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Nové byty chytře...
CHYTRÉ BYDLENÍ NMN@Holešovice

V ulici Na Maninách vyroste šestipodlažní bytový dům, ve kterém se do konce roku 2019 vybuduje 32 moderních bytů. 

Nejzajímavějším prvkem projektu je zejména rozlehlý vnitroblok, který bude sloužit pouze majitelům domu k oddychu a relaxaci. 

Prodáno 70 % bytů. K nastěhování na konci roku 2019.

NMN@Holešovice patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 

Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. 
PENB: B Více informací naleznete na www.na-maninach.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

Praktické 2+kk

ceny od 5,9 mil Kč s DPH

Tradiční 3+kk

ceny od 9,4 mil Kč s DPH 

Rodinné 4+kk

ceny od 12,9 mil Kč s DPH

INZERCE V7-0217
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Vážení čtenáři,
o něco složitěji budete v úno -
ru cestovat hromadnou do-
pravou po sedmé městské
čás ti.  V souvislosti s oprava -
mi v Bubenské ulici totiž platí
hned několik výluk. Pracuje
se zde na mostě, pod nímž
jezdí tramvaje u stanice me -
tra Vltavská. Nejspíš si pa -
matujete, že most byl loni
koncem října kvůli praskli-
nám v konstrukci uzavřen
a zajištěn proti havárii. Teď
je na několika místech pode-

přen tak, aby se pod něj mohla vrátit tramvajová doprava
v plném rozsahu a aby mohl být most používán. Co s ním
bude dál, to je otázka. Naopak jasné je, co bude s objevem,
který se dostal do rukou muzeologů Národního zeměděl-
ského muzea. To před časem vyzvalo veřejnost, aby při-
spěla do vznikající sbírky o kolektivizaci. Nikdo tehdy nej-
spíš netušil, jak zajímavé materiály se na Letné sejdou. Co
se na Letné objevilo a čím je to cenné? Když už mluvíme
o Letné, nezapomeňte se vydat do sousedního technického
muzea na výstavu o svatovítských varhanách, zajímavé
jsou ledasčím, možná nejvíc však tím, že se na ně složili
sami Češi. Vaše Zuzana

Z obsahu:

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

Sedmička
má rozpočet

Rozpočet na letošní rok má sedmá
městská část. Počítá se v něm
s běžnými výdaji ve výši 313 mil.

korun, investiční výdaje pro letošní rok
činí 165 mil. korun, zvláštní položku
tvoří nedokončené investice, výdaje do-
sahují výše 277 mil. korun. Mezi nejvý-
znamnější položky patří příspěvek na
provoz mateřských a základních škol,
finance na údržbu a úklid chodníků.

Opravy
na nábřeží

Plánované opravy vozovky na ná-
břeží Kpt. Jaroše byly odloženy
na začátek června, neboť před-

nost dostaly práce na silničním mostě
na Vltavské. Termín byl změněn i pro -
to, aby byla zachována plynulost pro-
vozu.

Studie,
co s Bubny-Zátory

Pražský Institut plánování a roz-
voje (IPR) nechá vypracovat ur-
banistickou studii pro území

Bub ny-Zátory. Materiál má pomoci při
schvalování plánované zástavby. 
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Nechte si Váš zrak 
vyšetřit včas!

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

GARANTUJEME KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY

VYŠETŘENÍ NA NEJMODERNĚJŠÍCH PŘÍSTROJÍCH

OPERACE SÍTNICE A SKLIVCE

ZKUŠENÝ TÝM SPECIALISTŮ

Centrum klinické oftalmologie
Veverkova 730/20

170 00 Praha 7 – Holešovice
mobil.: 605 021 423

tel.: 273 136 454
e-mail: info@klinoft.cz

www.klinoft.cz
„ Dobře vidět je pro kvalitní život 

v každém věku více než zásadní!“

Oprava vodárenské věže na Letné je
nominována na Cenu Evropské unie
za současnou architekturu Mies van

der Rohe Award a na cenu za kvalitní ev-
ropskou architekturu Piranesi Award. Oce-
nění přitom sbírala už doma, získala dvě
ceny v národní soutěži Stavba roku 2018.

Kompletní obnovy se dočkal celý památ-
kově chráněný objekt z roku 1888, včetně
vnitřních prostor, přístavby a přilehlého
areálu. Opravená vodárenská věž byla ote-
vřena letos v květnu u příležitosti svého
130. výročí. Od září již vodárenská věž
opět slouží dětem a mládeži z Prahy 7.

Rekonstrukce věže
nominována na evropské ceny

Soutěžit mohou zájemci na portálu
staremapy.cz o zajímavé ceny. Sou-
těž se pořádá v souvislosti s přecho-

dem na novou verzi georeferenčního ná-
stroje. Vyhrát může trojice nejaktivnějších
soutěžících jedinečné puzzle o 160 dílcích,

na kterém je zachycena Müllerova mapa
Moravy z roku 1716. Do klání se mohou za-
pojit tři dobrovolníci, kteří do 28. února na
mapách správně propojí nejvíce shodných
bodů. Více informací je na webu www.sta-
remapy.cz/vysledky-souteze/.

Soutěžte
s portálem staremapy.cz

Dynamické zkoušky, které jsou sou-
částí kompletní diagnostiky mostu,
proběhly v lednu na Hlávkově mos -

tě, který spojuje Karlín a Holešovice. Vý-
sledky všech diagnostických prací budou
k dispozici do konce června. Zmíněné zkou-

šky obloukových částí mostu jsou dalším
bodem diagnostiky, jejímž výsledkem bu -
dou návrhy rozsahu rekonstrukce mostu.
Loni byla na most instalována čidla, která
měří pohyby kloubů oblouků při změnách
teploty, a byly odebrány vzorky materiálů.

Průzkum na
Hlávkově mostě
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V pomníku nebude galerie

Vpodstavci bývalého Stalinova pomníku na Letné galerie
nebude. V plánu ji zde mělo bývalé vedení pražského
magistrátu, které chtělo nechat udělat studii na využití

podstavce a poté zde vybudovat galerii. Hlavní město Praha,
které má po volbách nové vedení, však od nápadu ustoupilo.
Představa je taková, že podstavec bude opraven a budou se
v něm konat jen nárazové akce.

Rekonstrukce tramvajové trati

Pražský dopravní podnik naplánoval na letošní rok něko-
lik oprav tramvajových kolejí. Jedné z připravovaných
oprav se dočkají i obyvatelé sedmé městské části. Dojít

by totiž mělo na práce na Bubenském nábřeží a v ulici Komu-
nardů. 

Ceny jsou na maximu,
lidé přestávají kupovat drahé byty
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Průměrná cena nových by -
tů v Praze vzrostla mezi-
ročně o 18,6 procenta na

101 091 korun za metr čtvereč -
ní. Počet prodaných bytů loni
klesl o devět procent na 5000,
byl tak nejnižší od roku 2012.
Pokles prodeje odpovídá očeká-
vání ekonomů a realitních kan-
celáří.

Za celý loňský rok developeři
v Praze prodali 5000 nových
bytů, meziročně o devět pro-

cent méně. Byl to nejmenší po -
čet od roku 2012, proti rekord-
nímu roku 2015 klesl téměř
o 30 procent. Nejvyšší podíl pro -
daných bytů připadal na Pra -
hu 5 (23 %), Prahu 9 (20 %)
a Pra hu 10 (17 %).

„Cena 100 tisíc za metr čtve-
reční je maximální psycholo-
gická hranice. Už přiblížení k ní
přineslo očekávané ochlazení
reálné poptávky,“ řekl Martin
Dočekal, ekonom a šéfredaktor
prestižního časopisu Profi Pora -
denství & Finance. Ceny nových
bytů jsou přitom motorem, kte -
rý určuje vývoj na ce lém realit-
ním trhu.

Nejdražší byty jsou tradičně
v Praze 1, kde cena dosahuje
198 tisíc korun za metr čtvereč -
ní. Nejdostupnější jsou byty

v Pra ze 4 a Praze 10, kde se ce -
na metru čtverečního pohybuje
mírně pod 89 tisíci korunami.
Developeři se shodují v tom, že
zájem o bydlení v Pra ze sice
přetrvává, lidé ale při součas-
ných cenách bytů musí dělat zá-
sadní kompromisy v jejich veli-
kosti nebo směřují nákup do
méně atraktivní lokality.

Ze situace na trhu by měli
nejvíce vytěžit lidé se zájmem
nemovitost prodat. „Nejvhod-
nější doba na prodej nemovitos -
tí je teď. Jejich ceny už význam -
ně neporostou. Kdo ne prodá
teď, prováhá nejvhodnější dobu
na prodej nemovitosti,“ řekl Jin-
dřich Smrčina z realitní kance-
láře Vilém reality. Rozhodně je
dobré se vždy poradit s odbor-
níkem pro da nou oblast. Může -

te například využít bezplatnou
poradnu Vi lém reality na tel.:
702 076 792, kde vám ochotně
poradí.

Obdobná situace je podle Če-
ského statistického úřadu i ve
Středočeském kraji. Ve střed-
ních Čechách se nejdráže
prodá valy byty v okresech Pra -
ha-západ a Praha-východ. Nej-
levněji bylo možné pořídit byt
na Kutnohorsku a Příbramsku.
Ceny stavebních pozemků jsou
podle analytiků závislé jak na
lokalitě a blízkosti centra, tak
na velikosti obce. „Cena stoupá
spolu se zvyšující se velikostní
kategorií obce a nejvyšší ceny
v okresech zaznamenaly nej-
větší obce, tedy zpravidla měs -
ta s počtem obyvatel 10 tisíc
a více,“ uvedli analytici.

Technická správa komuni-
kací kontroluje výšku vo-
zidel v ulici Strojnická.

Důvodem jsou časté kolize ná-
kladních automobilů s mostní
konstrukcí a tramvajovými tro-
lejemi v ulici Dukelských hr-
dinů před křižovatkou s ulicí
Strojnická. Díky pilotnímu pro-
jektu bylo v místě instalováno
speciální zařízení kontrolující
výšku vozidel. Detektor změří

výšku vozu a v případě jejího
překročení je řidič upozorněn
výstražnými žlutý mi světly
a informační tabulí. „Důvodem
instalace těchto zařízení byla
snaha o zabránění dalším neho-
dám, které v tomto úseku vzni-
kají kvůli nepozornosti řidičů
nákladních automobilů. Často
zde dochází ke ko lizím s mostní
konstrukcí,“ ře kla mluvčí TSK
Barbora Lišková.

Kontrola
výšky vozidel

Galerie Scarabeus a Ná-
rodní zemědělské mu-
zeum Praha pořádají

2. března šestý ročník oblíbené -
ho Letenského masopustu. Pro-
gram začne na Strossmayerově
náměstí, poté se průvod přesu -
ne do Národního zemědělského
a technického muzea, vodáren-
ské věže, Muzea kávy a Galerie
Scarabeus. Příchozí se mohou
těšit na flašinetáře, harmoni-
káře a další muzikan ty, ale i na
české lidové tance, tři pohádky

pro děti nebo na výstavu Bar-
bory Bálkové Masky v Národ-
ním zemědělském mu zeu. Před
vodárenskou věží dojde k od-
souzení, zahubení a oplakávání
Bakcha, prohlédnout si bude
možné expozici loutek a rodin-
ných loutkových divadel v Gale-
rii Scarabeus ne bo expozici
a hru s loutkami v Muzeu kávy
Alchymista. Masopustní rej za-
končí hudební vystoupení Ma-
sopust juž nastal! aneb Český
barokní carneval. 

Vydejte se
na Letenský masopust
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V lednu se mluvilo na té -
ma Zahrada a její složky
a Ráj zahrady a souvise-

jící, únor potom patří italským
zahradám, do muzea si můžete
přijít povídání poslechnout
19. února. Za týden 26. února
pokračuje cyklus tématem
Fran couzské zahrady, o nichž
se bude hovořit i v březnu. Ná-
sledovat budou témata Zahra -
da čínská a japonská, Zahrada
anglická, dále rokoková a anglo-

čínská, ale i krajinářská a třeba
dubnové setkání se bude věno-
vat Zahradě 1. republiky. 

Zdeněk Novák je odborníkem
v oblasti památkové péče,
ochrany kulturního dědictví,
kulturní krajiny a historie za-
hradního a krajinářského umě -
ní. K tématům publikoval řadu
odborných statí a přednášek. 

V muzeu lze poznat i Příběh
zemědělství a seznámit se s his-
torií i současností drátenictví,

a to díky výstavě Dráteník na
vsi, která vznikla ve spolupráci
se spolkem Dráteník a sloven-
ským sdružením Džarek. K vi-
dění je zde do 24. března ve
foyer druhého podlaží muzea.
Expozice představuje drátenic-
tví jako vel mi staré řemeslo
i jeho současnou podobu, která
je už spíše zájmovou umělec-
kou činností. Autoři výstavy
připomínají, že historie drátu
sahá až do pravěku, kdy se po-

užíval k výrobě šperků, zdobil
zbraně či heftoval rozbitou ke-
ramiku, a ve středověku zase
chránily rytíře drátěné košile. 

Výstava ukazuje tradiční
techniky i oblasti, odkud staré
řemeslo pochází a kde všude se
rozšířilo. Ze sbírek zeměděl-
ského muzea si lze prohlédnout
předměty, jako je kameninový
drátovaný pekáč, mísa či sádel-
ník, a také ukázky prací součas-
ných dráteníků.

■ Výstava Sylwie Svorová Pa-
welkowicz – Bruslaři je ote-
vřena už jen do 22. února v Ga-
lerii na Úřadě MČ Praha 7 ve
druhém patře. Autorčinou in-
spirací byla banální návštěva
kluziště, kde vířící krasobrus-
lařky obklopovali rychle brus-
lící hokejisté.

■ 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. Vydej -
te se na cestu za povoláním,
které jste si chtěli vždy vyzkou-
šet. Staňte se výtvarníkem, ta-
nečníkem či rybářem, úspěš-
ným tenistou nebo boxerem.
Pusťte se do boje s Mariem. 

Bruslaři

20. února

Nintendo labo 
21. února

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

■ V Národním technickém
mu zeu pokračuje výstava
Mad e in Czechoslovakia aneb
průmysl, který dobyl svět. Náv-
štěvou si odpovíte na otázku, co
všechno se u nás za sto let repu-
bliky podařilo vymyslet a vyro-
bit. Jde o hlavní výstavu mu -
zea, kterou si připomíná sto let
od založení Československa.

■ Most městu – Městu most
je výstava, která je k vidění do
konce února v prostorách uliční
galerie Prahy 7, na rohu ulic
Mila dy Horákové a Františka

Kříž ka. Jde o soubor projektů
studentů vysoké školy architek-
tury ARCHIP, které představují
novou vizi Libeňského mostu.

■Usmířit dvě rozhádaná půl-
království královny Jitřenky
a královny Večernice mohou
všechny děti společně s posta-
vou Vítka. Lidé v královstvích
nosí podivné klobouky a jsou
zasmušilí a ospalí – jedni musí
jít spát vždy přesně o půlnoci
a druzí musí vždycky o půlnoci
vstávat. Pořad pražského pla-
netária je doplněn o živé vy-
stoupení, lektoři divákům pro-
zradí, jak to vlastně s Večernicí
a Jitřenkou je. Pořadem provází
Jan Čenský a je vhodný pro děti
od čtyř let. Základními tématy,

O rozpůlené hvězdě
24. února

Průmysl,
který dobyl svět

22. února

Most městu
Městu most

23. února

Poznejte
příběhy zahrad
Cyklus přednášek Zdeňka Nováka o historii
zahradní architektury pořádá pražské
Národní zemědělské muzeum. Celkem jde
o dvanáct povídání, která si můžete přijít
na Letnou poslechnout vždy v úterý od
17.00 hodin.
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o nichž se děti něco dozvědí,
jsou noční obloha – hvězdy
a planety, sluneční soustava –
jednotlivé planety a planeta Ve-
nuše – viditelnost na obloze, za
úsvitu Jitřenka a při stmívání
Večernice.
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veřejný prostor
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Např. vysloužilou zářivku
převezme každý odpo-
vědný kolektivní systém

zdarma, kdežto běžná odpado -
vá firma si za sběr zářivek účtu -
je i 20 Kč za jeden kus. V tomto
článku se tedy dozvíte, jaké ty -
py elektrozařízení nyní spadají
do zpětného odběru.

Na prv ní pohled by se mohlo
zdát, že je to velmi jednoduché,
elektroodpad je přece stará
prač ka, kul ma, holicí strojek
a podobné typy domácích spo-
třebičů. Nicméně domácí spo-
třebiče tvoří pouze část elektro-
odpadu, dále jsou to právě
tře ba zářivky, stol ní lampy,
lustry, lampy veřejného osvět-
lení, elektrické hrač ky, různé
typy elektrického ná řadí, jako
je např. vrtačka, sekačka, ale
třeba i výdejní nápojové auto-
maty, elektrické kytary, kopír -
ky, elektrická kamna, přímo-
topy, bojlery atd.

Jednou z největších změn je
tedy tzv. rekategorizace v ob-
lasti elektroodpadu. Rekatego-
rizace znamená, že se mění za-
řazování elektroodpadu do
jed notlivých skupin neboli ka-
tegorií elektrozařízení. Evrop-
ský parlament a Rada vydaly
4. července 2012 směrnici
2012/19/EU týkající se zpět-
ného odběru elektrických
a elektronických zařízení
(“EEZ”). Dle této směrnice jsou
pak elektrická a elektronická
zařízení od 15. srpna 2018 za-
řazena do 6 kategorií uvede-

ných níže, do té doby byl elek-
troodpad rozdělen do 10 sku-
pin. Platnost starých 10 skupin
byla původně evropskou legisla-
tivou nastavena do 15. srpna
2018, nicméně EU vydala pro
členské země doporučení, aby
posunuly platnost změn skupin
až na začátek kalendářního

roku, aby to bylo pro všechny
zúčastněné subjekty (obce, vý-
robce, kolektivní systémy atd.)
administrativně jednodušší.

Proč vlastně k této změně (tj.
rekategorizaci) došlo? Původ-
ních 10 skupin elektrozařízení
bylo stanoveno na počátku
zpět ného odběru, tj. před ro -

Změny v oblasti
elektroodpadu v roce 2019

Rok 2019 přináší v oblasti elektroodpadu několik změn.
Nejzajímavější změnou je rekategorizace elektroodpadu a rozšíření
typů elektrozařízení, která spadají do zpětného odběru. Čím více
druhů odpadů spadá do zpětného odběru, tím je to pro firmy, obce
a občany samozřejmě lepší a výhodnější. Sběr elektroodpadu přes
tzv. kolektivní systémy (tj. zpětný odběr) je totiž zdarma, kdežto
u běžných odpadových firem je sběr odpadu většinou zpoplatněn. 

kem 2005. Tedy v době, kdy
ještě nebyly příliš velké prak-
tické zkušenosti se sběrem a re-
cyklací všech skupin elektrood-
padu. Časem se zjistilo, že
roz dělení původních 10 skupin
je vlastně zbytečné a admini-
strativně příliš složité. Proto
došlo k výraznému zjednodu-
šení a EU se při vytváření no-
vých skupin více zaměřila na
to, jak jednotlivé skupiny elek-
troodpadu ovlivňují životní pro-
středí, zatímco dřívějších 10
sku pin bylo spíše rozděleno
podle toho, jak a kde byla elek-
trozařízení využívána před
skončením své životnosti. Což
je sice hezké, ale s jejich násled-
ným sběrem a recyklací to až
to lik nesouvisí. 

Nové skupiny elektroodpadu
jsou tedy více svázané s dopa-
dem jednotlivých nových ka -
tegorií na životní prostředí
a s tech nologií recyklace té
které skupiny elektroodpadu.
Nyní je možné daleko lépe sle-
dovat ty kategorie elektrood-
padu, které jsou kupříkladu ne-
bezpečným odpadem. Zejména
u těchto kategorií by mělo pla-
tit, že by měly být sbírány a re-
cyklovány přednostně. Takovou
typickou kategorií elektrood-
padu, kterou je potřeba velmi
bedlivě sledovat a kontrolovat,
je podle nového členění katego-
rie č. 3 Světelné zdroje. Tato ka-
tegorie obsahuje převážně zá-
řivky, které pro své správné
fungování obsahují rtuť a jsou
tedy potenciálně zvláště nebez-
pečné pro životní prostředí. 

Poslední novinkou v oblasti
elektroodpadu je zařazení svíti-
del do zpětného odběru. Svíti -
dla doposud ve zpětném odbě ru
vůbec nebyla. Pouze prů my slo -
vá svítidla spadala do tzv. oddě-
leného sběru, který probíhal
mimo sběry na sběrných dvo-
rech obcí.

Nově jsou tedy i svíti dla (lam-
pičky, lustry atd.) zařazena do
zpětného odběru a sbírají se
v kategoriích č. 4 (vel ká zaříze -
ní) a č. 5 (malá zařízení) na
sběrných dvorech obcí.

Více informací, jaká elektro-
zařízení spadají do zpětného
od běru a do jakých skupin, na-
leznete na www.nasregion.cz.

10 starých skupin elektrozařízení
(Skupiny elektrozařízení platné pro vykazování

v ČR do 31. 12. 2018)
1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační za-

řízení
4. Spotřebitelská zařízení a solární panely
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých

stacionárních průmyslových nástrojů)
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných

a infikovaných výrobků)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

10. Výdejní automaty

6 nových skupin elektrozařízení
(Skupiny elektrozařízení platné pro vykazování

v ČR od 1. 1. 2019)
1. Zařízení pro tepelnou výměnu
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky

o plo še větší než 100 cm2

3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje

50 cm
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje

50 cm
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomuni-

kační zařízení, jejichž žádný rozměr nepřesahuje 50 cm
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● V nové inscenaci ztvárňujete postavu
Johanese Eliase Adlera, mladíka obda-
řeného fenomenálním slu chem a citli-
vostí, který se zamiluje do sestřenice
Elsbeth a rozhodne se pro svou lásku už
nikdy nespat. Jak jste se připravoval?

Na roli Eliase jsem se připravoval hlavně
tím, že jsem si přečetl román Bratr spánku.
To mi nejvíc pomohlo se nějak Eliasovi při-
blížit, protože ten román je moc dobře, vel -
mi barvitě napsaný a člověk tak nejlíp pro-
nikne do Eliasova světa.  
● Co je pro vás při zkoušení nejdůleži-
tější? Text hry, role nebo třeba porozu-
mění s režisérem a kolegy?

Určitě je pro mě nejdůležitější porozu-
mění si s režisérem. Látka je také důležitá,
ale hlavní je, abychom se společně dohodli
na tom, jak ji budeme interpretovat. Takže
asi nejdůležitější zůstává práce s režisé-
rem a s celým kolektivem. 
● Kromě toho, že v Bratru spánku hra-
jete hlavní roli talentovaného hudeb-
níka, jste zároveň spoluautorem hudby
k představení. A hudbě se sám také ak-
tivně věnujete. Je vám ještě v něčem po-
stava mladého Eliase blízká? Snažíte se
třeba promítnout do svých rolí své ži-
votní okamžiky?

Tomu se asi člověk neubrání. Musím čer-
pat z toho, co jsem zažil. A já to tak mám,
že většinou u nové postavy hned vidím jisté
paralely se svým životem. Stejně tak je to
u Eliase, ale o co jde konkrétně, to si rád ne-
chávám pro sebe...

● Co pro vás znamená premiéra, trpíte
trémou, býváte nervózní?

Určitě ano. Většinou trému mám, ale tu
zdravou, ne že mě úplně převálcuje. Asi je
až nezdravé, když člověk trému nemá, to
je pak takové podezřelé. Premiéra je větši-
nou vrchol celého procesu zkoušení, kdy
jsme dva tři měsíce všichni zavření ve zku-
šebně. Potom ale zase bývá takový zvláštní
smutek, asi jako po táboře, když se člověk
vrátí domů a najednou by tam chtěl být
zpátky...
● A čím je pro vás derniéra? 

To je zase konec. Konce ale musí být, aby
se mohlo jít dál. Nemám rád, když se stane,
že člověk neví o tom, že hraje derniéru. Pro
mě je důležité moct se s představením roz-
loučit. 
●Na svém blogu jste před časem napsal,
že máte takové rčení: „Všude doma, do -
bře nejlíp.“ Cítíte se doma v pražských
Holešovicích, kde bydlíte?

Dnes už ano. V Holešovicích bydlím už
víc než pět let a řekl bych, že už se tam
cítím doma. Vystřídal jsem vlastně docela
hodně adres jak v Praze, tak vůbec celkově
a v Holešovicích je mi dobře. 
● Je tedy podle vás Praha 7 ideálním
místem pro život mladého muže, uměl -
ce?

Řekl bych, že určitě ano. Žije to tam a zá-
roveň to není místo, kde by se člověk ztrá-
cel. A hlavně, máte to všude kousek. 
● Narodil jste se v Nizozemsku, váš tatí-
nek tam stále žije, vy jste ale vyrůstal od

čtyř let v Čechách. Jak dobře znáte svoji
rodnou zemi, jezdíváte tam? 

Jezdím do Holandska každý rok na
prázd niny.
● Zajímáte se také o nizozemskou kul-
turní scénu, o divadlo? 

To jsem začal poznávat teprve nedávno.
Zatím jsem neměl moc šancí tam divadlo
poznat. Vlastně až tohle léto jsem byl na
letním divadelním festivalu, tuším, Parade
se jmenuje, a je to taková obdoba naší Letní
Letné. Na tom festivalu jsem měl možnost
poznat víc divadelních společností a vytvo-
řit si tak trochu obrázek.
● Kdy se u vás projevila láska k umění,
chodil jste jako dítě do divadla nebo ně-
jakého dramatického kroužku?

Jako malý jsem chodil do Dětské opery
Praha. Dotáhla mě tam tak trošku ma-
minka, která si pamatovala, že její táta
chtěl být herec, ale nikdy se mu to nepoště-
stilo. No a já jsem holt byl takové divoké
dítě, tak to se mnou zkusila a fungovalo to. 
● Podporovala vás rodina, když jste se
rozhodl jít studovat konzervatoř, nebo
vás od umělecké dráhy spíše zrazovali?

Nejdřív mi tak trochu bránili, abych šel
studovat na konzervatoř, ale když jsem se
tam pak dostal, tak už mě podporovali.
A podporují mě až do dneška. Za což jsem
jim moc vděčný.
●Vystudoval jste Pražskou konzervatoř
a poté ještě DAMU. Jak vzpomínáte na
svá studentská léta, přinesla vám studia
to, co jste očekával?

Jacob Erftemeijer:

Baví mě práce s lidmi

Všestranně talentovaný herec, režisér a hudebník Jacob
Erftemeijer se narodil v Nizozemsku, od čtyř let žije
v Praze. Již během studií na Pražské konzervatoři
a Divadelní fakultě Akademie múzických umění hostoval
na mnoha divadelních scénách. Začal se zabývat také režií
a podílel se na vzniku mnoha inscenací jako dramaturg či
autor hudby. O hudbu se zajímá i mimo divadlo, sám ji
aktivně provozuje. Nově je k vidění v představení
Švandova divadla Bratr spánku v hlavní roli talentovaného
mladíka, který vyrůstá v zapadlé alpské vesnici mezi lidmi,
kteří pro jeho výjimečnost nemají špetku pochopení. 

Ve hře
Obraz Doriana Greye
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Tím, že jsem šel studovat ještě i na
DAMU, jsem si tak trochu prodloužil mládí.
Vznikla spousta krásných přátelství a zí-
skal jsem hodně zkušeností. Potkal jsem se
se skvělými profesory, z nichž bych vy-
zdvihl, budiž mu země lehká, Michala Pav-
latu. 
● Měl jste nebo pořád máte nějaké he-
recké vzory?

Ano, jeden takový určitě býval, a byl to
Boris Rösner. Ač jsme se nikdy nesetkali,
vždycky na mě působil jako velký vzor.
● Již během studií jste hostoval jako
herec v několika divadlech, začal jste se
ale věnovat i režii, dramaturgii a také
psát hudbu k inscenacím. Co vás nejvíc
baví, naplňuje a které činnosti byste se
chtěl věnovat v budoucnu nejvíc?

Nejspíš té režii. Baví mě práce s lidmi,
právě ta je pro mě vlastně asi nejvíc napl-
ňující. Když ti lidé, které režíruju, rádi
hrají, všichni jako celý kolektiv si rozu-
míme a naše práce se daří, tak z toho mám
asi tu největší radost. 
●Máte nějakého oblíbeného dramatika
nebo hru, kterou byste rád režíroval?

Mám i nemám. Nic konkrétního vám ne-
prozradím…
● Zajímáte se o hudbu, působíte jako
diskžokej. Jakou hudbu nejčastěji hra-
jete a jakou posloucháte třeba ve vol-
ném čase?

Nejraději mám vlastně fúzi starého
s novým, tak bych to asi nazval. Jinak ve
vol ném čase poslouchám hudbu bez ohle -

du na žánry. Věřím, že v každém se dá něco
najít. 
● Zbývá vám čas ještě na nějaké zájmy,
koníčky? Čemu se rád věnujete ve vol-
ném čase?

V poslední době mě hodně baví malovat.
Mám to asi po tátovi i po mámě, oni oba
vždycky malovali. 

Jacob Erftemeijer
Herec, režisér, dramaturg, hudebník

■ Narodil se v Nijmegenu v Nizozem-
sku, v Čechách vyrůstal od čtyř let.
■ Vystudoval herectví na Pražské kon-
zervatoři pod vedením Jany Preissové
a Jaroslava Satoranského, poté vystu-
doval DAMU pod vedením Miroslavy
Pleštilové, Milana Schejbala a Michala
Pavlaty.
■ Během studií na konzervatoři
a DAMU hostoval v Divadle na Vinohra-
dech, v Národním divadle moravsko-
slezském či v divadle Semafor. Začal se
zabývat i režií, podílel se na vzniku
mno ha inscenací jako dramaturg či
autor hudby. Se svými spolužáky zalo-
žil ZEA Luxurians Trio, kde působí jako
diskžokej. 
■Působil v Divadle Disk, v Komorní či-
nohře, v MeetFactory, v Divadle na Vi-
nohradech, ve Venuši ve Švehlovce,
v 3D Company, v Tygru v tísni, v Národ-
ním divadle moravskoslezském a v Di-
vadle Na Rejdišti.
■ Od roku 2015 je členem souboru
Švandova divadla. Hostuje v A studiu
Rubín, GeisslersHofcomoedianten a Di-
vadle Spektákl.
■Zahrál si také ve filmu a v televizních
seriálech například Hořící keř, Jan Pa-
lach, Polda, Život a doba soudce
A. K. a další.

Jako představitel Eliase obdařeného fenomenálním sluchem

Jacob Erftemeijer před Švandovým divadlem
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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 V7-0208

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 V7-0207

Muzeum získalo unikátní doklad

kolektivizace

Jde o nápis z roku 1957, au-
tentický popis hrůz kolek-
tivizace na českém venko -

vě, který byl vepsán přímo na
dřevo při výrobě dveří, pravdě-
podobně truhlářem. Při řezání
dřeva na podpal ho našli dědici
rodinného statku na Prostějov-
sku.

Na nalezeném vzkazu se do-
slova píše: „Republika Česko-

slovenská je v Ruském poddan-
ství, Bolševická bestije řádí jak
nejhroznější tifus. Komunisti
(bolševici) berou násilým všem
lidem majetky. Sedláky zavírají
do žalářů, aby mohli zabrat sta-
tek (krund). Každého živnost-
níka zničili i každého malého
rolníč ka, ženou všechny do
družstev aby pracovali společ -
ně jako na panském za roboty.

Je strach žít.“ Vzkaz napsal ne-
známý truhlář na dřevo při vý-
robě vnitřní výplně dveří. 

„Jednalo se o dve ře z domu
matky mé manželky. Už dlouho
se nepoužívaly a teď jsme je
rozřezali na topení. Ale uvnitř
byl ten vzkaz napsaný tužkou.
Obec Ptení, kde byly dveře asi
vyrobeny, je nedaleko. Žádné ji -
né podrobnosti bohužel nemá -

me. Rodiče mé ženy byli sedláci
a grunt u Růžičků byl největší
v obci. Komunisty byli velmi po-
škozeni a komunisty celý život
nenáviděli. Možná ty dveře vy-
ráběl někdo spřízněný, kdo
věděl, že nepřijdou do do mu ko-
munistů nebo jejich sympati-
zantů,“ popsal nález důležitého
dokumentu kolektivizace jeho
objevitel.

Když před časem Národní zemědělské muzeum vyzvalo
veřejnost, aby mu v rámci sbírky poskytla předměty
spojené s kolektivizací, nikdo nejspíš netušil, jak zajímavé
materiály se na Letné sejdou. Muzeologové získali
dokument, který považují za jeden z nejautentičtějších
dokladů utrpení lidí na venkově.
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INZERCE V7-0206 INZERCE V7-0202

Nabízí
 mzdové účetnictví pro velké i malé firmy
 mzdové poradenství
 personalistika
 zastupování na zdravotních pojišťovnách a PSSZ
 zastupování na FU v otázce daně ze závislé činnosti
 zastupování na FU v otázce srážkové daně

Výhody
 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté praxi
a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující firmy
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti a položkám
 přátelský,  profesionální a spolehlivý přístup

BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová

Osadní 799/26, Praha 7
Tel: 283871129, 608534084

e-mail: vilikusova@bilance-ucetnictvi.cz

Výstava vznikla právě
u příležitosti národní
sbírky na nové varhany

pro katedrálu sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. Zaměřuje se na his-
torii varhan v katedrále, vysvět-
luje vznik „provizorních“ var-
han v době končící dostavby
ka tedrály a dlouhodobé úsilí
o postavení nových důstojných
varhan. Představuje také vývoj

varhanářského řemesla a tech-
nické aspekty složitého hudeb-
ního nástroje. Výstava je pří-
stupná v Malé galerii expozice
Architektury, stavitelství a de-
signu, a to do konce března.

Nové svatovítské varhany vy-
rábí španělská dílna varhanáře
Gerharda Grenzinga. Nástroj
by měl být hotov na jaře, poté
má začít jeho sestavování a prv -

ní dílenský koncert na nový ná-
stroj by měl zaznít v předvečer
dne české státnosti 27. října.
Poté budou varhany rozmonto-
vány a v lednu příštího roku do-
praveny do Prahy. V katedrále
budou opět sestaveny a roze-
znít by se měly na jaře roku
2020.

Na nové varhany do katedrá -
ly sv. Víta se podařilo prozatím

vybrat více než 78 milionů ko -
run, což je 98 procent celkové
ceny. Přispět lze několika způ-
soby, třeba převodem na účet,
adoptováním varhanní píšťaly,
odeslat lze také dárcovskou
DMS. Různé částky darovaly
de setitisíce dobrovolníků. 

Všech ny informace najdou
zájemci na webu www.svatovit-
skevarhany.com. 

Češi se skládají na svatovítské varhany.
V národní sbírce bylo zatím vybráno přes
78 milionů. Pokud máte v plánu přispět,
zajděte se podívat na výstavu do
Národního technického muzea a poznejte
historii, současnost a budoucnost varhan.

Poznejte
svatovítské varhany
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IPR nechá vypracovat urbanistickou studii
pro území Bubny-Zátory

www.nasregion.cz

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) nechá vypraco-
vat urbanistickou studii pro území Bubny-Zátory v Pra -
ze 7. Zaplatí za ni tři miliony korun a vypracuje ji kancelář
Pelčák a partner architekti. Vyplývá to ze seznamu zveřej-
něném ve věstníku veřejných zakázek. Studie bude hoto -
va letos na jaře a bude sloužit jako podklad při schvalová -
ní plánované zástavby. V územním plánu jsou Bub  ny-Zá-

Čtěte na…

Rekonstrukce Vodárenské věže na Letné
je nominována na evropské ceny
Po obdržení dvou cen v národní soutěži Stavba roku 2018
se rekonstrukce Vodárenské věže na Letné dočkala dvou
dalších prestižních nominací. Tentokrát dokonce meziná-
rodních. Nominována byla na Cenu Evropské unie za sou-
časnou architekturu Mies van der Rohe Award a cenu za
kvalitní evropskou architekturu Piranesi Award. Rekonstruk -
ci Vodárenské věže v ulici Na Výšinách realizovala Praha 7

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Marca Tullia Cicera.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 02: ‚‚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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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

Kontejnery jsou přistavo-
vány v uvedených termí-
nech vždy od 16.00 do

20.00 hodin. Do kontejnerů je
možné odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrcadla, umý-
vadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty.

20. 2. 2019
■ Tusarova (proti č. 5) 

26. 2. 2019
■ Tusarova (před č. 52) 

20. 2. 2019
■ U Městských domů x Poupě-
tova 

26. 2. 2019
■ Pplk. Sochora (proti č. p.14)

Velkoobjemové
kontejnery 

Nádoby na
kovové obaly

Kontejnery
na textil

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

■ Na Výšinách 903/2
■ U Smaltovny 1375/25
■ Tovární 1426/4
■ Nad Králov. oborou 380/1
■ Osadní 46/41
■ U Sparty 845/2
■ Kamenická 16

■ Letenské náměstí
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická 
■ Na Maninách x Dělnická 
■ Janovského x 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
■ Holeš. tržnice (z ul. Jateční)
■ Holeš. tržnice (před Alzou)
■ Diakonie Broumov
■ U Studánky
■ Hotel Mama Shelter 
■ Jateční (na soukr. pozemku)

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat
v každém sběrném dvoře do nádob s nálepkou, která označuje,
že jde o nádoby určené k odkládání použitých olejů.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratel-
ných obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET
láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
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Aktuální měření loni v říj -
nu ukázala, že čtvrté po -
le mostu, tedy to, pod

kterým projíždí tramvaje a cho -
dí chodci, je v havarijním stavu
a preventivně kvůli bezpečnosti
byl okamžitě uzavřen provoz
na mostě i pod ním. 

Ještě před koncem roku mu -
sel být most zajištěn proti havá-
rii, až poté se pod něj mohly
vrátit tramvaje a po provede-
ných zatěžovacích zkouškách,
které proběhly v polovině pro-
since, se na most omezeně vrá-
tila automobilová doprava do
3,5 tuny.

Návrat tramvají
je prioritou

Přípravné práce a stavba be-
tonových základů začaly v prv-
ních dnech února, stavba
a mon táž konstrukce v polovině
února s tím, že vše závisí na kli-
matických podmínkách. „Celou
druhou etapu podepření mostu
bychom měli dokončit přibližně
do jednoho měsíce, uděláme ale
vše pro to, abychom to zvládli
dříve,“ podotkl generální ředi-
tel Technické správy komuni-
kací Petr Smolka.

Obnovit plný a plynulý pro-
voz aut do 3,5 tuny a tramva-
jové dopravy ve všech směrech
umožní kompletní podepření
druhého a čtvrtého mostního
pole. „Úplný návrat tramvají na
Vltavskou byl pro nás prioritou.
Díky podepření mostu se vrátí
tramvajová doprava i na kolej

Pozor na výluku,
může za ni oprava mostu

Výluky hromadné dopravy
■Od 4. do 24. února nepojedou tramvaje na Hlávkově mos tě, přes který jezdí linka číslo 14.
Ta bude končit v tomto termínu ve směru z centra u Bílé labutě. V úseku Palmovka – Vyso-
čanská pojede místo 14 linka číslo 6.
■Ve dnech 23. a 24. února bude úplně přerušen tramvajový provoz v úseku Strossmayerovo
náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Dělnická.
■ Linky 1 a 25 pojedou ze Strossmayerova náměstí mimořádně odklonem přes Výstaviště,
Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny.
■ Linka číslo 12 pojede ze Strossmayerova náměstí přes zastávku Veletržní palác na Výsta-
viště, kde bude končit.
■ Do 22. února budou moci jezdit tramvaje pod mostem pou ze jedním směrem, a to z Vltav-
ské na Strossmayerovo náměstí. V opačném směru bude tramvajová trať uzavřena.
■ Ve směru z Palmovky na Letnou pojedou linky 1 a 25 po své pravidelné trase.
■Ve směru z Letné na Palmovku pojedou linky 1 a 25 odklo nem ze Strossmayerova náměstí
přes Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny.
■ Linka číslo 12 objede v tomto období Holešovice kolem dokola. Z Letné pojede po trase
Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Pražská
tržnice – Vltavská – Strossmayerovo náměstí a dále na Letnou a na Smíchov.
■ Omezení automobilové dopravy ve směru do ulice Bubenská je plánováno do neděle
24. února. Opačný směr na Hlávkův most je veden po druhém mostě bez omezení.

Kritická místa na mostě v Bubenské ulici v Praze, pod nímž jezdí
tramvaje u stanice metra Vltavská, jsou od začátku února
podpírána tak, aby se pod most mohla vrátit tramvajová doprava
v plném rozsahu a aby se mohl most bezpečně používat. A to do
té doby, než se rozhodne o jeho dalším osudu. Most byl loni
koncem října kvůli prasklinám v konstrukci uzavřen a zajištěn
proti havárii.

z Vltavské směrem na Hlávkův
most,“ řekl radní pro dopravu
Adam Scheinherr. V souvislosti
s pracemi v Bubenské je ale tře -
ba počítat s několika výluka mi
hromadné dopravy.

Pravidelná 
kontrola a údržba

Každé mostní pole je přitom
podepřeno jinak, ve druhém je
využit systém prostorových
konstrukcí, které budou most
podpírat v nejslabších místech
tam, kde se spojují spodní des -
ky a stěny komůrky.

Ve čtvrtém poli je konstrukce
odlišná, aby umožnila průjezd
tramvajím, a tvoří ji celkem
šest sa mostatných podpěrných
věží, které budou uloženy buď
do silničních panelů, nebo do
monolitického žele zobetonu.
Podpěrné konstrukce se budou
pra videlně kontrolovat a udržo-
vat.
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Abu Dhabi

Boa Vista

Hurghada

INZERCE V7-0210



• 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 V7-0216


