojený a když má pocit, že pro svou roli
dělám maximum. Nemluvě o tom, že di-
vadlo je pro mě i taková terapie, doma jsem
pak hodný jako beránek, takže to má vlast -
ně dvojí účinek.
● Zmínil jste inscenaci Scény z manžel-
ského života, která vznikla podle filmu
Ingmara Bergmana. Její premiéra a pre-
miéra hry Smrt mu sluší proběhly krát -
ce po sobě. To muselo být asi hodně ná-
ročné, jak jste to zvládal?

Ano, bylo to hodně náročné, až kruté.
Pět měsíců jsem byl doslova zavřený v di-
vadle. Bylo to ale cílené a řízené, protože

jsme se takhle s panem ředitelem domlu-
vili, bohužel jinak to načasovat nešlo. Na
základě toho ale budu mít zase trochu vol-
něji a asi tak tři roky nemusím nic zkoušet,
protože už mám tolik titulů, že se to nedá
ani stihnout reprízovat. Takže teď budu
mít delší volno od divadelního zkoušení.
Bylo to skutečně kruté, ale na druhou stra -
nu krásné, protože obojí jsme dělali se
skvě lou partou, se skvělými lidmi. Dva
krás né kusy a oba dva úplně jiné žánry.
Z toho řekněme těžšího žánru manžel-
ských starostí a problémů jsme přeskočili
do téhle krásné komedie z divadelního pro-
středí, kterou jsme všichni milovali od
první chvíle, kdy jsme si ji přečetli na prv-
ním čtení. Mám obrovskou radost z toho,
že se líbí i divákům, normálním lidem, a to
přestože je tam spousta interních odkazů
a vtípků, i tak tomu lidi rozumí, jdou s ná -
mi, smějí se a skvěle se baví.
● Kdybyste si měl vybrat nějaké jiné
místo, které části Prahy by se vám nejvíc
líbily k životu, k bydlení? 

Musím říct, že pokaždé, když jedeme
s maminkou Prahou, tak si vždycky hoví -
me a říkáme si, jak je to krásné město
a jsme na ni strašně pyšní. Dnes je asi těžké
nevybrat si některou část Prahy k bydlení,
k životu. Snad jen Bohnice nebo Jižní Měs -
to, tam se člověku, když zažije i jiné bydle -
ní, asi moc nechce, ale v nejhorším proč ne
i to, vždyť je to jen kousek do centra. 

Michal Dlouhý:
Nosím do vínku divadla svoji energii

K herectví přičichl Michal Dlouhý již v útlém dětství. Na
rozdíl od mnoha jiných dětských hereckých hvězd se na
jevišti, před kamerou i v rozhlasových a dabingových
studiích úspěšně uplatňuje i v dospělosti. Po studiu
Pražské konzervatoře působil na předních českých
divadelních scénách, v současné době je Michal Dlouhý na
volné noze a nadále se objevuje na mnoha pražských
jevištích. Ve Švandově divadle, kde působí jako stálý host,
zvládl na konci minulé sezony brzy za sebou hned dvě
premiéry. V dramatu Scény z manželského života
ztvárňuje manželský pár spolu s Michaelou Badinkovou
a v hořkosladké komedii z divadelního světa Smrt mu sluší
hraje ješitného, po uznání toužícího herce.
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●Váš bratr byl také vynikající herec. Jak
moc vás ovlivnil?

Dlouho se mě ptali, jestli mám nějaký
vzor, a já vždycky říkal, že nemám. Teprve
pár let zpátky ale říkám, že člověk chca-
nechca, když má vedle sebe toho skvělého
hráče, žije s ním a je s ním dost často v kon -
taktu, tak ho jako vzor vlastně mít musíte
nebo se to na vás stejně samozřej mě pře-
náší. My jsme spolu s bráchou spolupraco-
vali, povídali si, hráli jsme spo lu, takže ten
vliv tam musí být a je. Hodně často mi po-
slední dobou lidi říkají, že jsem čím dál tím
víc Mírovi podobný. A já jsem šťastný za to,
že přebírám, nebo aspoň doufám, že přebí-
rám, to skvělé, co měl, a tlačím, posouvám
to dál, dalším divákům.  
● K herectví jste se dostal už jako malé
dítě. Bylo vždy jasné, že budete herec,
nebo jste uvažoval i o nějakém jiném po-
volání? Jaká práce by vás bavila?

Vyplynulo to z toho, že jsem odmalička
točil, chodil se strašně rád dívat na bráchu
do Divadla Na Zábradlí a pohyboval se v he-
reckém prostředí, takže jsem to měl pod
kůží. Jiná volba asi nebyla. Jako dětský
herec jsem fungoval už ve čtyřech letech,
protože kvůli tomu mému temperamentu,
o kterém jsme mluvili, mě vyhodili ze škol -
ky a mamka mě musela tahat s sebou, když
chodila jako dospělý doprovod Míry na na-
táčení. Tam si mě všimli pomocní asistenti
a začali mě používat. Díky tomu jsem prů-
běžně furt někde něco točil. Nápad být her-
cem ale opravdu přišel až v osmé třídě, kdy
mi najednou přestala jít matika, přestože
tatínek byl stavební inženýr a matiku uměl
velmi dobře. Na konzervatoři žádná mate-
matika, fyzika ani chemie není, tak jsem si
říkal, že by asi bylo správné, a pro mě vý-
hodnější, kdybych šel tam. Vůbec to ale ne-
muselo dopadnout, a kdyby mě na konzer-
vatoř nevzali, mohl jsem být umělecký
truhlář nebo umělecký vazač knih, protože
strašně rád pracuji rukama. Rukodělná
prá ce mě baví, je to moje hobby, a když
mám volný čas, pracuji a současně relaxuji
takhle.
● Jste hercem na volné noze, což zna-
mená i jistou volnost. Podle čeho si vybí-
ráte role, co vás musí zaujmout, abyste
roli vzal? 

Nějak moc nedávám důraz na hry, ve kte-
rých bych chtěl hrát. Nemám ani žádné vy-
sněné role, protože většinou, když si něco
přejete, tak vám to nevyjde a já nechci být
smutný. Netoužím po žádné roli, krásné
jsou ty nabídky, které přicházejí. První
a hlavní můj důraz je na to, kdo, jaká sklad -
ba lidí to bude dělat, nezáleží už tolik na
tom, co to bude. Důležité tedy pro mne je,
kdo tam bude, protože s těmi lidmi trávíte
dva a půl měsíce zkoušení a potom, když se

to povede, třeba i těch deset let, jako s před-
stavením Kdo je tady ředitel. Takže chcete
ten čas trávit v příjemné společnosti lidí,
které máte ráda, kterým rozumíte a kteří
rozumějí vám. Právě to je základ úspěchu
a výsledku, proto je pro mě vždycky domi-
nantní a základní, s kým to budeme dělat. 
●Ve kterém žánru se cítíte nejlépe, jaká
herecká poloha vám vyhovuje víc, kome-
diální, nebo vážná? 

Naštěstí to mám tak hezky namíchané.
Na divadle převážně hraji komedie a před
kamerou mívám ty grázly, kriminálníky
a tak podobně. Mám to tedy tak příjemně
rozdělené, hezky vyvážené, a když je toho
jednoho moc, tak se zase odreaguji na je-
višti anebo na té druhé straně. Mám to tak
pěkně namixované vlastně až po tom skoro
nebezpečném začátku, kdy jsem hrál v růz-
ných pohádkách jenom prince a už to vypa-
dalo, že se opravdu zaškatulkuju. Naštěstí
přišel Hynek Bočan s Přítelkyní z domu
smutku, kdy mě z téhle škatulky vytáhl
a šoupl mě až úplně jinam. Za to jsem mu
vděčný a díky tomu mám tak pestrou pa-
letu rolí, které mi nabízejí.
● Paleta vašich rolí je opravdu hodně
pestrá, přes detektivky, Sametové vrahy
až k Bohémě, kde jste hrál Zdeňka Ště-
pánka. Jaké to bylo hrát tohoto barda
českého divadla?

Když nám Robert Sedláček s paní autor-
kou Terezou Brdečkovou nabídl scénáře,
jednak to bylo skvělé téma a jednak ty scé-
náře byly tak krásné, to se tak krásně četlo.
Jásal jsem, že konečně nebudu točit krimi-
nálky, ale že to bude něco, co má hlavu a pa -
tu, co má něco společného s naší krásnou
minulostí. Samozřejmě to pro mě byla
straš ná zodpovědnost, protože Zdeněk
Ště pánek byl pan herec, pan mistr, takže
jsem měl k té roli velký respekt. Dělal jsem

už předtím s Robertem jeden díl Českého
století a věděl jsem, že to udělá dobře, pro-
tože on není režisér, který by to vzal jako
spotřební materiál a udělal to jenom pro
tuctové zhlížení. A udělal to krásně, jsem
za to strašně rád. Byla to krásná práce
a velmi rád na ni vzpomínám.
● Často se věnujte také dabingu, vaším
hlasem k divákům promlouvá Brad
Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp
a mno zí další. Je ještě nějaká postava,
které byste rád propůjčil svůj hlas?

Opravdu nevím, je to podobné jako s tě -
mi hrami nebo rolemi. Když si člověk něco
přeje, tak mu to nevyjde. Nikdy mě ale ne-
napadlo a nepřemýšlel jsem o tom, že bych
chtěl někoho zkusit nadabovat, protože
když už byl nadabován a byl dobře nadabo-
ván, tak není důvod to měnit. Vždycky mi
běhá mráz po zádech, když slyším hlas ně-
koho jiného u herce, u kterého byl skvělý
dabér a najednou to změnili, to mi vždycky
vadí. Měl jsem štěstí, že jsem si vyzkoušel
dabovat spoustu skvělých hráčů součas-
nosti, ale i minulosti. Zkoušel jsem namlu-
vit Belmonda i Delona, když byli ve filmu
mladí, ale vždycky mi to vadilo, nikdy mi to
nedělalo dobře. Raději bych i tam dal ty
starý chlapy, kteří je dabovali skvěle, pro-
stě ten jejich hlas k tomu herci patří.
●Dabujete také kovboje Woodyho v ani-
movaných filmech Toy Story: Příběh hra-
ček. Máte rád animáky?

V červnu jsme dodělali, nadabovali čtyř -
ku, už by měla být v kinech. Díky tomu, že
mám dvě malé děti, samozřejmě animáky
sleduji a mám je rád. Hlavně v současné
době je většina těch animáků i pro dospělé,
protože je tam opravdu tak krásný humor,
že se pobaví jak rodiče, tak děti. Miluji sou-
časné, nové animáky, ale krásné jsou i ty
staré, klasické, které mají svoji poetiku.

Cry baby cry
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INZERCE V1-0203

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 V1-0204

Dnes ka je to trošku opravdu
odraz doby, ale je to vtipné, baví
mě to. Pokud v nich ne ní moc
násilí a nesvádí to k něčemu,
z čeho by si děti neměly brát
příklad, tak se mi líbí a rád je
s holkami sleduji.    
● Co děláte raději, nebo co je
obtížnější, dabovat živé herce
nebo ty animáky?

Animované filmy, ještě navíc
když jdou do kin, se dělají poc-
tivěji, namlouvají se opravdu po
větách. Třeba Příběh hraček 4,
ten jeden díl, jsme dělali čtyři
dny. Kdežto u současných hra -
ný ch filmů dokážete udělat vel-
kou hranou roli za dvě a půl
hodi ny, což je strašné. Nesou-
hlasím s tím, ale je to prostě
styl současného dabingu. Bohu-
žel je to pak na výsledku vidět,
je to slyšet a odrazí se to na cel-
kovém výsledku. Mrzí nás to,
snažili jsme se to před zhruba
dvěma lety nějak změnit, ale
bohužel se nám to nepovedlo.
Většina mladých lidí už dnes
filmy sleduje raději v originále,
takže až odpadne naše gene-

race, tak si myslím, že se už ani
nic dabovat nebude. 
● Volného času už podle to -
ho, co jsme si říkali, asi moc
nemáte, a k tomu ještě děláte
i pro rozhlas…

Pro rozhlas dělám vzácně,
ale hrozně rád. Bohužel ale
toho času je opravdu málo,
takže bych to potřeboval vědět
vždycky tak rok dopředu. Di-
vadlo plánuji vždycky rok do-
předu, kdy, co budu kde hrát,
a potřeboval bych si takhle na -
plánovat i rozhlas, ale ten zase
tak dopředu nefunguje. 
● Zbývá vám vůbec čas na ně-
jaké zájmy? 

Jsme taková sportovní rodi -
na. Se ženou jsme se potkali na
tenise, takže náš největší koní-
ček je tenis a pak samozřejmě
všechny míčové sporty, cyklis-
tika nebo cestování. Straš ně
rádi cestujeme, máme to nějak
v krvi. Zuzka i já jsme dostali do
vínku od svých rodičů takovou
putovní nebo kočovnou pova -
hu. Oba rádi kočujeme a byt
vlastně máme jen na to, aby-

chom si tam vyprali, přespali,
najedli se a zase zmizeli. Sna-
žím se poslední dobou dá vat
velký důraz na volno, protože
už mi také není dvacet. Trošku
jsem osekal práci, takže už ne-
hraji každý den. Je to zdra vé
a baví mě to pak mnohem víc.
Udělal jsem si takový systém,
že každou středu mám vyčle -
něnou pro svoji ženu, abychom
mohli být spolu, protože se
jinak celý týden nevidíme.

A jednou za čtrnáct dní mám
volný celý víkend, kdy můžu být
s dětmi.  
●Navštěvujete někdy divadlo
i jako divák?

To jsou právě ty středy, kdy
můžeme se ženou, případně
i dět mi někam vyrazit. Ne -
dávno jsme byli i s holkami tře -
ba v O2 areně na představení
Cirque du Soleil. Chodíme ob -
čas i do divadla, ale většinou na
veřejné generálky.

Michal Dlouhý
herec

■ Narodil se v Praze a herectví se začal věnovat už jako malé
dítě. Jako dětský herec se objevil například v Kachyňových fil-
mech Lásky mezi kapkami deště nebo Cukrová bouda.
■ V roce 1988 ukončil studium na Pražské konzervatoři a od
té doby se objevoval na předních českých divadelních scé-
nách, jako například Národní divadlo, Činoherní klub, CD 94
v Celetné, Divadlo Kalich, Divadlo Na Zábradlí, Městská diva -
dla pražská, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Palace, Letní shake -
spearovské slavnosti. 
■ Hrál v desítkách filmů, v televizních seriálech a inscena-
cích. Dosud největší filmovou roli mu nabídl v roce 2005 reži-
sér Jiří Svoboda v drsné kriminálce Sametoví vrazi.
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veřejný prostor

Výstava se koná už popáté, každý rok
má jiné téma, ale stejný cíl – propojit
svět dětí, které vidí, a těch, kterým

život „nadělil“ zrakovou vadu, a spojit způ-
sob vnímání dětí s vadou a bez ní. Soutěž
pořádá Neviditelná výstava ve spolupráci
s Nadačním fondem Krasohled.

„Pamatujete si hru Všechno lítá, co peří
má? Létají ptáci, to je jasné, létají i balony,
ale také třeba letadla, a ta rozhodně peří
nemají. Touha létat je v lidech zakořeněná
navzdory tomu, že člověk bez pomoci létat
nemůže. Nevzdává se však a díky moder-
ním technologiím může letět třeba až na
Měsíc. Dráha letu je přímá, jaký je však je -
ho tvar? Jaký máte z létání pocit? Klid,
strach? Balon letí pomalu, stíhačka rychleji
než zvuk… Je důležitý let samotný, nebo je -
ho cíl? Jinak prožívá let dítě, které letí po-
prvé s rodiči na dovolenou, jinak pilot, pro
něhož je to práce, a jinak pták, pro kterého

je to ta nejpřirozenější věc pod sluncem,“
vyzývají pořadatelé v zadání soutěže po-
tenciální účastníky k přihlášení se do vý-
tvarného klání s tím, že téma letu lze ucho-
pit z jakéhokoliv úhlu.

Kategorie jsou dvě, a to „vidíme“ a „nevi-
díme“, každá se potom dělí ještě na tři sku-
piny podle věku na šest až devět let, deset
až třináct a v poslední se o vítězství mohou
utkat výtvarníci staří čtrnáct až osmnáct
roků. A jaké lze využít při práci výtvarné
techniky? Vybrat si lze keramiku nebo
kom binovanou techniku, kde se pracuje
s různými materiály.

Podmínek účasti je několik, ta hlavní je,
že práce mají být plastické, protože je ne-
hodnotí pouze vidící členové poroty, ale i ti
se zrakovým postižením. Dále je třeba do-
držet to, že maximální formát plošné práce
je 70 x 50 centimetrů, v případě prostorové
práce je to 120 x 120 centimetrů. Je to dů- ležitá podmínka, práce větších rozměrů či

práce nedostatečně označené budou vyřa-
zeny. Každý autor může poslat více prací
v různých technikách. Přihlásit je možné
pouze originály prací, žádné kopie, xeroxy
nebo elektronické verze nebudou porotou
hodnoceny. 

Každá přihlášená práce musí mít na
zadní straně správné označení, v němž je
uvedeno jméno a příjmení dítěte, věk,
označení kategorie „nevidíme“ a nebo b, či
„vidíme“ a nebo b. Dále je třeba uvést název
a přesnou adresu školy či organizace a kon-
takty, jako je e-mailové spojení, webové
strán ky školy.

Uzávěrka pátého ročníku soutěže je kon-
cem dubna, následovat bude vyhlášení vý-
sledků a květnová vernisáž výstavy a pře-
dání cen. Výstavu si potom bude možné
prohlédnout do konce srpna. V odborné po-
rotě zasedne například slabozraká průvod-
kyně Neviditelné výstavy Šárka Seidlová.
V každé z vyhlášených kategorií bude oce-
něno deset prací, a to hlavní cenou nebo
čestným uznáním.

Zpracujte sny
a představy o létání
Výtvarně zpracovat vše, co evokuje téma létání, mohou

děti z Prahy 1. Zapojí se tak do dalšího ročníku projektu

Neviditelné výstavy. Určena je pro všechny malíře

a výtvarníky od šesti do osmnácti let. A téma je jasné –

létání. 
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luštění

Praha 1 zakázala vjezd komerčních
elektrokoloběžek do pěších zón v centru

www.nasregion.cz

Radnice Prahy 1 se zásadně posunula v ochraně obyvatel
Prahy před komerčními elektrokoloběžkami a dalšími vo-
zítky, které ohrožují bezpečnost chodců. Radnice zavede
zákaz vjezdu elektrických koloběžek a dalších strojů do pe-
ších zón v centru. Zákaz se nedotkne jízdních kol, klasických
elektrokol ani bezmotorových koloběžek. Pražané si pro
vlastní elektrokoloběžky budou moci zažádat o souhlas

Čtěte na…

Praha 1 chce pojmenovat park u Staronové
synagogy po zapomenuté hrdince 
Rada Prahy 1 se jednomyslně vyslovila pro pojmenování
parku na rohu Pařížské a Maiselovy ulice po Marii Schmol-
kové, které bylo v listopadu uděleno čestné občanství Prahy
1 in memoriam. Schmolková zachránila před druhou světo-
vou válkou tisíce židů a dalších uprchlíků, v důsledku její
dobrovolnické práce přijel do Prahy i Nicholas Winton.
Schmolková zemřela během války v exilu v Londýně. Marie

Čtěte na…

V tajence naleznete české přísloví.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V1 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V1-0206
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školství

Školy se navíc právě teď otevírají veřej-
nosti. Potenciální studenti, ať už sa -
mi, nebo v doprovodu rodičů, si tak

mohou školu přijít prohlédnout a zjistit si
celou řadu zajímavostí. Informace o tom,
kdy je škola přístupná „návštěvám“, lze
najít na webových stránkách jedničkových
středních škol. Někde mají den otevřených
dveří v konkrétní den, jinde po dohodě kdy-
koliv. Důležité jsou termíny. Přihlášky mu-
sejí být podány do 2. března. Liší se však
dny, v nichž se budou konat samotné přijí-
mačky, a to podle toho, o jaký druh studia
jde. Ministerstvo školství stanovilo dnem
konání jednotné zkoušky šestiletých a os-
miletých gymnázií 16. dub na v prvním ter-
mínu a 17. dubna ve druhém. Co se týče
čtyřletých oborů vzdělávání, včetně ná-
stavbového, poznamenejte si jako první
termín 14. dubna, jako druhý 15. dubna.
Náhradní termín pro všechny uvedené obo -
ry je 13. května a 14. května.

Uvažujete-li o přihlášení potomka na
šes ti- nebo osmileté gymnázium, dobře
zvažte jeho možnosti. Přechod ze základní
školy na gymnázium nemusí být snadný
ani pro premianty, natož pro dítě, které
v nějakém učivu „plave“. Navíc pokud
zkouš ky nesloží, půjde v řadě případů
o první životní neúspěch. Hlásí-li se vám
dítě z deváté třídy základní školy, máte
větší výběr – gymnázium, obchodní akade-

mie, odborné učiliště či odborná škola.
Klaď te dů raz na to, co dítě ba ví, co mu jde,
ale tře ba i na jeho předsta vy a sny o tom,
čemu by se v životě rádo věnovalo. Třeba
v případě učilišť doporučují odborníci za -
jímat se i o to, jakým vybavením škola
dispo nuje, především v oborech specializo-
vaných. Kon krétně jde o vybavení nej -
různějších dílen a dalších pracovišť. Dí ky
dobrému vybavení, s kterým se děti na učí
pracovat, by neměly být zaskočeny, až po

Přijímačky na střední se blíží,

pohlídejte si termíny

Důležité termíny
■ Přihlášky musejí být podány do
2. bře zna. 
■ Liší se však dny, v nichž se budou
konat samotné přijímačky, a to podle
toho, o jaký druh studia jde. 
■Ministerstvo školství stanovilo dnem
konání jednotné zkoušky šestiletých
a osmiletých gymnázií 16. dub na v prv -
ním termínu a 17. dubna ve druhém. 
■ Co se týče čtyřletých oborů vzdělá-
vání, včetně nástavbového, pozname-
nejte si jako první termín 14. dubna,
jako dru hý 15. dubna. 
■ Náhradní termín pro všechny uve-
dené obory je 13. května a 14. května.

Prvňáčky a tříleté děti čekají
v následujících týdnech
zápisy do škol a školek.
Důležité chvíle ale čekají i ty
děti, které se chystají hlásit
na střední školu. Jaké
termíny je dobré si pohlídat
a jak správně školu zvolit?
Výběr střední školy může do
značné míry ovlivnit to,
čemu se bude dítě
v dospělosti věnovat.
Nevybírejte proto ukvapeně.

škole nastoupí do prvního zaměstnání.
Pokud potomek o učilišti uvažuje, ale ne má
úplně jasno o konkrétním oboru, po tom
právě pro něj je návštěva školy v rámci dne
otevřených dveří ideální možností, jak se
dozvědět nejrůznější podrobnosti a také se
na cokoliv zeptat.

Neváhejte si školu „proklepnout“. Někte -
rá gymnázia, učiliště i odborné školy jsou
v Praze natolik vyhlášené, že je pověst
předchází. I tak ale klidně zapátrejte na in-
ternetu a zkuste se dozvědět něco zajíma-
vého.
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Pražané mohou nebezpeč -
né odpady odevzdat ve
sběrných dvorech a mís-

tech zdarma.
Stačí se prokázat dokladem,

ze kterého je zřejmý trvalý po -
byt na území Prahy.
■ Do sběrných dvorů patří
ten to nebezpečný odpad:
bate rie a akumulátory, barvy,
laky , rozpouštědla, lepidla, pry-
skyřice, kyseliny, zásady, pes ti -
cidy, fotochemikálie, detergen -
ty, olej (motorový i kuchyňský)
a tuk, léčiva, výrobky obsahují -
cí rtuť (např. rtuťové teplomě -
ry), do nebezpečných odpa dů
patří i ta kový odpad, který je
nebezpečnými složkami znečiš-
těn, například plechovka od ná -
těro vé barvy.

■Do sběrných dvorů nepatří:
nebezpečné složky stavebního
odpadu, materiály obsahující
asfalt nebo azbest, zkažené ma -
so a uhynulá zvířata, infekční
odpad (použitý zdravotnický
materiál).

Nebezpečný
odpad

Sběrné dvory tvoří nedíl-
nou součást systému na-
kládání s komunálním od-

padem na území hl. m. Prahy.
Slouží k odkládání vybraných
druhů odpadů. Služby těchto
sběrných dvorů mohou bezplat -
ně využívat všichni Pražané,
kteří obsluze zařízení prokážou
svůj trvalý pobyt na území hlav-
ního města. Právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání
a fyzické osoby, které neproká-
žou svůj trvalý pobyt na území
měs ta, zde mohou odpad odlo-
žit za úplatu s ohledem na napl-
něnost kontejnerů.
■ Do sběrných dvorů patří:
objemný odpad (nábytek, zaří-
zení domácnosti), stavební od -
pad do 1 m3 za měsíc zdar ma,

dřevěný odpad, biologicky roz-
ložitelný odpad, kovo vý odpad,
vybrané nebezpečné odpady,
pa pír, sklo, plasty, nápojové
kar tony, jedlé oleje (v umělo -
hmotných obalech), tonery
(pou ze na SD Pod šancemi a Za -
krytá – od obča nů s trvalým by -
dlištěm v Pra ze), pneumati -
ky – za poplatek dle velikosti.
■ Do sběrných dvorů lze ode-
vzdat: vyřazené elektrozaří-
zení: lednice, pračky, televize,
rádia, sporáky, počítače, mikro -
vlnné trouby, zářivky, úsporné
žárovky, výbojky.
■Do sběrných dvorů nepatří:
asfalt, asfaltová lepenka, eter-
nit apod., zkažené potraviny,
infekční zdravotnický materiál,
cytostatika, uhynulá zvířata.

Sběrné
dvory 

■ Haštalská č. 2
■ Barvířská (křižovatka Petr-
ské náměstí x Lodecká) 

■ Besední č. 2 (roh parčíku)
■ Cihelná č. 2

■ Široká (naproti FF UK)
■ Masná x Malá Štupartská

■ Hellichova
■ Ostrovní (u ZŠ naproti číslu
12)

úterý 25. února

úterý 10. března

úterý 17. března

pátek 20. března

Velkoobjemové
kontejnery 
Na každém stanovišti bu -

de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném ča -

sovém úseku dle harmonogra -
mu. Zpravidla v odpoledních ho-
dinách od 14 do 18 ho din. 
■ Do velkoobjemového kon-
tejneru je možné odložit třeba
sta rý nábytek, koberce a lino-
lea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty. 
■ Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od -
pa du, nebezpečného odpadu

(jako jsou třeba autobaterie, zá-
řivky, barvy, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpadu,
stavebního odpadu, pneuma-
tik, elektrospotřebičů, televi-
zorů a PC monitorů, počítačů,
chladniček, mrazáků a sporá -
ků. 
■ Objemné domácí odpady je
možné předávat ve sběrných
dvorech hlavního města Prahy.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
měs ta bezplatné.

■ U Dobřenských (před křižo-
vatkou s Betlémskou)
■ Dlouhá č. 46

■ Haštalská č. 2

■ Barvířská (křižovatka Petr-
ské náměstí x Lodecká)

■ Jeruzalémská (za kostelem
Svatého Jindřicha)

ZDROJ MČ PRAHA 1

úterý 24. března

pátek 27. března

úterý 31. března
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kultura

Celoživotní dílo připomíná oblast No-
vých Dvorů, kde sourozenci vyrostli.
Častým námětem pro fotografie je

blízký zámek Kačina a Kutná Hora. Josef
začal fotografovat už ve svých sedmnácti
letech a na snímcích často zachycoval svou
sestru.

To je vidět především na žánrových foto-
grafiích z dvacátých let. Jeho tvorbu tehdy
ovlivňoval Drahomír Josef Růžička. Přes
své fotografické vzdělání neměla Božena
nikdy výrazné ambice stát se fotografkou.
Výstava přesto ukazuje její drobné studie,
náladové snímky krajin, několik záběrů
z Prahy, autoportréty, ale i portréty. V ně-
kolika případech barevně tónované. 

Ve třicátých letech si Božena vyzkoušela
život modelky, když bratrovi vypomáhala
s reklamní tvorbou. Josef se tehdy věnoval
propagačním snímkům kosmetiky a léčeb-
ných prostředků. 

Ze života 
Dílo Josefa Sudka, který žil v letech

1896 až 1976, výrazně ovlivnila jeho ro-
dina, a to především maminka a sestra Bo-
žena, která však žila v bratrově stínu. Na-
rodila se v obci Nové Dvory, pouhý rok po
narození svého staršího bratra. Josef a Bo-
žena Sudkovi prožili své dětství právě v No-
vých Dvorech, ale později se rodina přesu-
nula ke svým příbuzným do Kolína nad
Labem. 

Božena se začala učit u fotografky
a záro veň své starší sestřenice Bohumily
Blou di lové. Zatímco Josef se vyučil knih -
vazačem. Krátce po dokončení jeho studia
vypukla světová válka, kde přišel o pravou
ruku. 

Po válce se Josef Sudek přestěhoval do
Prahy a začal studovat Státní grafickou
školu. Roku 1927 otevřel na Újezdě svůj
profesionální ateliér. O tři roky později se
k němu přestěhovala sestra Božena. Po
zbytek života spolupracovali jak v pracov-

Krajina dětství
sourozenců Sudkových
Uměleckoprůmyslové museum otevřelo 19. února

návštěvníkům výstavu zaměřenou na díla Boženy Sudkové

a především Josefa Sudka. Výstava potrvá do 17. května

letošního roku a představí zájemcům fotografickou sbírku

zaměřenou na jejich dětství a dospívání. 

Galerie
Josefa Sudka

■ Adresa:
Úvoz 24, Praha 1 – Hradčany
■ Otevírací doba:
úterý až neděle 1, až 17 hodin,
pondělí zavřeno
■ Vstupné:
základní 40 Kč, snížené 20 Kč,
rodinné 60 Kč

ním, tak i soukromém životě. V ateliéru na
pražském Újezdě Sudek vytvořil několik
rozsáhlých cyklů jako Okno mého ateliéru
(1940 až 1954), Procházka po mé zahrád -
ce (1944 až 1953), Zahrádka mého ate -
liéru (1950 až 1970) a také Zátiší na okně
mého ateliéru (1950 až 1958). Všechny
jsou světově proslulé a tím vešel ve zná-
most i prostor, kde se díla zrodila, tedy Sud-
kův ateliér.

Na Boženu zbylo vedení společné domác-
nosti, ale i správa firemní agendy a retuše
fotek. Nikdy se nevdala a ani její bratr ne-
zakusil manželský život. 

A smrti
Když v roce 1976 Josef zemřel, věnovala

Božena jeho celoživotní fotografické dílo do
kulturních institucí. Sbírka tehdy čítala de-
setitisíce pozitivů a negativů. Podobně na-
ložila i s unikátní sbírkou obrazů, kreseb,
grafik a soch. Vyslyšela také bratrovo přá -
ní, aby Sudkův byt na Úvoze sloužil jeho
památce. Božena žila v ateliéru na Újezdě
i po bratrově smrti, až do roku 1985, kdy
tam vypukl rozsáhlý požár. Zemřela o pět

Josef Sudek:
Bez názvu (Božena a Julča), 1924

Bohumila Bloudilová:
Božena a Josef Sudkovi, 1915

Božena Sudková

let později v léčebně pro dlouhodobě ne-
mocné v pražském Motole. 

V devadesátém pátém roce udělalo Umě-
leckoprůmyslové museum z ateliéru Gale-
rii Josefa Sudka.
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Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 42 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
Používání zcela konvenčních a ověřených 
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny bez účasti zdravotních pojišťoven

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:

Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé 
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně, 
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění 
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace, 
sinus lift ) pomocí nejmodernějších diagnostických 
a léčebných metod
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného 
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých 
zubů)
Dentální hygiena

Kde nás najdete?
MUDr. Jiří Benda
IČ: 45720339
Lidická 26,
150 00 Praha 5

Naše ordinační hodiny:
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 13:00 - 19:00
Čt 13:00 - 19:00
Pá 09:00 - 15:00

Kontakt:
Telefon: +420 271 961 817
email: jbenda777@seznam.cz
www.celostnistomatologie.cz

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda
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