
KVĚTEN
Vychází 20. 5. 2019 / Zdarma

Objevte krásy
Ománu

Cestování

Škwoři
na Okoři

Volný čas

Kam s odpadem
v Praze 7

Servis

Nezávislý měsíčník pro Prahu 7

Doprava

Michaela
Badinková:

Nechávám se
ráda překvapovat

Najdete nás na
www.vase7.cz

Oprava Libeňského
mostu



INZERCE V7-0518



3www.vase7.cz

editorial

Vaše 7
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 7
Vydává A 11, s. r. o.,
Bělehradská 568/92, Praha 2, 120 00
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 23038
Ročník II, vychází měsíčně
Datum vydání květnového čísla 20. 5. 2019
www.vasepraha.eu

Adresa redakce:
Ortenovo náměstí 36
170 00 Praha 7
tel.: 603 239 737,
e-mail: zuzana.purova@a11.cz
www.a11.cz

V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@a11.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737.
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@a11.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 7 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný
obsah uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření pouze
se souhlasem vydavatele.

Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
zuzana.purova@a11.cz
tel.: 776 394 016
Marketing:
Pavel Horský
pavel@a11.cz
Grafika:
Bohumil Havránek
zlom7@a11.cz

Příjem inzerce:
Hana Kvapilová
hana.kvapilova@a11.cz
tel.: 774 488 910
Lukáš Zíta
lukas.zita@a11.cz
tel.: 605 949 177

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

Vážení čtenáři,
je rozhodnuto, Libeňský
most, který spojuje levo-
břežní Holešovice s pravo-
břežní Libní, projde opravou.
Nechybělo přitom mnoho
a stavba byla zbourána. Jak
bude první kompletní rekon-
strukce od otevření mostu
s kubistickými prvky v roce
1928 probíhat, kolik bude
stát a jak dlouho potrvá? Při-
nášíme vám i další zajíma-
vosti z oblasti dopravy. Ale
myslíme i na váš volný čas,

přečtěte si, co zajímavého se ve vaší městské části bude
v následujících týdnech konat. Nebo sedmičku nechte za
zády a vydejte se na Okoř, kde se bude konat další ročník
oblíbeného hudebního festivalu Okoř se šťávou, na vystou-
pení se těší i skupina Škwor. Z titulní stránky magazínu
na vás v květnu shlíží oblíbená herečka Michaela Badin-
ková, kterou zná většina fanoušků nekonečných seriálů.
Dříve jste ji mohli vídat každý podvečer v seriálu Ulice, teď
v hlavním vysílacím čase v Ordinaci v růžové zahradě. Ba-
dinková je ale také součástí legendární série o básnících,
kde se představila v roli Aničky Posedlé. Kde se v ní zrodila
láska k herectví a proč má ráda Prahu 7? Vaše Zuzana

Z obsahu:
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz

Bazén na Výstavišti
je opět otevřen

V polovině dubna byl z technic-
kých důvodů uzavřen plavecký
ba zén na Výstavišti. Od minulé -

ho týdne je opět veřejnosti přístupný.
Otevírací dobu a další zajímavé infor-
mace najdou případní zájemci o plavání
v Holešovicích na webových stránkách
pražského Výstaviště.

Úprava
přechodu pro chodce

V ulici Železničářů u křižovatky
s ulicí Plynární se pracuje na pře-
chodu pro chodce, a to od minu-

lého týdne. Práce potrvají do začátku
měsíce června. Počítá se s výstavbou
nového středového ostrůvku a bezba -
riérové úpravy přechodu. Obousměrný
provoz je však zachován.
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.

Rychle. Seriózně.

www.stako.cz  |  stako@stako.cz

Vyzkoušejte 
 

VÝHODNÁ
SLEVA

33%
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Národní technické muzeum chce po-
moci s obnovou katedrály Notre-
-Dame, kterou před několik týdny

vážně poškodil požár. Muzeum ve spolu-
práci s Ministerstvem kultury ČR, praž-
ským magistrátem, Univerzitou Karlovou
a Velvyslanectvím Francie v ČR uspořádalo
veřejnou sbírku jako gesto solidarity. Ná-
rodní technické muzeum připomíná, že
samo kdysi potřebovalo pomoc a dočkalo se
jí. „V roce 2002 po srpnových povodních,
kdy skončil Archiv architektury NTM více
než tři metry pod vltavskými vodami, se

zvedla také mimořádná vlna solidarity, na
základě které vznikla veřejná sbírka SOS
Archiv architektury. Tato sbírka vynesla
více než jeden a půl milionu korun, které
výrazně pomohly s počáteční obnovou Ar-
chivu architektury NTM. Ztrátu význam-
ných architektonických prvků a části sta-
vební podstaty, jako byl historický krov
katedrály Notre-Dame, si lze představit
i vzhledem k tomu, že v Praze se nalézá ne-
méně významná katedrála sv. Víta, která je
stejným symbolem české státnosti jako pro
Francii pařížská katedrála Notre-Dame.“

Sbírka na obnovu
pařížské katedrály

Sjedním ze svých nejstarších obyvatel
se musela rozloučit pražská Stro-
movka. Dub velkoplodý, jemuž podle

odhadu bylo mezi 200 a 300 lety, se nedo-
kázal vypořádat s následky požáru, jehož
plameny jej zachvátily před třemi lety.
V srpnu 2016 se strom vzňal od neuhaše-
ného grilu ponechaného nezodpovědnými
návštěvníky v dutině kmene. Strom požá-
rem utrpěl velký šok, ze kterého se už ne-
dokázal vzpamatovat a definitivně odu-
mřel. Velikán rostl v místě označovaném
jako Starý park a byl již z dálky nápadný
svou rozsáhlou dutinou ve kmeni. Byl to

jeden z posledních velmi starých stromů
rostoucích v Královské oboře a pamatoval
toho skutečně hodně. Strom v minulosti
přežil úder blesku i povodně, které park za-
sáhly v letech 2002 a 2013. Ještě letos zde
bude vysazen nový dub velkoplo dý.

Stromovka přišla
o starý dub
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■Výstava obrazů Veroniky La-
cinové s názvem Cesta z tem-
noty mojí duše je k vidění do
konce května v Galerii na úřadě
na nábř. Kpt. Jaroše 1000. Au -
tor ka je členkou Skupiny F,
která má za cíl destigmatizaci
lidí s duševním onemocněním.
Výstava je proto doplněna o in-
formační tabule organizace Fo-
kus Praha o současných tren-
dech v oblasti duševního zdraví.
Vstup na výstavu je pro ná -
vštevníky volný.

■ Zaběhat si a zároveň po-
moci opuštěným zvířatům je
cílem sportovně charitativní
akce Běh pro útulky, která vy-
pukne ve Stromovce. Výtěžek
akce poputuje do útulků po celé
České republice. Za šest let bylo
vybráno 1 500 000 korun, pe-
níze pomo hly čtyřem desítkám
útulků. Připraveny budou dva
okruhy, běžecký na čtyři kilo-
metry a pě ší na jeden kilometr.
„Poběží se bez měření času, ne-
běží se o vítězství, nejsou při-
pravené stup ně vítězů. Smys-
lem akce je přijít, proběhnout
se nebo projít v pohodovém
tem pu se svými kamarády, dět -
mi, psy a společ ně pomoct zví-

řecím útulkům.“ Připraven
bude i odpolední program. 

■ Společně s Vítkem mohou
děti usmířit dvě rozhádaná půl-
království – královny Jitřenky
a na druhém břehu řeky Boravy
královny Večernice – ve kterých
strážníci nosí podivné klobouky
a lidé jsou zasmušilí a ospalí.
Aby se zabránilo válce mezi krá-
lovstvími a mezi lidmi opět za-
vládly mír a pravda, je ale třeba
nejprve zjistit, proč se králov-
ství rozdělila… Jak to v pohád-
kách bývá, vše dobře skončí
a obě království se usmíří. Po-
řad je doplněn o živé vystou-
pení, kdy se díky lektorům pla-
netária dozvíme, jak to vlastně
s Večernicí a Jitřenkou je. Tedy
že ve skutečnosti se nejedná
o zářící hvězdu, ale jednu a tu-
též planetu Venuši, již můžeme
na obloze spatřit ráno za roz-
břesku anebo večer při stmívá -
ní. Pořad je vhodný pro děti od
čtyř let.

■ Výstavu kolekce Kořenáče,
která je výsledkem spolupráce
uměleckého tandemu Pavla Va-
chunová (studio Tyformy) –
Adam Kovalčík (sochař, absol-

Cesta z temnoty
mojí duše 
22. května

Běh pro útulky
26. května 

O rozpůlené hvězdě
26. května

Výstava
kolekce Kořenáče

28. května

vent Ateliéru figurálního so-
chařství, AVU) je k vidění
v uliční galerii Výloha Milada,
což je výloha polikliniky Prahy 7
na rohu ulic Milady Horákové
a Františka Křížka. V projektu
autoři navazují na předchozí
kolekci Dekopr. Nyní dvojice
pracovala s vnitřní i vnější po-
dobou květináčů a dekorativní
motivy začala překlápět dovnitř
květináče. Výstava potrvá do
23. června.

■Do 28. června je ve vodáren-
ské věži na Letné k vidění vý-
stava Galiny Gordeevé, foto-
grafky, „která se umí podívat na
Stromovku a Prahu 7 trochu ji-
nak“. Autoři slibují, že místa,
která znáte, uvidíte úplně jinak.
Snímky jsou totiž pořízeny
technikou luminografie a díky
tomu nabývá každé z míst uni-
kátní vzhled. Uvidíte vodáren-
skou věž, Trojský most, Rudol-
fovu štolu, železniční trať a jiné
lokality. Naplánovány jsou navíc
fotografické workshopy pro děti
a mládež, rozpis všech akcí na-
jdou zájemmci na webových
stránkách věže www.voda ren -
skavezlet na.cz.

■ Do poloviny září potrvá
v Národním technickém mu-
zeu výstava pojmenovaná
Kami l Hilbert, architekt,
1869–1933. Ko ná se při příle-
žitosti 150. výročí jeho naro-
zení a 120. výročí od jmenování
architektem dostavby katedrály
sv. Víta. Hilbert se zapsal do dě-
jin české architektury i našeho
povědomí především jako pro-
jektant, kte rý po smrti Josefa
Mockera roku 1899 převzal ro-
zestavěný dóm sv. Víta na Praž-
ském hra dě. Prá ci měl přitom
v této části komplikovánu velmi
špatným stavem chrámu, který
do té do by zůstával vážně po-
škozen dvěma ničivými požáry
v roce 1541 a 1757. „Hilbertovi
může me vděčit za dnešní si-
luetu jak katedrály, tak celých
Hradčan – na hlavní věži nepro-
vedl dlouho zamýšlenou a pro-
sazovanou novogotickou špici,
ale ponechal pozdně barokní
hel mi ci. Ve výsledku se výběr
architek ta ukázal jako velmi
šťast ný,“ připomněl historii ře-
ditel Muzea archi tektury a sta-
vitelství Národního technického
muzea Martin Ebel. 

Duchové Stromovky 
5. června

Kamil Hilbert,
architekt
8. června

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



6 www.vase7.cz

volný čas

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 V7-0515 INZERCE V7-0501

www.hodkovicky.cz

BASIC GOLF
6 - 9 let

PLAYER GOLF      
9 - 15 let

GOLF KEMP 2019
Golfové Akademie Skopový

●Letošní rok je pro vás zatím ve zname -
ní „poprvé“. Haly a velké sály jste vymě-
nili za komornější prostory a poprvé ob-
jíždíte republiku s unplugged turné...

Když jsme měli před rokem oficiálně pře-
bírat ocenění za Uzavřenej kruh, nechali
jsme se ukecat od lidí ze Supraphonu a za-
hráli tam akusticky asi pět písniček. Bylo
to sice tenkrát hodně na hrubo, ale atmo-
sféra byla naprosto skvělá. Lidi s námi zpí-
vali v bezprostřední blízkosti, nám se to
hrozně líbilo a od té doby jsme si s tím ná-
padem začali pohrávat. Bylo nám ale záro-
veň jasné, že pro účely tour to musíme

posu nout do úplně jiného levelu ať zpraco-
váním skladeb, tak vizuálem. Přizvali jsme
k sobě mladého, nadějného klavíristu Fi-
lipa Vavřičku, věhlasného violoncellistu
Marka Nováka a zavřeli se s nimi na celou
zimu do zkušebny. Vznikla tam v tu chvíli
de facto úplně nová kapela a první zkoušky
taky tak vypadaly. Potom to ale začalo jis-
křit a nové verze skladeb se začaly rodit.
● Dalším „poprvé“ bude 1. června vy-
stoupení Škworu na open air festivalu
Okoř se šťávou...

Multižánrové festivaly nás vždycky ba-
vily, bohužel ale ne všechny jsou až tak
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Škwor: Multižánrové festivaly

nás vždycky bavily
Za dvacet jedna let působení na hudební scéně vydala
oblíbená skupina Škwor řadu alb, za která získala několik
Zlatých desek. Kapela se připravovuje na své historicky
první vystoupení na open air festivalu Okoř se šťávou.

multižánrové, abychom tam byli pozváni.
Jsme proto hrozně rádi, že se managemen -
ty vzájemně domluvily a budeme mít mož-
nost rozhořet světla a probudit bílou paní.
● Je nějaké místo, koncert, na který ob-
zvlášť rádi vzpomínáte?

To je hodně těžká otázka, protože vzpo-
mínáme na spoustu různých skvělých akcí.
Z poslední doby samozřejmě na náš naro-
zeninový koncert v O2 areně. Míst, kde
jsme ještě nevystupovali, je také hodně
a uvidíme, co přinese čas. 
● V loňském roce jste oslavili 20 let na
hudební scéně. Pamatujete si svůj první
koncert, kdy, kde a jaké to bylo?

První vystoupení proběhlo po pár měsí-
cích od založení Skwar, a to v pražském
klu bu Modrá ústřice. Podobnost názvu
s vyhlášeným gay klubem je opravdu ná-
hodná. Moc se toho před tím nenazkoušelo,
takže to podle toho i vypadalo.



doprava

Libeňský most je dlouho-
době v havarijním stavu
a před rokem v lednu se

dokonce uzavřel pro tramvajo-
vou a automobilovou dopravu,
mohli na něj jen pěší a cyklisté.
Uzavírka trvala několik násle-
dujících týdnů. 

Nechybělo přitom málo a Li-
beňský most mohl „jít k zemi“.
Předchozí vedení Prahy totiž
zvolilo razantnější variantu

řeše ní a most chtělo zbourat.
Rad ní před rokem rozhodli
o tom, že se most zbourá a na-
hradí novou stavbou. Noví rad -
ní však zrušili zadávací řízení
na demolici a nový most. „Defi-
nitivně jsme odmítli zbourání
mostu a dvoumiliardovou za-
kázku na rozšíření a stavbu no-
vého mostu, které při možnosti
citlivé rekonstrukce nedávaly
smysl,“ vysvětlil náměstek pri-

mátora Adam Scheinherr. Nyní
Praha rozhodla, že se most
opraví. Rekonstrukce mos   tu by
měla podle studie trva t zhruba
dva roky a náklady na ni se po-
hybují okolo 500 milionů korun. 

Na doporučení Klok nerova
ústavu při ČVUT dojde během
rekonstrukce k výměně kon-
strukce rámových předpolí
a k zesílení obloukové části mos -
tu vysokohodnotným betonem.

Libeňský most
projde opravou
Pražští radní rozhodli o budoucnosti

Libeňského mostu. Most s kubistickými

prvky, který spojuje levobřežní Holešovice

s pravobřežní Libní, bude opraven, a to

poprvé kompletně od svého otevření.

„Kloknerův ústav zvažoval
ekonomickou náročnost, dobu
výstavby a dosažení zatížitel-
nosti. Na stůl jsme dostali
všech  na fakta, podle kterých
jsme se rozhodli pro konkrétní
variantu rekonstrukce. Studie
jasně ukázala, že můžeme
zacho vat cenné detaily jako
lam py a schodiště, maximum
autentických materiálů a kon-
strukčních prvků a zároveň do-
sáhnout dlouhé životnosti mos -
tu,“ doplnil Adam Scheinherr. 

Libeňský most je ve velmi
špatném stavu, do nosné
konstruk ce zatéká a rámové
konstrukce na předpolích jsou
provizorně podepřeny. Archi-
tektonicky bezcenná předmostí
budou muset být vzhledem
k havarijnímu stavu plně nahra-
zena, a to buď kopií, nebo se po-
staví podle původních nákresů
architekta Janáka či podle do-
poručení architektů a urbanis -
tů.

Během celkové rekonstruk ce
klenbové části se bude muset
most uzavřít pro dopravu. 
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Casino Atrium v hotelu Hilton

Evropská Ruleta

Black Jack

Stud Poker

Pontoon

Slot Machines

Ultimate Texas 

Hold’em Poker

Otevřeno DENNĚ 
od 17:00 do 05:00

Parkování zdarma

PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 

může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

Jediné opravdové
CASINO V ČR

www.casino-atrium.com

INZERCE V7-0520
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osobnost Prahy 7
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 R
EN

A
TA

 Ř
ÍH

O
V

Á
, F

O
TO

 A
LE

N
A

 H
R

B
K

O
V

Á
 Š

V
A

N
D

O
V

O
 D

IV
A

D
LO

, A
R

C
H

IV
 T

V
 N

O
V

A

● Co vás musí obecně zaujmout, abyste
roli vzala? Text hry, role, nebo spíše po-
rozumění s režisérem či kolegy?

Úplně prvořadý je text, aby bylo co hrát.
Hned velice těsně za tím je, s kým to bude.
Samozřejmě je to už spojené s věkem, pro-
tože v mládí člověk takové věci ani moc
řešit nemůže. Po škole je každý rád, když
má nějaké příležitosti, víceméně je fakt od-
kázaný vzít všechno, i když to nedopadne
dobře, protože i to ho může někam posu-
nout, poučit. Takový byl vždycky alespoň
můj přístup a myslím, že velmi zdravý.
Prostě osahat si co nejvíc věcí, aby člověk
nabyl svoje vlastní zkušenosti. Postupem
věku ale zjistíte, že je dobré trávit čas s lid -
mi, se kterými je vám fajn. Nemyslím tím,
že všichni musí být úplně kamarádi, ale je
pro mě velmi důležité, aby to mezi námi
fungovalo, byla dobrá atmosféra na place
a nebylo tam nějaké břicha bolení. 
● Ovlivňují vás nějakým způsobem po-
stavy, které ztvárňujete, i v soukromí? 

Ano, jsem herečka, kterou práce ovliv-
ňuje i v soukromí. Zrovna třeba při zkou-
šení představení Scény z manželského ži-
vota nás pan Strnisko velmi rozebíral,
abychom se zbavili nějakých svých herec-
kých mach a různých zajetých klišé, které
člověk vlastně ani neví, že už používá. Za
tuhle zkušenost jsem mu vděčná. Předsta-
vení Scény z manželského života je velmi
pravdivá sonda do vztahu, který se roz-
padá. Samozřejmě pan režisér Strnisko
z nás chtěl vydolovat, aby to byla jako
pravda pravdoucí, ale přitom aby to mělo
i humor, protože představení plné emocí,
citů a ronění slz by bylo neúnosné. My jsme
tím pádem trošku zdrsněli, ale on říkal:

„Nene, neříkejte to tak hezky.“ Chtěl ze mě
dostat ještě drsnější ženu, která se mění.
No a já jsem si najednou doma uvědomila,
jak něco říkám holkám a slyším se: „Takhle
to nebude, když nebudete poslouchat, tak
budete mít zlou maminku.“ A ony hned
vydě šeně volaly, že nechtějí mít zlou ma-
minku. V tu chvíli jsem si uvědomila, že po-
užívám intonaci z toho zkoušení a přená-
ším to celé na své holčičky. Prostě člověk
o tom ani neví, ale aspoň během zkoušení
v něm najednou ta postava začne žít. Pre-
miérou to skončí a třeba jen lehce doznívá,
ale když je v tom člověk ponořený, tak si ji
s sebou nese. Snažím se vždycky tu posta -
vu, práci nechat za dveřmi divadla a pak
zase být mámou nebo partnerkou, prostě
sama sebou, ale jsou takové zásadní věci,
které člověka neopustí, v tom období pro-
stě nejdou dát z hlavy jen tak lehce pryč. 
● To musí být docela náročné, naštěstí
váš partner je také herec…

Ano, pro soukromý život je to náročné,
ale my jsme naštěstí zvyklí, můj muž je Jan
Teplý, také herec, a divadlo jej také ovliv-
ňuje. Vždycky tomu říkáme, že máme svůj
tunel, protože člověk se s tou postavou
opravdu trošku víc jakoby sžívá. Jsou po-
stavy, které vás tak moc nezatíží, ale pokud
chcete proniknout opravdu až do nějaké
řekla bych reality toho člověka, kterého
hrajete, a přemýšlíte o něm, nepustí vás to
hned po zkoušce, ty dva měsíce tím žijete.
Naštěstí se v tomhle tolerujeme, víme, že
to skončí.   
● Pocházíte ze Slovenska. Jak jste se
„sžila“ s Prahou, jak se v ní cítíte?

Do Prahy jsem se zamilovala, proto tady
žiju. Přirostla mi absolutně k srdci jako

můj druhý domov, což tak asi bude vždyc -
ky, protože domov máte jen jeden a ten
mám na Slovensku, kde mám rodiče. Praha
je tedy můj druhý domov, ale úplně ten srd-
cový, takže je oba beru vlastně na stejné
úrovni. Byť jsem ze začátku byla v Praze
sama, bez rodiny, bez partnera, cítila jsem
se tu strašně dobře, uklidňovala mě. Miluji
nábřeží u vody, historii, památky, přijde mi,
že je to město velmi útulné, přátelské. Ří-
kala jsem si, že i když nebudu mít práci, ne-
budu třeba hrát divadlo, tak tady chci žít,
tady je mi prostě dobře. Prahu miluji.  
● Vaše úplně první bydlení v Praze bylo
na šestce a hrála jste v Holešovicích…

Ano, ze začátku jsem bydlela několik let
v Dejvicích u takové mé adoptivní tety. Byla
to paní, se kterou jsem se tak spřátelila, že
se stala naší rodinnou přítelkyní. Chodila
jsem tenkrát přes Stromovku hrát Pomádu
na Výstaviště na sedmičku. Bylo to také
spojené s přírodou, s úžasným, krásným
parkem Stromovka a moc ráda na to vzpo-
mínám. To jsou také čtvrtě, kde bych velice
ráda bydlela – Praha 6 nebo Praha 7. Je
tam krásná příroda, spousta parků, zeleně,
a přijde mi to takové poklidné místo, kde by
bylo celé rodině dobře.  
● Kdy se ve vás zrodila láska k herectví,
byl to vždy váš sen stát na divadelních
prknech?

Vždycky mě strašně bavilo, když jsem
jako dítě něco řekla a lidé se smáli. Nevím,
jestli jsem byla tak vtipná nebo roztomilá,
ale byl to dobrý pocit, že někoho dokážu po-
bavit. Myslím, že skoro devadesát procent
holčiček chodí na balet a na hudebku nebo
do dramaťáku, a i já jsem absolvovala tyhle
klasické kroužky a nějak se v tom našla,

Michaela Badinková:
Nechávám se ráda překvapovat

Původem slovenskou herečku Michaelu Badinkovou
proslavila role Aničky Posedlé ve filmu Dušana Kleina
Jak básníci neztrácejí naději. Delší dobu hrála v pražském
Divadle Na Fidlovačce, diváci ji také mohli vidět například
v inscenacích Divadla ABC, Rokoko nebo Divadla pod
Palmovkou. Televizní diváci ji znají z nekonečného
televizního seriálu Ulice, ze seriálu Ordinace v růžové
zahradě nebo z páté řady televizní show Tvoje tvář má
známý hlas. 
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bylo to pro mě naprosto přirozené. Střední
škola pak byla jasná volba, už dlouho do-
předu jsem věděla, že chci zkusit konzer-
vatoř, jen jsem netušila, jestli mě vezmou.
Moje maminka je vychovatelka a sestra učí
na střední škole, proto jsem měla jako dru-
hou možnost pedagogickou školu. Vyšla
konzervatoř, tak jsem šla touto cestou.   
● Co tomu tehdy říkali rodiče, jak na va -
še rozhodnutí stát se herečkou reagova -
li, podporovali vás, nebo spíš zrazovali?

Brali to spíš s takovým respektem, pro-
tože věděli, že to bude určitě těžká cesta,
ale rozhodně mě podporovali. Tatínek byl
sportovec, maminka, když byla mladá, mě -
la sice kapelu a zpívala, ale ten svět umění
byl pro ně nějakým způsobem vzdálený.
Pouštěli mě někam, pro ně do neznáma,
a brali to tak, abych se neztratila, ale asi mi
věřili a já jsem je doufám nezklamala.
● Konzervatoř jste vystudovala ještě na
Slovensku v Bratislavě, pak jste chvíli
hrála a poté se vydala studovat DAMU
do Prahy. Proč?

Ještě během studií na konzervatoři
v Bratislavě, v pátém a šestém ročníku,
jsem zkoušela a pak i hrála v Praze Pomá -
du. Konzervatoř jsem ale tak nějak šikovně
dokončila, a asi po dvou letech jsem zjistila,
že nechci být jenom ve světě showbyznysu
a muzikálu. Šla jsem proto zkusit přijí-
mačky na DAMU a vyšlo to. Vzali mě a zase
jsem se pomalu začala vracet k divadlu,
k činohře.
● Mluvíte nádherně česky, ale jak jste
zvládala češtinu během studia, neměla
jste s ní problémy?

Ne, vůbec ne. Na DAMU mě sice pěkně
cepovali, ale hlavně jsem za to byla ráda,
protože před školou jsem česky mluvila,
jak jsem slyšela. Odborníci ve škole mi
vysvě tlili zákonitosti české jevištní řeči,
rázu a všeho, takže jsem češtinu pochopila
teore ticky, i v praxi mě drtili a dělali dobře.
V Praze jsem dvacet let a mluvím už asi
opravdu líp česky než slovensky. Čeká mě
teď na Slovensku natáčení pokračování se-
riálu Sestričky a budu si muset zpočátku
dávat velký pozor, protože moje dikce už je
česká. Kladení jazyka v puse je jiné v češ-
tině než ve slovenštině, a hlavně slyším,
když vyslovuji české š, č, n, d, l… Samotné
mi to vadí, ale nedá se to hned rychle pře-
dělat, je to cvik. 
● Přineslo vám studium na DAMU to, co
jste od něj čekala?

Tak napůl. První dva roky byly zajímavé,
ale pak jsem dostala nabídky z divadel a za-
čala zase pracovat. Během školy, asi i tím,
že jsem byla o něco starší než moji spolu-
žáci a už jsem hrála v divadle, tak se se
mnou moc nepočítalo do Disku. Brali to asi
tak, jakože o Míšu je postaráno, ta už je

v divadle, takže kromě Elektry jsem bě hem
studia neměla v Disku nějakou hezkou pří-
ležitost, na kterou se studenti vždyc ky těší.
V tomhle jsme se úplně nesešli, to mě mi-
nulo. První dva roky ale pro mě byly fakt
přínosné. Hodně jsem se věnovala pohybu,
hlasovkám a samozřejmě herecké hodiny
s panem Mrkvičkou, s paní Adamovou a pa -
ní Galatíkovou, z toho čerpám celý život, to
bylo perfektní. Po studiu jsme udělaly se
spolužačkami moc hezké představení v Ru-
bínu. Hezky jsme se tam sešly a myslím, že
vzniklo moc pěkné představení, které mělo
i dobrý ohlas. 
●Pro roli ve filmu Jak básníci neztrácejí
naději jste se nechala obarvit na zrzku.
Co všechno byste byla ochotná pro roli,
o kterou byste stála, udělat?

Myslím si, že herec by vlastně neměl mít
vůbec žádné zábrany, a pokud nějaké má,
je to jeho velké omezení. Bylo by dobré se
jich co nejdřív zbavit, protože my herci své
tělo vlastně používáme jako nástroj, mate-
riál. Ano, je to trošku schizofrenní, ale
opravdu je nutno k tomu tak přistupovat,
protože jinak by člověk nemohl točit nějaké
intimní scény. Herec se musí umět odpojit
od svého těla a naučit se ho používat jako
nástroj. V tomhle smyslu nemám zábrany
žádné. Samozřejmě že mám ostych a sty-
dím se jako každý normální člověk, ale úko-
lem herců je, umět s tím pracovat, a dá se
s tím pracovat třeba jako s výzvou. Musí to
ale mít smysl a ještě nějaký další přesah.
Člověk musí vědět, proč to dělá, že to není
třeba jenom o nahotě nebo o stříhání vlasů,
a pak proč ne. Skousnout se dá všechno, sa-
mozřejmě je nutné k tomu mít podmínky
a dobré zázemí. Jediné, co bych určitě ne-
chtěla nikdy hrát, jsou nějaké masakry.
Točit fakt nějaké hnusy, horory nebo něco
takového, to mě opravdu vůbec neláká, ta-
kovou roli bych s přehledem a bez prob-
lému odmítla. Z nějakého mého etického,
morálního hlediska mě nebaví tvořit zlo.
● Jedna asi taková správná nabídka při-
šla, a to do show Tvoje tvář má známý
hlas. Co vám účast v této show dala?

No, to byla velká nabídka. Velmi dlouho
jsem ji zvažovala, protože to byla nabídka,
která vlastně může člověka celého rozdrtit.
Byť jsem dřív muzikál dělala, co mám hol-
čičky, jsem se mu nevěnovala. Nezpívala
jsem, netančila a sedm let je dost dlouhá
doba. Táhlo mi už na čtyřicítku, bála jsem
se, jak to udýchám, uzpívám, říkala jsem
si, že je to spíš pro mladší. Měla jsem strach
z neznáma, protože fakt jdete do něčeho,
o čem nevíte, do čeho jdete. Nevíte, jaké bu-
dete mít písničky, jak vám to sedne. Je to
ale jen o tom říct si: „No a co! Baví mě to
všechno? Tak si to jdu zkusit.“ Mám pocit,
že čím víc si člověk tohle všechno v sobě za-

chovává, něco nového zkoušet, tak tím po-
maleji stárne. Jakmile bude dělat jenom za-
jeté věci, které mu jdou, aby se nějak ne-
znemožnil, tak vlastně trošku kostnatí.
Jsem ráda, že zkušenost nakonec tuhle
moji teorii potvrdila, protože mě to velmi
obohatilo. V konečném důsledku to mělo
samé výhody, opravdu, po všech strán-
kách. Nakonec jsem zjistila, že všechny
mo  je strachy a obavy byly úplně zbytečné.
Všechny věci, které jsem si mo hla vyzkou-
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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

774 846 876

INZERCE V7-0509INZERCE V7-0516

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup. 

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330

šet, osahat, zapívat, mě fakt po-
těšily a pobavily, i když je už
třeba nikdy nepoužiju. Mohla
jsem zjistit, co všechno zvlád -
nu, navíc se pocvičit v angličti -
ně… Pro mne je důležité, abych
z toho, co dě lám, měla radost,
a tu jsem měla. 
● Kdo vás ve světě umění nej-
více motivuje, měla jste nebo
máte nějaké vzory?

Vzor je možná silné slovo, ty
jsem asi tak úplně neměla
a nemám. Spíš mě někdo něčím
úplně zaujal, byl pro mě zají-
mavý. Měla jsem vždycky ráda
staré české komedie a celou tu
gardu úžasných herců a here-
ček, na kterých jsem vyrůstala.
Bylo to vlastně to staré Vino-
hradské divadlo, ti fakt úžasní
hráči, jako byl pan Kopecký,
Brodský, paní Jirásková a další.
Myslím tím celou tu generaci,
na kterou se, kdykoliv něco dá-
vají v televizi, strašně ráda dí -
vám. Mám také velké štěstí na
skvělé kolegy, třeba moje milo-
vaná kolegyně Hanička Maciu-
chová, se kterou jsem měla

možnost si zahrát, pan Hrušín-
ský nebo třeba můj pan profe-
sor Mrkvička, už jen tím, že
cítím jen jeho blízkost a sympa-
tie, to mě baví. Ale i ti mladší,
jako je třeba Michal Dlouhý,
Martin Hofmann, jsou velmi za-
jímaví nejen herci, ale i lidé.
Jsem ráda za setkání s nimi,
protože mě někam posouvají,
učím se od nich.
● Na nedostatek práce si stě-
žovat nemůžete, k tomu máte
rodinu, dvě dcery. Pokud si
najdete čas, máte nějaké zá -
jmy, záliby, koníčky, jaké?

Určitě najdu, dnes jsem byla
třeba cvičit takové trošku
aerob ní cvičení. Dokud jsme in-
tenzivně zkoušeli, tak jsem
moc cvičit nemohla, což mi tro-
šku chybělo, ale už jsem si byla
zacvičit jógu, budu zase běhat,
pla vat. Vždycky se snažím ně -
jak najít, urvat si hodinku pro
sebe na nějaký pohyb. Holky už
chodí do školky a do školy,
takže nejsem maminka na full
time a dopoledne si kromě úkli -
du, nákupu a vyřizování věcí už

umím ukrást tu hodinku i pro
sebe. U téhle práce, kdy se člo-
věk učí texty a pracuje hlavou,
tak mě baví vyrovnat to zase
trošku nějakým pohybem.
● A co odpočinek, jak nejra-
ději relaxujete, co vás nabíjí? 

Nabíjí mě vana. Miluji horkou
vanu, to je můj nejmilejší relax,
bez vany bych nemo hla žít.
Vždycky, když je zima, tak si
říkám: „Pane Bože, děkuji, že
jsem se narodila do téhle doby,
kdy pustím kohoutek a teče
teplá voda.“ Opravdu za tohle
děkuji, protože to je můj života-
budič. Teplá voda a sau na mi

stačí k tomu, abych pookřála,
jsem pak vysmátá a vděčná.
● Co vás čeká v nejbližší do -
bě, jaké máte plány, co při-
pravujete, na co se těšíte?

Těším se na všechny reprízy
Scén z manželského života.
Hra ju zájezdové představení
Manželský čtyřúhelník, pokra-
čuji v natáčení Ordinace a budu
ještě od jara do podzimu pend-
lovat na Slovensko, kde budu
točit pokračování seriálu Se-
stričky. Zkoušení mě pak čeká
až někdy v lednu, takže od diva-
delního zkoušení teď budu mít
trošku pauzu.

Michaela Badinková
■ Narodila se na Slovensku v Malackách u Bratislavy.
■ Hrála v Divadle Na Fidlovačce, Městských divadlech praž-
ských, Divadle Disk, Divadle pod Palmovkou, A studiu Rubín,
Divadle Palace, Divade J. K.Tyla v Plzni. V současné době hos-
tuje v Divadle u hasičů, agentuře Harlekýn a ve Švandově di-
vadle.
■ Za roli Millie v muzikálu Hledá se muž, zn. bohatý!, kterou
uvádělo Divadlo Na Fidlovačce, byla nominovaná na cenu Thá-
lie za rok 2006.
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školství

Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní

výchovně vzdělávací program
ve dvou třídách.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2019/2020

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.skolkamladatka.cz
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Vyrazit mohou děti třeba na tábor, ty
starší klidně na týden nebo na dva.
Věnujte se ale tomu, kde a s kým váš

potomek část léta stráví. Je třeba si zjistit
maximum informací o pořadatelích a nebát
se jich zeptat na cokoliv, co vás nebo dítě
na padne. Už způsob, jakým organizátor
tábo ra komunikuje, o něm leccos napoví.
Snaž te se také o táboru sehnat reference,
třeba na internetu.

Napoprvé
stačí týden

Lepší samozřejmě je, poslat dítě na tábor
s kamarádem, pokud se vydává za letním
dobrodružstvím poprvé, vyberte raději jen
týdenní pobyt, na dva týdny a více může jet
až za rok. Při výběru letního pobytu mysle -
te na to, koho má  te doma. Sportovce asi vý-
tvarným programem na táboře nepotěšíte
a naopak. 

Pro menší děti je ideální příměstský
tábor, ráno dítě odvedete na místo konání,
celý den se věnuje tomu, co ho baví, a odpo -
ledne či spíše v podvečer si ho vyzvednete.
Má o zážitky postaráno a nenudí se doma.
Vybírat navíc můžete tematický příměst-
ský tábor podle toho, co vaše dítě nejvíc za-
jímá a baví. Pořádají se tábory výtvarné,
hu dební, sportovní, ale třeba i vědecké ne -
bo přírodovědné.

Ráno tam,
večer domů

Výhodou pro rodiče je zase to, že na pří-
městský tábor nemusejí zdlouhavě balit.
Ráno stačí dítě obléknout podle počasí a za-
měření tábora, do batůžku vložit lahev
s vo dou či svačinu a nic víc řešit není třeba.
A určitě je na táborech zajímavé i to, že dítě
může každý večer sdílet své zážitky s ro-
diči. 

Program na léto?
Vyberte dítěti příměstský tábor

Připadá vám, jako by školní rok začal nedávno, přitom do

letních prázdnin zbývají ani ne dva měsíce. A zatímco děti

musejí teď ve škole udělat všechno proto, aby vysvědčení

stálo za to, a potom se oddají dlouhému odpočinku, před

rodiči je leckdy nejnáročnější období v roce. Musejí

potomkům naplánovat program na léto.

Táborů se koná celá řada na nejrůznější témata

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S



12 www.vase7.cz

luštění
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Pražské městské části mají tisíce bytů,
většina je pronajatá

www.nasregion.cz

Obsazenost bytů v jednotlivých městských částech se
pohybu je mezi 77 a 100 procenty, využití nebytových pro-
stor mezi 80 a 100 procenty. Vyplývá to z ankety ČTK mezi
radnicemi velkých městských částí. Nejvíce bytů určených
k pronájmu má Praha 2, konkrétně 3195 bytů. Z nich aktu-
álně obýváno 2854 bytů. Naopak nejméně bytů i nebyto-
vých prostorů má Praha 13, bytů má 84 a nebytových pro-

Čtěte na…

Součástí pražské MHD by mohly být
nové lodní linky
Součástí pražské veřejné dopravy by mohly být nové lodní
linky, které by na rozdíl od přívozů nepluly napříč přes Vlta -
vu, ale v podélném směru. Město si nyní nechá vypracovat
studii, která zhodnotí možné zavedení této dopravy. Vyplývá
to z materiálu, který schválili pražští radní. Studii nechá do
konce letošního roku vyhotovit organizace Ropid, která
plánu je pražskou MHD. O projektu tzv. vodní tramvaje se

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Christiana F. Hebbela.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 05: ‚‚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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rozhovor

● Máte za sebou 9 let v kraj-
ském zastupitelstvu a 17 let
v zastupitelstvu největší praž-
ské městské části, do minulé -
ho měsíce jste byl starostou.
Co si odnášíte z komunální
po litiky?

Především výsadu denně
pracovat s veřejností. Každo-
denní kontakt s voliči je obrov-
ským privilegiem komunální
politiky. Naučí vás skutečně na -
slouchat, co lidi trápí. Kvůli
obyvatelům jsme otevřeli ko-
mise a výbory veřejnosti. Ze za-
vřené radnice plné kabinetní
politiky jsme udělali skutečná
místa komunikace, kde se ve-
řejnost může vyjádřit k čemu-
koli. Komise pro územní rozvoj
zasedá v největším sále radnice
v Nuslích a zasedání se účastní
někdy i desítky lidí.
●Co veřejnost obvykle trápí?
Naše zkušenost je, že už to
musí být velká věc, aby se lidé
vydali na radnici.

Máte pravdu, před otevřením
radnice byli lidé zvyklí, že jim
nikdo nenaslouchá. Ještě když
jsem byl v opozici, chodili na
radnici lidé se stížnostmi na
drobnou i větší kriminalitu. Vy-
kradená auta, sklepy, kola. Vši -
mli jsme si, že se tak dělo hlav -
ně v lokalitách, kde byly herny.

Když nás lidé zvolili do rady
městské části, vyhlásili jsme
hernám válku a prosadili do vy-
hlášky nulovou toleranci, zru-
šení všech kasin a heren na
území městské části. Najednou
se začaly na místě heren obje-
vovat restaurace, pekařství,
dětský klub a další služby veřej-
nosti a tahle obtěžující krimina-
lita šla rychle dolů.
● Zmínil jste územní rozvoj,
lidé často protestují proti vše -
mu ve svém sousedství.

Je přirozenou lidskou vlast-
ností být znepokojen novotami.
Proto musí radnice živě komu-
nikovat s občany. Na sídlišti No-
vodvorská lidé protestovali pro -
ti zástavbě místního rybníčku –
bývalého koupaliště novými vě-
žáky. Pozemky se nakonec po-
dařilo vykoupit a my jsme na
nich zřídili biotopové koupališ -
tě Lhotka. V loňském parném
létě tam bylo téměř denně vy-
prodáno a lidé si mohli zaplavat
v čisté vodě bez chemie, upro-
střed rozpálených sídlišť. Lhot -
ka je nejčistší přírodní koupa-
liště v Praze a využívá vodu
z místních pramenišť a vrtů.
● Globální oteplování mimo
jiné rozpaluje centra měst.
Co mohou dělat zastupitelé
a další politici?

Na místní úrovni potřebuje -
me dostat do města vodu a ze -
leň. Vodní prvky v Parku na
Pankráci, konkrétně brouzda-
liště a vodotrysky, uleví v létě
především rodičům s malými
dětmi. To je ale jen úleva od ná-
sledků. Globálně musíme opus-
tit fosilní paliva, jako je uhlí ne -
bo nafta. V městské části jsme
nakoupili elektromobily, které
nahrazují původní dieselová
a benzinová auta. Zadržujeme
vodu ze střech a kropíme jí
trávníky. Tím se zase trošku
zmír ní letní žár.
● Hodně stížností je i podle
našich čtenářů z oblasti do-
pravy.

U nás v městské části máme
dvě dopravně nejvytíženější ob-
lasti v celé republice. Je to Bar-
randovský most a oblast Spo -
řilova, kde se kříží doprava
z dál nice D1, Jižní spojky, Seve-
rojižní magistrály a Spořilovské
spojky. Na žádost místních oby-
vatel jsme připravili Zelený zip
pro Spořilov, takzvané těžké tu-
nelové zakrytí Spořilovské spoj -
ky, kdy šest hektarů parku pro-
pojí starý a nový Spořilov
a ule ví místním lidem od hluku
a emisí.

●Lze něco z těchle zkušenos -
tí přenést do Evropského par-
lamentu, kam letos kan di du -
je te?

Naše krajina je devastována
průmyslovými zemědělskými
velkopodniky. Ubývá hmyzu,
včetně opylovačů – včel. Bez
nich nastane kolaps potravního
řetězce se všemi důsledky. Pro-
bíhá jedno z největších vymí-
rání druhů v historii planety
Země. V europarlamentu je po-
třeba přenastavit eurodotace,
aby místo devastace krajiny
způsobily její přeměnu v udrži-
telnou krajinu plnou života.
Místo chemie je třeba podporo-
vat biozemědělství a ekologická
opatření v krajině pro zadržení
vody.

Ta předejdou střídání ničivé -
ho cyklu sucho–povodně–su -
cho. Od devadesátých let jsme
tu měli tři více než stoleté po-
vodně a spoustu bleskových.
O úrodu se kvůli suchu bojí ze-
mědělci každý rok. A tohle mů -
že změnit právě Evropský par-
lament, pokud zemědělské
do tace půjdou do ekologických
opatření, která promění neko-
nečné lány řepky na drobná bio-
políčka a pastviny plné života.

Zlepší eurodotace
českou krajinu?

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (53),
je molekulární biolog, absolvent
Univerzity Karlovy a Akademie
věd ČR. Působil šest let jako asis-
tent na State University of New
York, deset let vedl protikorup -
ční spolek Oživení, patnáct let
byl živnostníkem-konzultantem
v oblasti ochrany životního pro-
středí, 17 let zastupitelem měst-
ské části Praha 4, z toho v letech
2014–2019 starostou a de vět let
krajským zastupitelem v Praze,

kde tři roky působil jako radní hlavního města Prahy pro život -
ní prostředí. Kandiduje do Evropského parlamentu za STAN
a TOP 09 s podporou Zelených.
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :

775 940 614
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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
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné

pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

3. 6. 2019
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
■ Letohradská x U Leten. sadu

4. 6. 2019
■ Čechova x Nad Královskou
oborou
■ Osadní x Dělnická

10. 6. 2019
■ U Vody x Jankovcova
■ Za Papírnou

11. 6. 2019
■ U Průhonu x Na Maninách
■ U Studánky č. 22 x Malířská

17. 6. 2019
■ Ortenovo nám. x U Perga-
menky č. 7
■ Jana Zajíce x U Sparty

18. 6. 2019
■ Tusarova (proti domu č. 5)
■ U Městských domů x Poupě-
tova

24. 6. 2019
■ Tusarova (před č. 52)
■ Pplk. Sochora (proti domu
č.p. 14)

ZDROJ: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Velkoobjemové
kontejnery

Sběr použitých
olejů a tuků

Velkoobjemové kontejne -
ry jsou přistavovány
v uvedených termínech

vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Odložit je do nich možné starý
nábytek, koberce a linolea, zr-
cadla, umyvadla, vany a WC mí -
sy, staré sportovní náčiní, auto-
sklo a kovové předměty. Nejsou

určeny pro odkládání živnos-
tenského odpadu, nebezpečné -
ho odpadu (například autobate-
rií, zářivek, mo torových olejů
a obalů od nich), bioodpadu,
stavebního odpadu, pneuma-
tik, elektrospotřebičů, televizo -
rů a PC monitorů, počítačů, led-
nic, mrazáků a sporáků.

Použitý olej lze odevzdávat
ve všech sběrných dvo-
rech. V každém sběrném

dvoře je umístěna nádoba s ná-
lepkou označující, že jde o ná-
dobu určenou k odkládání po-
užitých kuchyňských olejů
z domácností.

Nepoužívejte
skleněné obaly

Podmínkou je, aby oleje zba-
vené zbytků jídla byly v uzaví-
ratelných obalech, avšak v žád-
ném případě ne skleněných, ale
pouze v plastových obalech:
PET láhvích, uzavřených kbelí-
cích nebo kanystrech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením. Současná pra -
xe při jeho zbavování vedla

k dvě ma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET láhví
s olejem do komunálního od-
padu dochází často k otevření či
narušení láhve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.

Jednak vyléváním použitého
oleje do záchodů či umývadel
dochází k postupnému ulpívání
oleje na stoupačkách nebo v od-
padových trubkách a následné -
mu přilepování nečistot, tím se
snižu je jejich průchodnost
a v kraj ním přípa dě může dojít
až k ucpání stoupaček a kanali-
zace.

Použi tý olej lze zpracovat pro
další ekologické využití a trans-
formovat ho na celou šká lu vý-
robků.
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cestování

VYBÍREJTE z 350 cestovek, 

NAVŠTIVTE náš 

Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194

e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ

Volání Blízkého východu.
Objevte krásy Ománu

Omán je hornatá země,
kte rá nabízí řadu ne-
všedních pohledů. Sa-

mozřejmě je jasné, že v Ománu
je obrovské teplo, jelikož leží na
obratníku Raka, takže pokud se
budete chtít trochu ochladit,
doporučujeme malou túru
v údolí Wadi Shab, kde se mů-
žete osvěžit ve sladké vodě.
Voda je zde naprosto čistá a vy-
padá to skoro jako přírodní láz -
ně, protože tyto „přírodní ba-
zénky“ se nacházejí na konci
wádí – tedy vyschlého koryta
ře ky.

Hned kousek odtud je krásná
tyrkysová jeskyně. Říká se jí
tak, protože denní světlo pro-
měňuje barvu vody v nádher-
nou tyrkysovou. To ale není
vše. Kromě krásné vody zde te -

če i malý vodopád, kam můžete
přímo vplout po malé říčce.

Dalším zajímavým přírodním
úkazem v Ománu je Bimmah
Sinkhole Park, kde se nachází
obrovská propadlina, která se
postupně zalila mořskou vo -
dou. Pokud milujete historii
a uchvacují vás staré hrady,
stojí za navštívení určitě pev-
nost an-Nachal, která si, i když
prošla rekonstrukcí, stále za-
chovává svůj tradiční vzhled. 

Za prozkoumání určitě stojí
i ománská města, jako napří-
klad hlavní město Maskat. Kro -
mě neuvěřitelných trhů musíte
obhlédnout mešitu sultána Ká -
búse, která byla otevřena jako
hlavní mešita až v roce 2001.
Kromě ní se zde nachází i me-
šita Mohammed Al Ameen. Dal-

Ačkoliv je Omán muslimskou zemí, je velmi

benevolentní a nemusíte zde mít vůbec

strach. Zdejší lidé jsou přátelští. Nejlepší na

ní je, že v klidu můžete vyrazit jenom se

stanem a spacákem, protože (až na

minimum výjimek) se dá stanovat všude.

Tato země oplývá úžasnými jak přírodními,

tak i kulturními památkami. 

ším zajímavým místem je bý-
valé hlavní město Nazvá, kde se
nachází i stejnojmenná vojen-
ská pevnost. Patří k jednomu
z nejstarších sídel Ománu.
Kou sek od města se rozkládá
další působivá pevnost Bahla.

Pokud vás lákají záhady
a chce te navštívit vesnice du -
chů, v Ománu se vám to jistě
spl ní. Po celém území se na-
chází několik vybydlených ves-
nic. Lidé ovšem odešli z vlastní
vůle, za lepším živobytím. Jest -
liže vám nevadí výšky, můžete

se vydat na výlet po nejvyšší
hoře Ománu Jebel Shams. Ta se
skládá ze dvou vrcholů. Na vyš -
ší severní vrchol se nedosta-
nete, protože zde má zázemí
ománská armáda. Můžete vy-
stoupat na jižní vrchol. Cesta
na vrchol není jednoduchá, ale
naskytne se vám túra úžasnou
krajinou, projdete horskými
ves nicemi a najdete zde teraso-
vitá pole oázy Ghul. V létě tep-
loty dosahují 20 stupňů, což je
oproti teplotám v údolí příjem -
ná změna.
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Palác sultána Kábúse

Součástí sultánova paláce
je krásná mešita

INZERCE V7-0517



• 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 V7-0519


