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editorial
Vážení čtenáři,
za několik dnů se život v Praze vrátí k normálu, skončí
prázdniny, děti nastoupí do
škol a školek a rodičům skončí hektické týdny, kdy museli
mít každý den zajištěn program nebo hlídání pro své potomky. Naopak perné a náročné okamžiky čekají na
komunální politiky. Právě
v září totiž bude vrcholit kampaň před říjnovými volbami
do zastupitelstva pražského
magistrátu a jednotlivých
pražských městských částí. Už víte, koho budete volit? Zajímáte se o dění v Praze 7? Jak jste spokojeni s končící radniční koalicí? Napište nám svůj názor na to, co se na sedmičce v uplynulých čtyřech letech povedlo a co má naopak
rezervy, na e-mailovou adresu zuzana.purova@a11.cz.
V tomto vydání magazínu Vaše 7 vám přinášíme aktuality
ze sedmičky, nezapomínáme na tipy na akce, kde můžete
strávit volné chvíle, a dočtete se také o tom, že můžete svým
rodinným receptem přispět do sbírky gastronomických pokladů. Povídání jsme pro vás připravili se známým hercem
Martinem Pechlátem, který má k Praze 7 blízko, protože
zde vyrostl.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality

změny pod Stalinovým pomníkem
raha 7 nesouhlasí s jakýmkoliv projektem, který by nenávratně zasáhl
do stávající podoby Letenských sadů,
konkrétně reaguje na plán Rady hlavního
města Prahy, která chce projednat materiál

P

k záměru realizace veřejné zakázky Využití objektu podzemí Stalinova pomníku.
Jde o projektovou dokumentaci za 50 milionů korun na opravu bunkru pod „Stalinem“ a výstavbu galerie.

Petice
za Křižíkovu fontánu
esítky lidí se prozatím podepsaly
pod petici, která má za cíl znovu
zprovoznit Křižíkovu fontánu na
pražském holešovickém Výstavišti. Petenti
připomínají, že fontána navržená slavným
českým elektrotechnikem Františkem Křižíkem (1847–1941) se poprvé rozsvítila
24. května roku 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Voda stříkala až do
výše několika desítek metrů a záři světelných zdrojů bylo vidět až ze Starého Města.
Velkou rekonstrukcí prošla fontána v souvislosti s přestavbou Výstaviště pro Vše-

PŘIPRAVILA RED, FOFO ARCHIV MUZEA

D

Běžeckou trasu
ve Stromovce
čeká rekonstrukce
ompletní rekonstrukce čeká
hlavní běžeckou trasu ve Stromovce. Projekt navazuje na
úpravy na dně bývalého rybníka. „Zahrnuje nejen opravu okružní komunikace pro běžce podél hráze bývalého
rybníka, ale také doplnění a výměnu veřejného osvětlení, které dostane novou
podobu, a související vegetační úpravy,“ řekla pražská radní Jana Plamínková. Centrální část Stromovky procházela rekonstrukcí poslední tři roky.

K

obecnou československou výstavu konanou v roce 1991. Minulý rok však dostal
provozovatel fontány výpověď a ta ukončila
provoz. „S touto skutečností se nemůžeme
smířit. Je přinejmenším smutné, že to, co
by se mělo chránit pro budoucí generace, je
zavíráno a zatracováno. Nezanedbatelné
množství mladých lidí dovedlo ocenit přínos vážné hudby právě díky Křižíkově fontáně. Pro mnohé děti byla prvotní cestou
před divadlem. Chceme tuto kulturní záležitost zachovat pro budoucí generace, nepřejeme si její zavření,“ píše se v petici.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze
za nejvyšší možnou cenu

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
Tel.: 603 278 555

Přispějte receptem
do sbírky národních gastronomických pokladů
Máte nějaký rodinný recept, bez kterého se neobejde
žádná důležitá oslava? Střežíte si postup na nějakou
specialitu jako oko v hlavě a předáváte ho výhradně
z generace na generaci v rámci své rodiny? Udělejte
výjimku a svůj recept zveřejněte. Může se stát součástí
sbírky národních gastronomických pokladů. Tu se snaží
sestavit pražské Zemědělské muzeum.
uzeum ke spolupráci na sbírce vyzývá veřejnost. Přispět může každý do sbírky starých kuchařek, rodinných a regionálních receptů. Získané
materiály budou tvořit součást podsbírky
Gastronomie a stanou se předmětem sociokulturního výzkumu. Závěry výzkumu
a některé z receptů budou zpřístupněny
veřejnosti v podobě výstav, publikací i encyklopedie.
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Masopustní Boží milosti, klouzáky, sejkory, jabkance, zelné šlíšky, kraslická liškajda – i to jsou příklady lokálních pokrmů,
kterých regiony České republiky nabízejí
nepřeberné množství. Vědecký projekt Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace chce přispět k rozpoznání a uchování takovýchto národních
gastronomických zvyklostí. Chce poukázat
na jejich význam pro současnost.

Navíc neodejdete s prázdnou. Každý,
kdo do muzejní podsbírky Gastronomie přispěje, získá rodinnou vstupenku do Národního zemědělského muzea. „Těší nás, když
naše výzkumné projekty mají přesah do
běžného života. Kromě využití ve společenské praxi projekt slouží též pro rozpoznání
tradičních nápojů a pokrmů s možností
uznání za regionální a národní produkty,
pro rozvoj regionů a malého a středního
podnikání zvláště v oblasti cestovního ruchu a turistiky,“ říká vedoucí oddělení vědy
a výzkumu Národního zemědělského muzea Jitka Balcarová.
Pokud se chcete podílet na zachování
kulinárního bohatství českých zemí, kontaktujte zemědělské muzeum prostřednictvím e-mailové adresy jitka.sobotkova@nzm.cz. Uveďte co nejvíce podrobností
o receptu, kuchařce či receptáři a nezapomeňte uvést, z jakého období a jakého regionu recepty pocházejí.
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Sedmička nechce

volný čas

Sportovní festival
ve Stromovce

games.cz. Co se týče jednotlivých disciplín, vyzkoušet si bude možné běžecký biatlon, fotbal, atletický pětiboj, streetball,
beachvolejbal, tenis, volejbal,
badminton, ping-pong, nohejbal a pétanque.

Poměřit síly v různých disciplínách
a turnajích mohou všichni amatérští
sportovci, kteří dorazí na zářijové Prague
Sport Games. Konají se v sobotu 22. září
v areálu Olymp u pražské Stromovky.

Sportovní disciplíny
pro děti

bobový trenažer, veslování,
paddleboard či lukostřelbu.
Pro menší návštěvníky budou také připraveny sportovní
disciplíny, třeba dětský biatlon,
snowboardový trenažer nebo
atletický koutek. Koho sportování unaví, bude mít možnost
dát se dohromady díky sportovní a relaxační masáži.
Potkat bude možné známé
sportovce, jako je Adam Ondra,
Veronika Vítková, Michal Krčmář či Radek Juška. Konat se
bude i exhibiční utkání známých sportovců a osobností.
Akce ﬁnančně podpoří hendikepované sportovce.

portovat se začne už od
9.00 hodin a kromě aktivit bude také možné potkat české reprezentanty a další
známé osobnosti. Den plný zá-

bavy a sportu zakončí koncert
skupiny Monkey Business.
Vstup do areálu je zdarma,
registrovat se je však nutné
předem na www.praguesport-

Konat se ale budou také
workshopy s profesionálními
sportovci, konzultace s fyzioterapeuty, na místě bude možné
otestovat své dovednosti ve
slackline, golfu, zaskákat si na
trampolínách, zkusit si fotbalové šipky, horolezeckou stěnu,

Dožínky na Letné

Chihuly – Libenský
– Brychtová

Kreativní svět
Radka Pilaře

Harley-Davidson

10. září

15. září

■ Výstavu Chihuly – Libenský – Brychtová je možné
zhlédnout do 24. září v Centru
současného umění DOX. „Na
jaře roku 1969 stoupal do svahu nad Železným Brodem mladý Američan. Zastavil před jedním z domů a zavolal: „Bydlí
tady Libenští?“ Tak popisuje
okamžik seznámení Dalea Chihulyho, Stanislava Libenského
a Jaroslavy Brychtové americký výtvarný kritik Ron Glowan. Výstava v holešovickém
Centru současného umění DOX
je poctou dílu těchto tří významných umělců.

■ Poznáte stromy, zvuky
a stopy zvířat? Umíte střílet
z bambitky a praku jako Rumcajs? Dokážete jako Manka vyprat prádlo na valše? Odpovědi
na tyto otázky získáte návštěvou výstavy v Creative Worldu.
Jmenuje se Kreativní svět Radka Pilaře a potrvá až do konce
letošního října. Výstava proběhne formou návštěvy lesa Řáholce a městečka Jičín.

■ Do 28. října potrvá v Národním technickém muzeu výstava 90 let Harley-Davidson
Clubu Praha. Připomíná 90.
výročí nejstaršího, stále fungujícího Harley Davidson klubu
na světě – Harley-Davidson
Clubu Praha a vznikla ve spolupráci s tímto klubem sdružujícím vlastníky a příznivce motocyklů Harley Davidson u nás.
Návštěvníkům představuje kromě 14 strojů i historii klubu.

S

8. září
■ Zemědělské muzeum a ministerstvo zemědělství pořádají druhý ročník Dožínek na
Letné. Konat se budou 8. září
od 10.00 do 18.00 hodin. Pořadatelé zdůrazňují, že hlavní cíl
akce Dožínky na Letné je podpora zemědělství, agroturistiky, folkloru, tradice a historie.
Na Letné bude na příchozí čekat jeden z největších farmářských trhů, vystoupení folklorních souborů, ochutnávky
českých a moravských vín,
ukázky historické zemědělské
techniky, prohlídky Národního
zemědělského a Národního
technického muzea zdarma.

Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

Vhodné
reklamní
plochy,

PŘIJMEME NOVÉ FAJN
KOLEGY DO TÝMU
NA HPP / ZKRÁCENÝ ÚVAZEK / BRIGÁDU
Volejte: 606 044 202, pište na: t.hrdinova@billa.cz.
Nebo se zastavte přímo v prodejně
Letenské náměstí 38/7, Praha 7 LETNÁ.
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jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému
pronájmu
na reklamní účely
Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz
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Více na
www.vase7.cz

Pořádáte akci v Praze 7?

Mediální agentura hledá

Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

20. září

Více na billa.jobs.cz

www.vase7.cz
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historie
Stromovka, jedna z nejvýznamnějších zelených ploch na
mapě Prahy, letos slaví 750. narozeniny. Nejslavnější éra
této panovnické honitby nastala v 16. a na počátku
17. století. V 19. století, kdy se stala místem zábavy
Pražanů, do ní sice okrajově zasáhla stavba Podmokelské
a Buštěhradské dráhy a procházely jí i tramvajové koleje,
ale nic z toho nezmenšilo její oblibu trvající dodnes.

Stromovka slaví,

je jí 750 let
rálovská obora byla založena patrně
v roce 1268 králem Přemyslem Otakarem II., který tu zřejmě nechal vystavět malý hrad. První historická zmínka
o Královské oboře je z let 1319/20, kdy
ji Jan Lucemburský přenechal proboštství
sv. Víta. Hrad za vlády Vladislava Jagellonského radikálně přestavěla huť Benedikta
Rejta na královský lovecký letohrádek,
později mnohokrát upravovaný Místodržitelský letohrádek.
Rozsáhlých změn se obora dočkala za
panování Rudolfa II. V letech 1584 až 1593
byla pod Letnou proražena štola (tzv. Rudolfova) pro napájení nového Velkého rybníka. Toto nesmírně technicky a časově náročné dílo přivádělo vodu z Vltavy poblíž
dnešního Štefánikova mostu.
Plány císaře Rudolfa II. změnily Královskou oboru v obrovskou vodní plochu (asi
20 hektarů), tudíž vznikla potřeba získat
pozemky na západ od obory k dnešnímu Císařskému mlýnu. Prostor byl roku 1585
obehnán zdí a na novém místě vznikla bažantnice pro chov bažantů z Kolchidy
a domek fasanwarthra (dodnes se fragmenty tohoto stavení nacházejí v domku
pod kostelní bránou č. p. 11, pozdější myslivně a obydlí dozorce). Po smrti podivínského panovníka bažantnice zanikla a vyrostla tu štěpnice.
Roku 1791 si pronajal tyto pozemky nejvyšší purkrabí Jindřich František hrabě
Rottenhan a budoval tu veřejně přístupný
anglický park. Z jeho plánů do dnešního
dne zůstala zachována jen dórská studánka, lidmi nazývaná Světička. Obezděný
pramínek je opatřen deskou s latinskými
verši a letopočtem 1802.
Podobná deska je zasazena v podkostelní
bráně. Připomíná, že po štěpnici Pražané

PŘIPRAVILA FEFÍK, FOTO AUTOR
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získali darem od císaře Františka II. celou
oboru. Stalo se tak dekretem z 25. června
1804, který vyhověl žádosti nejvyššího
purkrabího Jana Rudolfa hraběte Chotka
a odebral ji nejvyšším lovčím. Pak byla
zbourána zeď mezi oběma parky, táhnoucí
se od zámku k Vltavě. Štěpnice dala celému parku dnes populární jméno – Pražané jí říkali Baumgarten, což kdosi přeložil jako Stromovka a pak už se jméno
rozšířilo na celou oboru. V roce 1689 byla
v Královské oboře poblíž Velkého rybníka
postavena Královská dvorana, pozdější
Šlechtova restaurace. Autor stavby není
znám, předpokládá se, že jde o dílo stavitele Trojského zámku Jana Křtitele Matheye.
Šlechtova restaurace prochází rozsáhlou obnovou, objekt chátral od 60. let
20. století, několikrát vyhořel a poškodily
ho i povodně v roce 2002. Opravená Šlechtovka by měla být otevřena napřesrok.
Uvnitř budou restaurovány historické prvky včetně stropní fresky Apollóna s Venuší
nebo umělá krápníková jeskyně, v níž bývala plastika Poseidona. Vznikne i přístavba s technickým zázemím a kuchyní.
Oblast Stromovky byla místem, kde vládl
před 5000 lety čilý život, jak dokládají četné archeologické nálezy z pozdní doby kamenné. Mnoho kostí bylo nalezeno, když tu
rostl nový obecní dvůr, který byl „skoro hotový“ roku 1833. Nájemcem byl Jan Josef
Havránek.
Na něj a na dvůr máme vzpomínku v podobě sklepa na brambory, pozdější ledárny – nově opraveného objektu na promenádě. Dvůr č. p. 21 byl přeměněn na
restauraci v roce 1890, když se chystala
velká výstava, nájemcem byl tehdy Josef
Bukovský. Později tu byla Vaňhova restaurace, dnes se na místě nachází Planetárium.

Mnoho kostí našich předků bylo také nalezeno, když tu roku 1885 belgický podnikatel Édouard Otlet a Akciová společnost
Pražské tramwaye budovali koňku. Na
konci dráhy byla stáj čtyřiadvaceti koní
a byla tu čekárna. Pokrokovější elektrická
dráha ale nevstoupila do obory touto částí.
Inženýr Křižík ji v červnu 1891 vyvedl od
konce letenské lanovky někam poblíž domku strážce tunelu „Buštěhradské“ dráhy
(později oborního hlídače). Křižík trať později ještě prodloužil až k místodržitelskému zámečku, ale protože o atrakci nebyl
zájem, neboť tramvaj se stávala běžnou,
roku 1902 ji zrušil.
V letech 1850 až 1860 bydlel v zámečku
místodržitel Karel svobodný pán Mecséry
de Tsoor. V téže době hrozilo Stromovce
úplné zničení, neboť kohosi – patrně loďaře
Vojtěcha Lannu staršího – napadlo usnadnit plavbu po Vltavě prokopáním obrovského tunelu od podletenské kaple někam
k Císařskému mlýnu.
Naštěstí se ze Stromovky přístav nestal,
takže Mecséry, už jako policejní ministr,
mohl být 27. října 1860 účasten jiné slávě.
Ukázala se totiž potřeba vylepšit cestu
mezi zámečkem a Šlechtovkou. Proč ji tedy
nepojmenovat po bývalém místodržiteli?
Záležitost připomíná sloupek vztyčený
u horního konce silnice s letopočtem 1861.

školství

Dítě na internetu?
Zjistěte, zda se chová bezpečně
Chová se váš potomek na internetu
bezpečně? Neriskuje zbytečně třeba tím, že
má špatné heslo, zveřejňuje své fotky nebo
citlivé údaje? Kyberprostor je plný nástrah
pro dospělého, natož pro děti. Držte se
hesla: „Důvěřuj, ale prověřuj!“ a nechte
dítě projít testem vědomostí.
možňuje to další ročník
projektu Kraje pro bezpečný internet. Díky
e-learningovým kurzům mohou žáci a studenti pražských
základních a středních škol prověřit své znalosti a také zhlédnout videa na stále aktuálnější
téma bezpečného chování na

U

internetu. Své znalosti potom
mohou zúročit v soutěžním kvízu a vyhrát zajímavé ceny.

Kurzy i pro rodiče
Cílem projektu je upozornit
zejména děti a studenty na nástrahy spojené s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobil-

ních telefonů. Kurzy jsou však
přichystány i pro rodiče, učitele, seniory, policisty či sociální
pracovníky.
„Největším bezpečnostním
rizikem pro děti a mladistvé je
jejich nedostatek zkušeností
v řadě praktických i sociálních
oblastí. Jejich pohyb a chování
na internetové síti rodiče nikdy
nemohou stoprocentně kontrolovat. Je proto nanejvýše nezbytné, aby existovaly možnosti a nástroje, které jim umožní,
aby se případným rizikům naučili sami předcházet. A nejlépe
tím, že o nich budou zavčas
zpraveni, a současně získají
motivaci, aby se o nich chtěli
dozvědět i vlastním přičiněním.
Právě k tomu slouží projekt
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Kraje pro bezpečný internet,
který dlouhodobě podporuji.
A upřímně mě těší, že každý
rok je o něj stále větší zájem,“
uvedl radní pro oblast bezpečnosti Libor Hadrava.

Vyhrajte ceny
Soutěžit mohou žáci všech
základních škol a studenti do
18 let každé střední školy.
Stejně jako v předcházejících
ročnících mají možnost se zapojit i do náročnějšího Kvízu
PLUS a letos nově do soutěžního MINI PLUS. Úspěšní absolventi kvízů budou každý
měsíc zařazeni do slosování
o hodnotné ceny. V loňském roce se řešení kvízu účastnilo celkem 1428 žáků.
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HLEDÁME PRODAVAČE – PRODAVAČKY
PRO NAŠE PRODEJNY NA PRAZE 7
NA PLNÝ NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
Textile House je silnou nadnárodní firmou zabývající se prodejem
módního second hand oblečení za dobrou cenu. Textile House
Czech Republic začala svou činnost s maloobchodním prodejem
second hand oblečení v roce 2010. V současné době provozujeme
11 prodejen v Praze a 31 v rámci celé České republiky. Další prodejny provozujeme na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Slovinsku,
Chorvatsku , Srbsku, Bosně a Hercegovině.
Koncept společnosti je nabídnout svým zákazníkům velký výběr
second hand oblečení za přijatelnou cenu.

Máte rád/a módu a práci s lidmi?
Pak hledáme právě Vás. Pozice prodavačky je jednou
z nejdůležitějších pozicí v naší společnosti!



NABÍZÍME:
Zázemí nadnárodní společnosti
Přátelský kolektiv
Firemní benefity – stravenky, sleva na firemní zboží, firemní akce
Zajímavý bonusový systém k základnímu platu dle prodejních
výsledků
◆ Možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek
◆ Nástup ihned nebo dle dohody.
◆
◆
◆
◆

  

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!

VIDÍTE SE TU? RÁDI VÁS MEZI NÁMI PŘIVÍTÁME.
Vaše CV posílejte na: vendula.hrstková@textilehouse.cz

WWW.GRAV-IN.CZ

Požadujte vždy originál

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ
www.vase7.cz
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sedmička pro všechny

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.,
kandidát ČSSD na starostu Prahy 7
4 rychlé otázky pro
Tomáše Petříčka

Kandidát ČSSD na starostu Prahy 7 Tomáš Petříček je náměstkem ministra zahraničních věcí,
v minulosti působil rovněž jako náměstek ministryně práce a sociálních věcí. Pracoval
v Evropském parlamentu nebo jako asistent radního pro oblast sociálních věcí na pražském
magistrátu. Je ženatý, otec dvou dětí. Jeho velkým koníčkem je silniční cyklistika.

● Co je pro Vás největším
zklamáním na sedmičce za
poslední čtyři roky?
Určitě plnění konkrétních
slibů. Na Praze 7 se nepodařilo postavit levnou radnici,
seniorům se zhoršily služby,
kapacita školek se vyřešila na
úkor škol.
● Co musí Praha 7 určitě
mít do čtyř let?
Vyřešené lokality typu
Bubny, včetně dopravního
napojení. Lepší pečovatelské
služby pro seniory.
● Jaké místo máte v sedmé
pražské části nejraději?
Nejraději se procházím podél řeky v dolních Holešovicích, ale je tam ještě potřeba
hodně zlepšit.
● Jakou oblíbenou aktivitu
byste svým sousedům na
sedmičce doporučil?
Kdybych měl čas, byla by
mou oblíbenou aktivitou četba knih ve Stromovce, doporučuji výjezd na kole podél
Vltavy směrem z Prahy po
dobrých cyklostezkách.

a nedostatečně projednanou a nekoncepční považují politici ČSSD studii rekonstrukce ulic Veletržní,
Dukelských hrdinů, Strojnická
a U Výstaviště, tedy projekt
Letenského kříže.
„Předložená studie nařizuje
některým subjektům, například Výstavišti Praha, jak má
vypadat jeho vstupní portál,
ale nevzal v úvahu technické
předpoklady ani plán rozvoje
Výstaviště. Navíc celý koncept
vůbec nepočítá s dopravními

Z
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napojeními na lokalitu Bubny
ani s řešením příjezdu od Trojského mostu a dalšími změnami. Chceme prosadit dlouhodobě funkční a ambicióznější
řešení Letenského kříže
a představit ho rychle veřejnosti. Takhle by šlo o zbytečné
utrácení peněz na něco, co bude potřeba za pár let opět měnit,“ uvedl kandidát na starostu Prahy 7 Tomáš Petříček.
Podle Petra Dolínka je zarážející, že studie obsahuje věci,
které již Praha 7 v minulosti

odmítla. „V souvislosti s dostavbou Tunelu Blanka například došlo k úpravám ve Veletržní ulici, ale starosta Prahy 7
tehdy místo navrhované výsadby stromů upřednostnil
parkovací místa a umělohmotné zábrany. Teď by se tedy již
jednou nabízená práce měla
dělat znovu. Je potřeba celou
studii ještě lépe projednat, a to
i s veřejností,“ řekl náměstek
primátorky Dolínek.
Kritizovanými částmi jsou
dopravní opatření na křižovat-

ce Veletržní a Dukelských Hrdinů, kde Praha v připomínkách poukazuje na to, že studie nepočítá se současnými
plánovanými změnami, na
které má vliv i postoj ministerstva dopravy. Dále jde o blízké
okolí Výstaviště, tj. plochu
před vstupem, kde studie sice
počítá s realizací vítězného návrhu architektonické soutěže,
ale vítězný návrh počítá s technologií vysouvacích vstupních
bran, které zřejmě nejsou
technicky realizovatelné.

INZERCE V7-0815

ČSSD chce lepší řešení Letenského kříže

sedmička pro všechny

ČSSD chce pomoci lidem,
kteří jsou na Praze 7 doma
Jaký je program ČSSD pro sedmičku?
Shrnuli jsme ho do sedmi bodů:
Sedmička musí mít starostu na plný úvazek. Praha 7 potřebuje manažera, který se bude soustředit pouze na prosazení našich zájmů. Nechceme sběratele funkcí, kteří se
mohou snadno dostat do střetu mezi zájmy Prahy 7 a magistrátu.

1.
2.

Sedmička musí prosadit rozumné využití Bubnů. Nedovolíme nesmyslnou a předimenzovanou výstavbu nové
čtvrti v oblasti Bubny-Zátory bez výškových limitů. Prosadíme stavby prospěšné pro občany Prahy 7, tedy domov seniorů, lékařské provozy a školu a školku. Praha 7 zde musí získat
startovací byty.
Sedmička musí zajistit dostupné bydlení. Radnice musí
opravovat zchátralé objekty a využít dlouhodobě nevyužívané areály k vytvoření nájemních bytů především pro
mladé rodiny s dětmi a starší spoluobčany. Musíme zajistit byty
startovací, pro rodiny a pro seniory. ČSSD vždy pomáhá lidem,
kteří to mají těžší.

3.

Sedmička musí více pomáhat rodinám. Stejně jako jsme
zřídili už před lety obědové konto, které zaplatí ve školách
obědy dětem ze sociálně slabších rodin, hodláme zřídit
speciální fond pro sociálně slabší rodiny, aby děti z těchto rodin
mohly navštěvovat kroužky na školách, jezdit na školní výlety
a školy v přírodě, mohly zaplatit vstupy do knihoven, kin a divadel.
Žádné dítě nesmí být kvůli penězům vyčleněno z kolektivu.

5.

Sedmička zavede školní mikrobusy a taxi pro seniory.
Zřídíme školní mikrobus. Bude svážet žáky a žákyně základních škol z domova do školy a zpět. Cílem je zlepšení
dopravy v okolí škol, zvýšení bezpečnosti a ﬁnanční pomoc rodinám. Stejně tak zřídíme levné taxi pro seniory, které jim za symbolických podmínek zajistí dopravu k lékaři nebo třeba do lékárny.

6.

Sedmička musí lépe pečovat o starší. Zřídíme přímou
linku do nemocnice Na Bulovce. Zlepšíme práci pečovatelské služby, rozšíříme nabídku výletů, prohlídek a exkurzí právě pro seniory. Spustíme projekt „Bytový trh“, který
bude zdarma pomáhat s výměnou a prodejem bytů v rámci městské části například starším lidem s velkými byty.

4.

Sedmička potřebuje funkční Holešovickou tržnici a Výstaviště. Ve spolupráci s magistrátem zahájíme okamžitě
revitalizaci obou lokalit, výsadbu zeleně a zajištění služeb
typu Česká pošta nebo klubovna pro mladé i seniory.

7.
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV NÁRODNÍHO DIVADLA: JAROSLAV ŠIMANDL, PETR NEUBERT, DONART/PEPA

Člen souboru Národního divadla Martin Pechlát se
k herectví dostal oklikou. Vystudoval Střední průmyslovou
školu strojnickou, pracoval jako zvukař v České televizi
a až později se přihlásil na pražskou Divadelní akademii
múzických umění, kde absolvoval katedru alternativního
a loutkového divadla pod vedením Miroslava Krobota.
Kromě divadla se Martin Pechlát, který vyrostl na
sedmičce, často objevuje ve ﬁlmech i na televizních
obrazovkách.

Martin Pechlát:
Člověk se může naučit úplně všechno
● Děti mívají o svém budoucím povolání
různé představy. Čím jste chtěl být jako
malý kluk?
Na co si vzpomenete, co vám připadá jako klučičí povolání, tak tím jsem chtěl být.
Střídalo se to někdy za týden, něco mě
drželo tak čtrnáct dnů, něco vydrželo i déle, jako třeba popelář. Opravdu jsem chtěl
být vším možným.
● Měl jste už v dětství sklony k umění,
herectví, navštěvoval jste nějaké dramatické kroužky nebo tak podobně?
Ne, vůbec nic takového. Co moje paměť
sahá, nevzpomínám si, že bych nějak inklinoval k herectví a k divadlu.
● Vystudoval jste strojnickou průmyslovku, pracoval jako zvukař, takže spíš
technické profese. Kdy jste se tedy rozhodl stát se hercem?
Průmyslovka bylo takové vykročení úplně do neznáma. Po základce je dost těžké,
když se ve čtrnácti letech musíte rozhodnout, co dál. Vím, že právě u té průmyslovky byla velká naděje, že mě vezmou bez
přijímaček. Tak jsem se na ni přihlásil
a s oběma odřenýma ušima, spíš odřeným
úplně vším, jsem tu školu dodělal. Po maturitě jsem se přes kamarády dostal do televize jako asistent zvuku. Takže ne že
bych byl nějak zaměřený na techniku, spíš
to tak nějak vyplynulo. Teprve později začalo krystalizovat moje životní rozhodnutí,
co vlastně mám dělat, až vykrystalizovalo
do toho herectví. A ani vám už neřeknu
proč.
● Nějaký impuls tam ale asi být musel?
Nějaký impuls tam asi byl. Možná zčásti
to, že jsme si s jedním kamarádem začali
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psát do šuplíku hry a písničky. Možná to
bylo také trochu ovlivněno mojí prací v televizi, kde jsem přičichl k televizním inscenacím. Začal jsem se víc zajímat o umění
a chodit do divadla. Tak nějak to asi začalo…
● Absolvoval jste na DAMU katedru alternativního a loutkového divadla. Jak
na dobu studií vzpomínáte?
Bylo to pro mě úplně základní seznamování se s divadlem, s hereckou prací. Škola,
co se týče divadla, pro mne znamenala takové to zrání, nabírání vzdělání. Hrát, hrát
permanentně, neustále, to mě moc bavilo.
Bavily mě také osobnosti, se kterými jsem
se na škole potkal.
● Na osobnosti jste měl na DAMU štěstí.
Vaším pedagogem, kromě jiných, byl Miroslav Krobot. To on vás přivedl do Dejvického divadla?
Úplně tak to nebylo. Miroslav Krobot
vedl Dejvické divadlo už v době, kdy se otevíral náš ročník, a my jsme tam jako studenti hned od prvního ročníku v některých
inscenacích hostovali. Takže vlastně po
celou dobu studia jsem hostoval v Dejvickém divadle. Po skončení školy jsem odešel
do Klicperova divadla v Hradci Králové.
● První herecké zkušenosti jste tedy získával právě v Dejvickém divadle. Jak
vzpomínáte na své působení v tomto divadle?
V Dejvickém divadle se mi líbilo moc. Bavilo mě to, protože oproti škole to byla jiná
úroveň. Ve škole to byla taková ta školní
práce, kdežto v Dejvickém divadle už to bylo přičuchnutí k profesionálnímu divadlu,
k velkému hereckému světu, a to se mi líbi-

lo, bavilo mě to. K Praze 6 mám docela blízko, protože jsem vyrostl v Praze 7, na Letné, takže vlastně permanentní nejbližší
sousedství. Coby dítě jsem trávil spoustu
času ve Stromovce a moc rád na tu dobu
vzpomínám.
● Vzpomenete si na nějakou roli, kterou
považujete za mimořádnou zkušenost,
nebo na postavu, která pro vás byla stěžejní, zajímavá?
Stěžejní, taková velká a zajímavá role
pro mě asi byl Goebbels ve hře Goebbels/Baarová v Divadle Komedie. Měl jsem
tam asi padesátiminutový monolog, přibližně dvacet stránek textu. Když jsem uviděl poprvé scénář, zděsil jsem se. Naučil
jsem se jej ale nazpaměť, pak jsem se to naučil i hrát. Byl to pro mě takový zlomový
moment, protože jsem zjistil, že člověk se
může naučit úplně všechno.
● Hrál jste Josepha Goebbelse, to musela být opravdu zajímavá zkušenost…
Ano, hrál jsem roli Goebbelse. Scénář byl
vlastně text podle jeho deníků, které si psal
celý život. On byl grafoman a zůstalo
po něm asi 10 tisíc stránek textu. Z toho
upravil Dušan Pařízek, který inscenaci
Gebbels/Baarová v Divadle Komedie i režíroval, takový průřez. Inspiroval se v Německu, kde podobnou inscenaci dělali
původně pro tři herce. Dušan ji upravil
a doplnil tam ještě linku Lídy Baarové, kterou hrála Gábina Míčová. Je to už historie,
ale pro mě to byla opravdu zlomová role.
● Máte nějakou vysněnou roli nebo inscenaci, kterou byste si rád zahrál?
Ne, to asi nemám. Nechám se vždycky
překvapovat tím, co přijde. Neupínám se
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k nějakým vysněným rolím nebo inscenacím, to určitě ne.
● Do povědomí široké veřejnosti jste se
dostal hlavně díky ﬁlmovým a televizním
rolím. Podle čeho si vybíráte scénáře?
A stalo se někdy, že jste roli odmítl?
Role většinou odmítám jen z časových
důvodů, když to prostě nejde dát dohromady s mým jiným programem, který už je
závazný. Co se týče ﬁlmu nebo televize, tak
v takové fázi, že by mi snad denně přistálo
pět scénářů, abych si nějak mohl vybírat
role, ještě nejsem, to opravdu ne. Naopak,
jsem rád za každou příležitost, pokud to
není nějaká úplná blbost. Párkrát se mi to
už taky stalo, ale je to úplné minimum. Role tedy neodmítám, pokud mám čas.
● Premiéru měl český ﬁlm Pepa. Jakou
postavu v něm hrajete? Je v něčem odlišná od rolí, ze kterých vás diváci znají?
Možná trochu odlišná je ta role pro mne
tím, že ve ﬁlmu Pepa mám výrazně mladší
manželku, kterou hraje Anička Stropnická. Pravděpodobně už asi začínám hrát role takových stárnoucích otců. No, bohužel
už je to tak, věk a stárnutí nezastavíme.
Hraji tedy takového despotického manžela,
ale ne despotického ve smyslu, že bych
svou ženu týral, spíš ji asi psychicky deptám, aniž bych si to já sám uvědomil. Prostě hraji v Pepovi toho staršího, který má
pocit, že musí všechno řídit, všechno rozhodovat a tím asi té své mladší manželce
lezu na nervy, až to jednoho dne bouchne…
A víc nebudu prozrazovat, na to ať si zajdou diváci do kina.
● Jaké bylo natáčení a na co mají být diváci připraveni, na co se mohou těšit,
když půjdou na ﬁlm Pepa do kina?

My jsme se při natáčení bavili, tak mám
pocit, že lidi by se mohli bavit také. Podle
toho, jak jsem četl scénář, když budu popisovat hlavního hrdinu, kterého hraje Michal Suchánek, tak mi to přišlo místy jako
smutný příběh takového životního outsidera, který je vlastně sám na tomhle světě.
● Hrajete v Národním divadle, hostujete
v Divadle Palace, natáčíte ﬁlmy, televizní
seriály, inscenace, nedávno jste načetl
také audioknihu. Jaký je rozdíl hrát v divadle, před kamerou, nahrávat audio?
Co vám víc vyhovuje, kde se cítíte lépe?
Všechno, co jste vyjmenovala, je úplně
jiná práce. Mám pocit, že český herec je takový univerzál, který musí umět všechno.

Nejbližší je mi určitě divadlo, protože tam
se tráví nejvíc času zkoušením, přípravou
té inscenace, takže je to pro mě práce,
která má největší ponor do postavy. Natáčení mě samozřejmě taky hodně baví, ale
není na něj tolik času. Když točíte, je všechno takové rychlejší, při natáčení se musí výsledek udělat rovnou, bez velkého zkoušení. Není tolik času se do toho ponořit,
nazkoušet si roli, vyzkoušet si nějaké polohy. V tomto směru je mi divadlo určitě
nejbližší. V divadle je mnohem víc času pracovat s tou postavou, než se jde před diváky. Důležitý je také přímý kontakt s divákem při představeních. A navíc to nekončí,
každé představení může být jiné, může se
posouvat neustále dál a dál, kdežto když se
něco natočí, tak je to hotové a už se nic nedá změnit. Někdy to může být i výhoda,
protože člověk se nemusí nijak trápit –
když se to povede, tak se to povede a je to
tam. Člověk nemusí zjišťovat, proč se to povedlo nebo proč se to nepovedlo už podruhé, což se třeba v divadle také někdy stane.
Prostě každá ta práce má něco do sebe, má
své výhody i nevýhody a je úplně jiná.
● Nahrávání audioknih, to je asi ještě
úplně jiná disciplína…
Ano, a je to docela tvrdá práce. Někdo
pro to má velké vlohy, jsou mistři, kteří načtou knihu za chvilku. Já jsem zatím načetl
jen jednu audioknihu, Dešťová hůl od Jiřího Hájíčka. Musím říct, že to pro mne
bylo docela těžké, protože v té knize se pořád střídá několik poloh. Přímá řeč, vyprávění, skákání v čase…, takže to bylo docela
těžké, ale svým způsobem příjemná práce
a bavila mě.
● Co rád čtete, máte nějaké oblíbené
autory?

www.vase7.cz
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osobnost Prahy 7
Mám rád beletrii, mám rád
historické romány. Naposledy
jsem třeba četl Citlivého člověka od Jáchyma Topola a moc,
moc se mi líbil. V poslední době
se tady pořád v nějakých souvislostech mluvilo o Peroutkovi,
tak jsem si říkal, že je velká
hanba, že jsem od něj nic nečetl. Začal mě proto strašně zajímat. Přečetl jsem si jeho nejznámější román Oblak a valčík.
Zakousl jsem se do něj a musím
říct, že se mi moc líbil.
● Chodíte do divadla i jako
divák, třeba na představení
svých kolegů? Zaujalo vás
v poslední době nějaké představení nebo ﬁlm?
Musím říct, že to je docela ostuda, ale s mou návštěvností divadel a představení mých kolegů je to v poslední době velmi
tristní. Nějak jsem najel na
režim, že mám dost svých představení, a když mám volný večer, tak zůstávám docela rád
doma. Určitě se ale zlepším,
musím se zlepšit, protože mám
hodně restů. Mám vytipova-

ných spoustu věcí, které bych
chtěl vidět, a je jich tolik, že by
to zabralo určitě tak asi měsíc
každý večer.
● Můžete tedy prozradit, na
která představení se chystáte?
Určitě bych se chtěl jít podívat na Zábradlí na Too Much
Blood, jak ji udělal David Jařab.
Chtěl bych se jít podívat do Divadla X10, to je bývalé Strašnické divadlo a teď jsou na Ná-

rodní třídě, pak bych chtěl vidět
Katy v Činoheráku. Je toho ještě dost, na co bych se chtěl jít
podívat. Samozřejmě i u nás
v Národním divadle jsou některé inscenace, které jsem ještě
neviděl. Třeba Maryša, na tu
jsem se strašně těšil a moc rád
bych ji viděl. Takže je toho
spousta…
● Jste zaměstnaný člověk,
zbývá vám ještě čas na nějaké
záliby, koníčky? Jaké to jsou?

Snažím se, aby mi na mé záliby nějaký zbyl. Rád čtu, chodím do kina nebo se dívám na
ﬁlmy v televizi. Rád si zajdu také na procházku nebo vyrážím
na výlety v okolí Prahy, kde jsou
nádherná místa.
● Máte nějaká oblíbená místa, na která se rád vracíte?
Mám to moc rád u Berounky,
na Karlštejnsku a v okolí. Tam
jsou moc krásná místa, kam se
vždycky rád vydávám.

Martin Pechlát
■ Vystudoval Střední průmyslovou školu – obor provozuschopnost výrobních zařízení, poté katedru alternativního a loutkového divadla na Divadelní akademii múzických umění v Praze.
■ Po škole nastoupil do angažmá v Klicperově divadle v Hradci Králové. Později byl jednou z hereckých opor Divadla Komedie, působil také v Dejvickém divadle, v Divadle v Řeznické, v Arše,
A Studiu Rubín, na Letních shakespearovských slavnostech. Od divadelní sezony 2012/2013
je členem činoherního souboru Národního divadla v Praze.
■ V roce 2009 získal Cenu Thálie a v roce 2009 a 2011 Cenu Alfréda Radoka v kategorii nejlepší
mužský herecký výkon roku za roli Goebbelse v inscenaci Goebbels/Baarová, a za roli Andrease
Kartáka v inscenaci Legenda o svatém pijanovi uváděné v Divadle Komedie.
■ Často se objevuje ve ﬁlmu a na televizních obrazovkách. Hrál například ve ﬁlmech Pepa, Milada, Rodinný ﬁlm, Ženy v pokušení, František je děvkař, Vratné lahve, Václav, Účastníci zájezdu, Nuda v Brně a mnoha dalších.
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PrDeL

dům, byt, chata,
pozemek

Letní číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.
Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225.
(Po až Pá 8.00 – 18.00 hod.)
PrDeL

Roční předplatné za 499 Kč

prodávejte s Vilémem

(11 čísel včetně poštovného)

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

(roční předplatné s tričkem)

: Ungerer

Prodávejte za nejlepších podmínek

PRavá DEmokratická Legrace

7

49 Kč

str. 30–31 Náš člověk

www.vilemreality.cz

Speciální balíček za 699 Kč

facebook.com/sorrycz

Volejte ještě dnes

604 755 473
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RADEK STESKA

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

+

n
tra
8s

víc
na

veřejný prostor

Finanční pomoc
pro rodiny s vážně nemocným dítětem

18

tel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává.

Komu
nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně
každý měsíc podporují rodiny
s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy,
těžká kombinovaná postižení,
svalovou dystroﬁi Duchenne,
cystickou ﬁbrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná

onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají
se vzácnými onemocněními
a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci
více než 5548 rodin z celé České republiky.

Jak můžete
pomoci právě vy?

nebo napsat e-mail a pracovníci
již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

Staňte se i vy
Dobrým andělem
Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete
začít přispívat. Vaše ﬁnanční
pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
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rodin z Prahy 7
a dalších 528 z celé
Prahy již dostalo ﬁnanční podporu nadace Dobrý
anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům
dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat
lépe alespoň po ﬁnanční stránce. Pomozte najít další rodiny,
které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly ﬁnanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že
u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“
říká Petr Sýkora, spoluzaklada-

Holešovice a Karlín

edení mostu má přibližně odpovídat zákresu
v Metropolitním plánu,
vedl by od křižovatky ulic Jateční a Na Maninách na karlínskou
stranu po křížení ulic Urxova
a Rohanské nábřeží.
„Most by napojil i budoucí rekreační zónu na Rohanském
ostrově, kterou město připravuje. Řešením mostu se IPR již
v minulosti zabýval, protože bylo potřeba reagovat na skuteč-

V

nosti vyplývající z povodní roku
2002, hlavně kvůli umístění
konstrukce mostu nad povodňovou hladinu. Aktuálně se zabýváme podobou v návrhu
Metropolitního plánu. Zároveň
bude potřeba určit, jakou formou se rozhodne o podobě
mostu,“ poznamenává Adam
Švejda z IPR Praha. Nový most
by měl ulevit Libeňskému
a Hlávkovu mostu a měl by měl
zahrnovat i tramvajovou trať.

Prozatím není jisté, zda by
sloužila k pravidelnému provozu nebo jako výluková trasa.
Plán má však i své kritiky.
„Nový dopravní most s takovou
kapacitou je prostě nesmysl.
Mezi Prahou 7 a Prahou 8 je dostatek dopravních spojení, považujeme za dobrý nápad pěší
lávku, ale most s tramvajovými
kolejemi jenom svede další dopravu na obě přetížené městské
části. Raději se věnujme projektům, které dopravu z Prahy 7
odvedou, například dokončení
Městského okruhu, nebo dokonce vnější obchvat Prahy. Za
lepší investici považujeme vyřešení dopravní obslužnosti nové
čtvrti Bubny a uklidnění dopravy okolo Argentinské,“ říká
lídr ČSSD Tomáš Petříček.

facebook.com/VasePraha
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Praha připravuje výstavbu nového mostu,
který by spojil Karlín s Holešovicemi.
Institut plánování a rozvoje hlavního města
Prahy (IPR) už kvůli úpravě umístění mostu
podal podnět ke změně územního plánu.

Přidejte se!

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774
774335
335502
506
www.nemovitosti-vykup.info

www.vase7.cz
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spojí nový most

Jsme také na Facebooku

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

V tajence naleznete citát Ladislava Pecháčka.
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Navštivte zpravodajský
portál z Prahy a okolí
Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy
a zajímavé reportáže z vaší městské části
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www.nasregion.cz
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DUKELSKÝCH HRDINŮ 348/13 HOLEŠOVICE
Otevřeno: PO – PÁ 9 – 18 hod., tel.: 604 939 742, info@domeo.cz

Zveme vás také na naši druhou prodejnu CHODOV

Pod Chodovem 1267/7 Praha 4 (vedle Decathlonu)
ZDE NAJDETE ROZŠÍŘENÝ SORTIMENT PRO VAŠE BYDLENÍ

KOUPELNY KUCHYNĚ PODLAHY DVEŘE OSVĚTLENÍ

www.domeokoupelny.cz
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