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Jak dopadly
volby na sedmičce

Historie
Muzeum
má známku

Školství
Budoucí
stavitelé

Matouš Ruml:
Servis
Kam s odpadem
v Praze 7

Hrát si jako malé dítě
mě moc bavilo

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli.

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,
inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,
energetický štítek, převody energií, stěhování atd.

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...

ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6
Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz
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editorial
Vážení čtenáři,
v říjnových komunálních volbách jste rozhodli, kdo má
v následujících čtyřech letech
vést sedmou městskou část.
Jak volby dopadly, kolik lidí
k nim přišlo, kdo s kým nakonec uzavřel povolební koalici
a na co se chce nové vedení
radnice zaměřit? Přinášíme
vám podrobné výsledky komunálních voleb. Přečtěte si
povídání s mladým hercem
Matoušem Rumlem. Možná
si ho ještě pamatujete z oblíbeného seriálu Comeback, kde se zhostil role pubertálního
Lexy. Co se u něj od té doby změnilo, jaká posbíral ocenění,
kde ho můžete vidět, proč má rád Prahu 7 a jak se s rodinou
připravuje na blížící se vánoční svátky? Vánoce jsou
opravdu „za rohem“, přinášíme vám volnočasové tipy na
akce, které se v sedmé městské části konají. Kam vyrazit
a co lákavého se na sedmičce bude konat? Přečtěte si také
zajímavost o Zemědělském muzeu. Narozeniny tady oslavili velmi speciálně, muzeum má vlastní poštovní známku.
Dozvíte se také dopravní novinky, které se obyvatel sedmičky velmi týkají. Hezký předvánoční čas.
Vaše Zuzana
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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.
Vzkvétající lokalita plná stylových restaurací, kaváren a jiných kulturních a volnočasových míst vhodných pro setkání
vytváří z této čtvrti atraktivní místo nejen pro spokojené bydlení, ale i společenský život.
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.

aktuality

Provoz parního zdroje

v Holešovicích byl ukončen

P

tepla, který v Holešovicích symbolizuje
100 metrů vysoký komín, už není potřeba.
„Hlavním přínosem bude efektivnější přenos tepla a nižší emise,“ poznamenal za
Pražskou teplárenskou Tomáš Sluka.

Požádejte si
o dotaci on-line

rogramové dotace na příští rok nabízí žadatelům sedmá městská část.
Podávat žádosti bude možné do
23. listopadu. Není přitom potřeba vyplňovat žádné papírové dokumenty nebo docházet na úřad, vše funguje on-line díky
nově spuštěnému Dotačnímu portálu. Sys-

P

tém žadatele provede celým dotačním procesem až po závěrečné vyúčtování. Programové dotace pro rok 2019 jsou vyhlášeny
v oblastech kultura, bezpečnost a protidrogová prevence, sociální a zdravotní, sport,
školství, životní prostředí a péče o veřejný
prostor.

Praha připravuje

S

B

Na Letnou
se vrátila knihovna
o čtyřech letech se na Letnou vrátila pobočka pražské knihovny.
Čtenářům se otevřela začátkem
října a nabízí bohatý výběr knih pro
děti i rodiče. Otevřeno tady mají s ohledem na to, aby do knihovny mohly zajít
děti cestou ze školy.

P

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

studii stavby mostu
tudii stavby Rohanského mostu mezi
Karlínem a Holešovicemi připravuje
hlavní město Praha. Hotova má být
do konce května příštího roku. Nový, 382
metrů dlouhý a 23 metrů široký most by
vedl v Holešovicích od křižovatky ulic Jateční a Na Maninách na karlínskou stranu

ezplatná právní poradna pro seniory bude k dispozici i před
Vánoci, konkrétně zde bude
možné vyhledat pomoc a získat radu
5. a 19. prosince. Zájemci z řad seniorů
najdou poradnu v místnosti číslo 225
ve 2. patře radnice Prahy 7 na nábřeží
Kpt. Jaroše, a to vždy mezi 15.00
a 18.00 hodinou.

po křížení ulic Urxova a Rohanské nábřeží.
Měl by ulevit Libeňskému a Hlávkovu mostu a měl by zahrnovat i tramvajovou trať.
„Což je aktuální ve vztahu k rekonstrukci
sousedních mostů – Libeňského a Hlávkova,“ upřesňuje Adam Švejda, ředitel Sekce
vnějších vztahů IPR Praha.

za nejvyšší možnou cenu

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
Tel.: 603 278 555
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Nevíte si rady
s vánočním
dárkem?

!+$!'!(*#!  
! !$#%!$! # 
!*% ! *()$#)!#)! !  !
+$ #$+! 
! $+(' ! $) !$!* )+
!)$# ! $!$*! #!$! $+*+*!
!)+! *+!$!%$ %*#

4

www.vase7.cz

!(!Vína a delikatesy
Mlejnek!!'$!!*%*!
) $%*!%! + !
   
+$!  +VÍNA A DELIKATESY MLEJNEK
(La Capannina)
Milady Horákové 818/52
170 00 Praha 7 Holešovice
Prodejna: +420 733 441 162
...-,+*.)+*-('
*&%$)#"!,+*.)+*(' %$)#-(%

INZERCE V7-1101

ražská teplárenská v září ukončila
provoz starého parního zdroje dálkového tepla v Holešovicích. V létě totiž
byla dokončena poslední výměna parovodního potrubí za horkovodní. Starý zdroj

Najděte pomoc
v bezplatné poradně

školství
Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

špičku v přípravě budoucích stavitelů

ž název této školy i její tradice zavazují pedagogy, aby své žáky připravovali na budoucí povolání v co možná
nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat ani odbornou veřejnost, ani ﬁrmy zaměstnávající absolventy školy. Zároveň musí absolventy připravit tak, aby mohli pokračovat v dalším
studiu na vysoké škole, především na Fakultě
stavební a Fakultě architektury ČVUT. Škola
je umístěna v příjemném a klidném prostředí, kousek od stanice metra Pankrác, a poskytuje tak žákům výborné podmínky pro
jejich rozvoj odborný i lidský. Budoucí žák
si může vybrat ze tří odborných zaměření:
■ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje nejširší oblast výstavby, a to realizaci budov

U

a hal pro různé funkce. V tomto tradičním
odborném zaměření je žák postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou projektování a výstavby, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování a kreslení
stavebních výkresů až po realizaci budov.
■ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
jsou dvě profese, které nelze od sebe oddělovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.
Odborné zaměření je vhodné pro chlapce
a dívky s technickým a estetickým cítěním,
prostorovou představivostí a výtvarným nadáním.
■ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ
DESIGN se zaměřuje na komplexní návrh
interiéru v návaznosti na celkový architekINZERCE V7-1109

tonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb.
Přijďte se podívat na den otevřených dveří, který škola pořádá ve čtvrtek 6. prosince
2018 od 17 hodin. Zeptáte se žáků přímo na
jejich vlastní zkušenosti se školou. Školu si
prohlédnete a posoudíte sami.
Další informace o škole najdete na webových stránkách www.spsgocar.cz.
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Také patříte mezi rodiče, kteří budou v nejbližší době řešit
se svým potomkem, jakým směrem se bude ubírat jeho
cesta k budoucímu povolání? Představujeme vám školu
s dlouholetou tradicí – Střední průmyslovou školu stavební
Josefa Gočára v Praze 4.

volný čas

Losers Cirque Company
odhalí své EGO v La Fabrice
ěsíc do Vánoc můžete
letos začít odpočítávat
v dobré společnosti.
Právě na 24. listopadu je totiž
naplánováno premiérové představení v holešovické La Fabrice. Jmenuje se EGO a je to nová
inscenace z dílny jednoho z nejpopulárnějších českých novocirkusových souborů Losers
Cirque Company.

„Co se stane, když vám na
vrcholu vstoupí do cesty někdo
mladší, energičtější, výkonnější? Ego říká: Je potřeba zápasit
ze všech sil o své těžce vydobyté místo! Ego nás nutí být nejlepší, mít navrch, mít vždy
pravdu. Ego je mistr číslo jedna,
kterého musí všichni uctívat...,“
tak představují autoři novou inscenaci.

Ta vypráví příběh muže, který si musí projít vnitřním peklem, aby pokořil své vlastní
ego. Divákům se v roli představí
spoluzakladatel a principál souboru Petr Horníček, role mladšího soka se zhostí Jindřich
Panský.
„Zásadním tématem každého tanečníka a akrobata je stárnutí těla. Je těžké dřít celý život

Přednáška v muzeu

din. Tvůrci rozhlasové inscenace pozvou posluchače do velmi
zvláštního dramatického světa,
kde vedle sebe existují Shakespearova lebka, Faust a Prospero s duchy různých Shakespearových postav. Výtěžek ze
vstupného půjde jako dar nadačnímu fondu Světluška.

Svět minerálů
■ Svět minerálů se jmenuje
výstava minerálů a šperků, která se koná 1. a 2. prosince na
Výstavišti. Představen bude tajemný svět minerálů, mineralogie a geologie.

Dětská planeta

Pohádky o drakovi

M

22. listopadu
■ Jak si doma připravit repelent z bylinek, jak se vyznat
v pesticidech, kdo je škůdce
a kdo užitečný v našich zahrádkách a mnoho dalšího se dozvědí návštěvníci další přednášky
v Národním zemědělském muzeu. Na 22. listopadu je naplánováno téma Malý průvodce
chorobami a škůdci.

Shakespearova lebka
29. listopadu
■ První veřejné uvedení pořadu Shakespearova lebka
plánuje pražské Planetárium
na 29. listopadu od 20.00 ho-

1. prosince

30. listopadu

1. prosince

■ Veletrh hraček, her a dětských potřeb pojmenovaný
Dětská planeta se bude konat
30. listopadu na pražském Výstavišti a potrvá do 2. prosince.
Připraven bude doprovodný
program, a to pro menší i větší
děti.

■ Čtyři pohádky o jednom
drakovi odehraje v sobotu
1. prosince divadelní soubor

a pak se smiřovat ještě v poměrně mladém věku s tím, že
už na to vaše fyzické síly nestačí. Pro ego každého z nás je
obtížné pokorně uvolnit místo
dalším, silnějším a mladším.
Vyšli jsme tedy totálně z našich
dvou performerů a postavili je
do ringu jako soky, protivníky,
dva kohouty na jednom sportovním smetišti, jako dvě ega,“
říká k nové inscenaci režisér
a umělecký ředitel činohry Národního divadla Daniel Špinar,
jenž patří k řadě osobností, které se při realizaci inscenace sešly. Hru doprovodí unikátní animace a světelné efekty.

Gaudium, a to v knihovně Sedmička. Publiku se představí čtyři princezny, každá má jinou povahu a s každou také naloží
drak úplně jinak.

Vánoční prohlídka
25. prosince
■ Vánoční komentované prohlídky se můžete zúčastnit
25. prosince od 15.00 hodin
v Národní galerii ve Veletržním
paláci. S výkladem historičky
umění Alice Němcové si prohlédnete hned několik výstav.

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

starosta Čižinský s Piráty a Zelenými

oaliční smlouva byla uzavřena koncem října,
ustavující zastupitelstvo, které potvrdilo vzniklé koalici složení rady městské části,
se konalo minulý týden. Koaliční partneři se dohodli na
tom, že Praha 7 Sobě bude zastávat v devítičlenné radě post
starosty, čtyř místostarostů
a třech radních, koalice Pirátů
a Zelených potom bude mít jednoho radního.
Koalice také sepsala své programové priority na následující
čtyři roky. Patří mezi ně třeba
hospodárnost a rozpočtová odpovědnost sedmičky, což znamená například to, že sídlo rad-

K

nice bude podle výsledků referenda, dále chce koalice usilovat o kvalitní územní plán v rozvojovém území Bubny-Zátory,
uzavřít zbývající herny nebo zavést komunikační softwarovou
platformu pro školy pro komunikaci s rodiči.
Nová rada se dále chce zasadit o zklidnění dopravy na území Prahy 7, zejména jí jde o snížení zatížení obyvatel hlukem
a imisemi v okolí magistrály
a chce také podporovat bezbariérovost a formy dopravy šetrné
k životnímu prostředí, jako jsou
například cyklostezky či cyklotrasy. Mezi své programové priority řadí Praha 7 Sobě a Piráti

PŘIPRAVIL RED, FOTO ARCHIV

Většinu jedenadvaceti hlasů bude mít
v zastupitelstvu sedmé městské části
koalice, kterou po volbách uzavřelo hnutí
starosty Jana Čižinského Praha 7 Sobě
a koalice Pirátů a Zelených. Volby na
sedmičce vyhrála ziskem 55,47 %
a osmnácti mandátů právě Praha 7 Sobě.
Piráti a Zelení mají výsledek 11,81 % a tři
mandáty. Strany už si rozdělily posty v radě
a shodli se na programových prioritách.
a Zelení také podporu rozvoje
sociální a zdravotní politiky či
kulturních aktivit.
Do devětadvacetičlenného
zastupitelstva sedmé městské
části poslali voliči začátkem října kromě koaličních partnerů
Praha 7 Sobě a Pirátů a Zele-

ných také koalici ODS, Svobodní, SsČR (13,39 %, čtyři mandáty).
Po dvou mandátech mají
hnutí ANO (7,49 %) a TOP 09
a STAN – Spoj. síly pro Prahu 7
(6,61 %). Volební účast na sedmičce byla 48,89 %.

Volby v číslech
Praha 7 Sobě
55,47 %, 18 mandátů
Koalice ODS, Svobodní, SsČR
13,39 %, 4 mandáty
Piráti a Zelení
11,81 %, 3 mandáty
ANO
7,49 %, 2 mandáty
TOP 09 a STAN – Spoj. síly pro Prahu 7 6,61 %, 2 mandáty
Volební účast 48,89 %
ZDROJ: VOLBY.CZ
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NÁŠ TIP: ODLETY Z PRAHY
Cayo Coco
Cayo Largo
Havana
Varadero



 

8 dní
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Melia
Pelicano
Grand Caribe
Roc Barlovento
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3*
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all inclusive
All inclusive
All inclusive
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO MICHALA RUSAŇUKOVÁ, ARCHIV DIVADLA VERZE A TV NOVA

Sympatického herce Matouše Rumla si diváci asi nejvíc
spojují s jeho seriálovými rolemi, s postavou fyzikáře
Davida Kučery z Ulice nebo puberťáka Lexy z Comebacku.
Matouš Ruml se herectví věnuje odmalinka. Zahrál si
v mnoha dalších seriálech, televizních inscenacích
a ﬁlmech. Je také velmi úspěšným divadelním hercem,
laureátem Ceny Zuzany Navarové a držitelem Thálie pro
mladého činoherce za rok 2012. V současné době ho diváci
mohou vidět v představeních v Divadle v Celetné,
v Městském divadle Mladá Boleslav a v Divadle Verze.

Matouš Ruml:

Hrát si jako malé dítě mě moc bavilo

● K herectví jste „přičichl“ už v šesti letech v Dětském divadelním studiu Labyrint. Zalíbilo se vám na prknech, která
znamenají svět, hned od začátku? Co se
vám na divadle líbilo?
Ano, musím říct, že ano. Hrát si jako
malé dítě na jiné příběhy mě moc bavilo
a baví pořád. V DDS jsme měli heslo: „My
nic nehrajeme, my si hrajeme.“ Když jsem
pak jako dítě hrál na velkém jevišti, přišlo
mi to pořád stejné, všichni si vlastně hráli.
● Vzpomenete si ještě na svou první dětskou roli?
V DDS jsem poprvé hrál před lidmi o Vánocích ovečku. Přišel jsem na jeviště s malovanou deskou ve tvaru ovečky s otvorem
pro hlavu. Dřepl jsem si doprostřed jeviště
a jemným pištivým hláskem jsem řekl:
„Bééééé.“ Ale má první role, za kterou jsem
dostal peníze, byla v inscenaci „Trójanky“
v Divadle Labyrint, kde jsem měl němou
dvojroli dětí, které v inscenaci byly zabity.
Mojí babičku hrála Věra Galatíková, dodnes
si pamatuji vůni jejího kostýmu, když mě
v roli jako svého vnuka konejšila. Mimochodem můj první honorář byl 80 korun za
představení.
● Na pražskou konzervatoř jste se prý
dostal až na druhý pokus. Byl jste tedy
pevně rozhodnutý pro hereckou dráhu,
nebo jste uvažoval i o nějakém jiném povolání?
Herectví mě tak bavilo, že jsem si neuměl představit něco jiného. Bylo mi jasné,
že když se dá studovat, tak půjdu na konzervatoř. Ale byl jsem si až moc jistý a moc
jsem pro to neudělal. Když mě nepřijali,
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byla to pro mne taková zkouška, jestli to
myslím vážně. Uvědomil jsem si, že když
o něco opravdu stojím, tak ale pro to také
musím já něco udělat, učit se, projevovat
zájem, snažit se prostě víc. Ten rok, kdy
jsem byl na jiné škole (Střední průmyslová
škola dopravní), mě přesvědčil, že jiné povolání, jiný obor dělat nechci.
● Ke konci studia na konzervatoři vám
byla udělena Cena Zuzany Navarové,

kterou dostává nejlepší student a studentka daného ročníku. Co pro vás tohle
ocenění znamenalo a jak vůbec vzpomínáte na svá studentská léta a pedagogy
z konzervatoře? Kdo z nich vás nejvíce
ovlivnil?
Já měl obrovské štěstí na příležitosti. Už ve
2. ročníku jsem hostoval v divadle konzervatoře se staršími ročníky, hostoval jsem
v Městských divadlech pražských, ve Sta-
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osobnost Prahy 7
vovském divadle. Velmi brzy
jsem si tedy uvědomil, že každý
divadlo dělá jinak, že to, co nám
profesoři říkají, není jen jedna
jediná a správná cesta. Myslím,
že pak bylo všechno jednodušší. Bral jsem je jako jiné režiséry, kteří mi dávají připomínky a zároveň první zpětnou
vazbu, protože jsou prvními,
kdo můj výkon vidí. Škola mě
ovlivnila do mého budoucího života velmi, naučil jsem se přístupu k práci, dala mi životní
kamarády, poznal jsem tam
svoji ženu. To vše mě, jak se
zdá, ovlivnilo dost.
● Měl jste nebo máte nějaké
herecké vzory, idoly?
Musím říct, že žádný herecký
vzor nemám, ani jsem nikdy
neměl. Líbí se mi různé přístupy ke zkoušení, hraní a vnímání umění, ale líbí se mi má
cesta. Nechci být jako někdo.
Chci být já.
● Váš herecký rejstřík je poměrně pestrý. Hrajete role
jak komediální, tak vážné,
kladné i záporné. Ve kterých

rolích se cítíte lépe, které máte raději?
Musím říct, že obojí. Mám
rád právě tu pestrost, kterou
můžu střídat. Ale úplně nejlepší je, když se to skloubí. To se
potkalo v inscenaci Chaplin,
kde hraju Charlieho Chaplina.
Ten tam má vše.
● A je vám některá z vašich
postav, rolí bližší nebo ji máte
raději než ty ostatní?
Je to asi právě Charlie. Vždy
se mě nějakým způsobem dotýkal i pohyb. Miluju grotesky,
pantomimu. Vím, že v tomhle
směru mám podobný humor jako „tulák“, ale přiblížit se tak
obrovskému talentu je dost náročné. Těch hereckých poloh
má Charlie snad nekonečně.
Měl bohatý život na emoce, práci a zážitky. Baví mě hledat,
jaký byl člověk, to mě na tom
láká pokaždé, když na jevišti
sundám kostým tuláka.
● Máte nějaký herecký sen,
existuje hra nebo role, po které toužíte, kterou byste si rád
zahrál?
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BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová – daňový poradce č. 3009
telefon: 283 871 129, 608 534 084
e-mail: vilikusova@bilance-ucetnictvi.cz









Nabízí

vedení účetnictví a daňové evidence pro ﬁrmy a OSVČ
daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
daňová optimalizace v mezích zákona
přiznání k DPPO, DPFO, DPH, Silniční daně
mzdové účetnictví a poradenství, personalistika
účetní a ﬁnanční poradenství
rekonstrukce účetnictví
zastupování na zdravotních pojišťovnách a PSSZ

Výhody

 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté praxi
a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující ﬁrmy
 daňové a ﬁnanční poradenství daňovým poradcem
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti a položkám
 přátelský, profesionální a spolehlivý přístup
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Já ten sen žiju. Potkávají mě
takové role a hry, že nemůžu po
ničem jiném toužit. Mám veliké
štěstí na svou profesi, že mě
pořád baví a mám co hrát.
● Stalo se vám někdy ve vaší
kariéře, že jste nějakou roli
odmítl a později toho třeba
i litoval?
Roli jsem už několikrát odmítl, ale nikdy jsem toho nelitoval. Většinou jsem je odmítal
z časových důvodů. Mohu si své
role vybírat, možná proto mě to
také pořád baví.
● Hrajete v divadle, v seriálech, ve ﬁlmech, věnujete se
i dabingu. Pokud si můžete
vybrat, co je vám bližší, kde se
cítíte lépe, na divadelním jevišti, před ﬁlmovou či televizní kamerou, nebo dabingovým mikrofonem?
Mohl jsem si vyzkoušet
všechno, což je veliké štěstí. Divadlo ale dělám přece jenom
nejvíce, proto je mi pořád nejblíže, protože jsem si tam nejjistější. Poslední dobou jsem
také načetl spoustu audioknih,
což je další obor, který jsem si
zamiloval. Myslím, že pro herce
a jeho osobní rozvoj je důležité
si všechny tyhle obory vyzkoušet a střídat. Což se mi zatím
daří.
● V listopadu měla premiéru
nová hra Šťastný vyvolený
v Divadle Verze, ve které
ztvárňujete postavu Noela.
Jaká je to role, na co se
mohou diváci těšit?
Role Noela je tak „trochu jiná“ než role, které jsem dosud
ztvárnil. Navenek je pan dokonalý, ale jen do té doby, než
začne otevřeně říkat, co si myslí. Jeho názory doufám nesdílí
mnoho lidí, ani já je nesdílím.
Proto je mi trochu nepříjemné
se ho snažit pochopit. Ale na
druhou stranu se to skvěle hraje, urážet lidi, ohrožovat je se
zbraní v ruce, to jsou věci, které
jako Matouš nikdy neudělám,
ale na jevišti si to docela užívám.
● Co pro vás znamená premiéra a derniéra – začátek
a konec, nebo něco úplně jiného?
Je to pro mne vznik a zánik
inscenace, je skvělé, že je tomu

věnována trochu větší pozornost než normálním reprízám.
Pro někoho skoro rituální, což
je dobře. Já to také vnímám, ale
nemůžu říct, že bych kvůli tomu začal jinak hrát nebo vnímal hru na premiéře nebo derniéře jinak než jako při každém
jiném představení.
● Na nedostatek práce si stěžovat nemůžete, máte rodinu, děti. Pokud si najdete čas
na nějaké zájmy, koníčky, jaké to jsou?
Když to jde, tak vytáhnu kolo. Ale toho času je spíš méně
než více. Tak se snažím být doma, když mohu.
● S rodinou žijete v Praze 7.
Jak dobře sedmičku znáte, je
pro vás ideálním místem pro
život?
Nejsem moc městský typ, ale
Holešovice jsou pro mě ideálním místem, kde bydlet v Praze. Mám to do Divadla v Celetné
pár stanic tramvají, všechny
obchody dostupné v okolí, Stromovka, sobotní trhy…
● Jaké jsou vaše plány na
příští rok, na co se těšíte, co
připravujete?
Budu zkoušet v Divadle v Celetné báseň Máj, s premiérou
1. května. Jinak budu mít snad
po dlouhé době konečně trochu
volněji. Na to se opravdu těším.
● Rychle se blíží vánoční svátky. Jak jste na tom s vánočními dárky, máte je už nakoupené?
Mám je pro děti vymyšlené
a vybrané, ale nakoupené ještě
ne. Nepropadám panice.
● Jak nejraději trávíte vánoční svátky, dodržujete nějaké vánoční zvyky a tradice?
Pro mne Vánoce začínají
představením Kašparova sláva
vánoční, na které jdeme s celou
rodinou, pak projdeme vánoční
Prahou a poprvé na mne dýchne ta pravá atmosféra. Jinak se
těším na pečení cukroví s dětmi, které to neskutečně baví.
● Co byste popřál čtenářům
do nového roku?
Ať se umějí radovat z maličkostí a občas si připomenou, že
jsme prostě šťastní. Těch chvil
je v našich životech mnoho, jen
si to neumíme připustit. Tak ať
si to v novém roce připustí.

historie
Sté narozeniny slaví pražské Zemědělské
muzeum. A u příležitosti tak vysokého
„věku“ si nadělilo speciální dárek. Má
vlastní poštovní známku. Jejími autory jsou
výtvarník Josef Dudek a rytec Bohumil
Šneider a připomíná právě sté výročí
založení muzea.

oslavilo narozeniny vlastní známkou
očátky Národního zemědělského muzea sahají až
roku 1891, jako samostatná instituce však muzeum
vzniklo v roce 1918. Budova
v Praze na Letné, do níž jsou
návštěvníci zvyklí chodit a která je významnou památkou
novodobé české architektury
funkcionalismu, byla postavena v letech 1937–1939. Výstavba proběhla zároveň se
sousedním objektem Národního technického muzea, a to
podle projektu architekta Milana Babušky.
Dalších více než padesát let
však budova sloužila zcela jiným než původním účelům.
Nyní si zde lze prohlédnout
celou řadu stálých expozic, jako
je Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Zemědělství, Laboratoř ticha, či Živou
zahradu na střeše muzea, kte-

P

rou korunuje nádherný výhled
na Prahu. Prostor pro zdokonalování kulinářského umění nabízí gastrostudio, které je součástí expozice Gastronomie.
„Národní zemědělské muzeum slaví sto let od svého založení. Je to však poprvé v historii, kdy funkcionalistická
budova v Praze na Letné plnohodnotně plní svůj účel a představuje řadu expozic a výstav
věnujících se jednotlivým oborům zemědělství. Kromě založení našeho muzea se před sto
lety odehrál také nástup nových technologií na pole a do
zemědělské výroby. Jeden z dobových strojů – krásná a unikátní parní oračka Přemysl – je
na známce také,“ řekl k nové
známce ředitel muzea Milan
Jan Půček.
Motivem poštovní známky je
hlavní výstavní budova Národ-

ního zemědělského muzea,
před kterou autor umístil „lokomobilu“ – jeden ze vzácných
exponátů muzea – parní oračku Přemysl. Známka byla vytvořena technikou rotačního
ocelotisku, kombinovaného
s hlubotiskem. Její hodnota
činí 27 korun, zakoupit ji lze na
všech ﬁlatelistických přepážkách, tedy tam, kde mají pošty
svou specializovanou přepážku, na webových stránkách
České pošty a dále na vybraných poštách.
„Nejde o první podobnou
známku. Například v roce 2005
začala Česká pošta prodávat
známku s motivem traktoru
LANZ BULLDOG HL-12, vyrobeným roku 1921, která připomínala pobočku Národního zemědělského muzea – Muzeum
zemědělské techniky v Čáslavi,“ připomněla ředitelka po-

bočkové sítě Praha České pošty
Hana Tmejová.
Velkou událost zažilo Zemědělské muzeum i z kraje letošního roku, kdy se po sedmdesáti letech dočkalo expozice
zemědělství. Ta v budově postavené v roce 1939 sice po válce
vznikla, ale vydržela zde jen
pár měsíců. V roce 1950 se totiž v muzeu na Letné usídlila
z nařízení tehdejší vlády ﬁrma
Stavoprojekt.
K expozicím Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Živá zahrada, Voda v krajině a Laboratoř
ticha od 15. března přibyla
i ucelená expozice věnující se
historii zemědělství. V expozici
nechybí symbolická cesta dějinami zemědělství formou časové osy, která přibližuje jeho
vývoj od pravěku až do současnosti se všemi zvraty, propady
i úspěchy.
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Dreams Punta Cana
Sunscape
Villa Serena
Be Live Hamaca
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Zemědělské muzeum

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 11: ‚‚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
Walthera von der Vegelweide.
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Netopýři museli opustit Císařský ostrov,
kde vyrostla čistírna.

Republika výtvarníků nebo Letenský
Montmartre.

Netopýři z pražské Stromovky a jejího okolí mají k dispozici nové byty. Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy zavěsili do
korun stromů na Císařském ostrově šest speciálních dřevocementových budek. Nové příbytky doplnily pětici stávajících netopýřích budek, které do bubenečské Stromovky rozmístili už v roce 2015 a které se jako bydlení pro
netopýry velmi osvědčily.vocementové budky napodobují

V roce 1903 byla v Bubenči nad Stromovkou dostavěna velevýznamná stavba podle projektu Václava Roštlapila – budova Akademie výtvarných umění. A v mnoha činžácích
v jejím okolí se objevily malířské ateliéry (v horních patrech)
a sochařské (ve vnitroblocích). Odtud případný název oblasti Letenský Montmartre. Projít se jím bude možno v doprovodu průvodkyně Pražské informační služby Šárky Se-

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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doprava

Most na Vltavské
je v havarijním stavu
osná konstrukce mostu byla totiž
postavena v rozporu s projektem,
jde o podobné přemostění, jako byla
Trojská lávka, která se téměř před rokem
zřítila, nebo jako most v Janově. V Troji byli
zraněni čtyři lidé, letní pád dálničního mostu v Itálii měl následky výrazně tragičtější,
zemřely desítky lidí.
Tramvajové linky 1, 12 a 25 se už do
svých pravidelných tras vrátily, auta však
na most jezdit nesmí. Kvůli havarijnímu
stavu mostu byl dokonce prodloužen provoz přívozu P7, aby bylo zajištěno lepší
spojení k tržnici během tramvajové výluky.
„Aktuální měření ukazují, že čtvrté pole
mostu, tedy to, pod kterým projíždí tramvaje a chodí chodci, je v havarijním stavu
a preventivně kvůli bezpečnosti je nezbytné okamžitě uzavřít provoz na mostě i pod
ním. Za posledních 25 dní měření se stav
mostu začal velmi rychle zhoršovat a praskliny v jeho konstrukci, které důkladně už
řadu měsíců monitorujeme, se začaly rychle a nebezpečně zvětšovat,“ komentoval říjnové uzavření mostu náměstek ředitele
Technické správy komunikací Matěj Fichtner.
Lidé museli po dobu uzavření mostu chodit od prostoru před výstupem ze stanice
metra Vltavská směrem k Bubenské ulici,

N

kde mohli přejít na světelně řízeném přechodu Heřmanovy ulice. Řidiči museli buď
z Hlávkova mostu sjet na nábřeží Kapitána
Jaroše a pokračovat Argentinskou do Holešovic, hlavní objízdná trasa do Veletržní
ulice vedla přes nábřeží Kapitána Jaroše
a ulici Dukelských hrdinů.
Posledního října mohli auta a chodci podjezd pod mostem v Bubenské ulici opět začít využívat. Auta však zatím na most v Bubenské nesmějí. „V tento okamžik můžeme
mluvit o tom, že je most zajištěný pro případ havárie. Pod mostem stojí čtyři masivní podpěry, které by zabránily jeho zřícení
v případě, že by konstrukce mostu z předpjatého betonu zkolabovala,“ uvedl generální ředitel Technické správy komunikací
Petr Smolka.

Tramvaje se zatím nevrátily do zastávek
Štvanice a Těšnov, protože nemohou odbočit z Vltavské směrem na Hlávkův most,
podpěry totiž stojí přímo v kolejišti. Linka
číslo 34, která je aktuálně kvůli výluce v Lazarské náhradou za linku číslo 14, tak jede
od Masarykova nádraží přes Florenc a Karlínské náměstí na Palmovku a dále do Vysočan.
„V tento okamžik je most dočasně zajištěný pro případ havárie, teď začínáme připravovat jeho další provizorní podepření,
které postaví vybraný dodavatel během
zimy,“ řekla tisková mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Most na Vltavské
■ Most byl uzavřen koncem října kvůli havarijnímu stavu, na konci měsíce byl provoz pod ním obnoven pro tramvaje i chodce, auta však na most nadále nesmí.
■ Most byl zajištěn podpěrami, jde však jen o dočasné řešení, most čeká demolice.
■ Nosná konstrukce mostu byla totiž postavena v rozporu s projektem, jde o podobné přemostění, jako byla Trojská lávka, která se téměř před rokem zřítila, nebo jako
most v Janově. V Troji byli zraněni čtyři lidé, letní pád dálničního mostu v Itálii měl
následky výrazně tragičtější, zemřely desítky lidí.
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Masivní podpěry mají zabránit havárii mostu v Bubenské
ulici, pod nímž jezdí tramvaje u stanice metra Vltavská.
Koncem října byl most kvůli havarijnímu stavu uzavřen.
Jde však jen o dočasné řešení, most totiž čeká demolice.

servis

Kontejnery

Sběr použitých olejů a tuků

na textil

■ Letenské náměstí
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická
■ Na Maninách x Dělnická
■ Janovského x Stross. nám.
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
■ Františka Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na výšinách
■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou

Nádoby

na kovové obaly
■ 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

■ Varhulíkové
■ Kostelní x U Leten. sadu
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ul. Jateční)
■ Holešovická tržnice (před
Alzou)
■ Diakonie Broumov
■ U Studánky
■ Park hotel
■ Klokánek
■ Jateční (na soukr. pozemku)

Nepoužité léky do koše
a popelnice nepatří
■ Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem,
jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít.
■ Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva odevzdat i ve sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobilního
svozu nebezpečných odpadů.

Chcete inzerovat
ve Vaše 7?
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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

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 V7-1114

www.nemovitosti-vykup.info

Prodávejte za nejlepších podmínek

Mediální agentura hledá

JURIS REAL, spol. s r.o.

Tel.: 774
774335
335502
506

Volejte Hanku
774 488 910
Více na
www.vase7.cz

Společná realitní
a advokátní kancelář
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

www.vilemreality.cz
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Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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Jsme také na Facebooku
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ZDROJ MČ PRAHA 7, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY A.S.

■ Použitý olej lze odevzdávat ve všech sběrných dvorech.
■ V každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou
označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech.
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