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Najdete nás na
www.vase7.cz

Břevnovské posvícení
pošestadvacáté

Volný čas
Zábava
v Mirakulu

Aktuality
Novinky
ze sedmičky

Michal Dlouhý:
Servis
Kam s odpadem
v Praze 7

Nosím do vínku
divadla svoji energii
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editorial
Vážení čtenáři,
loňský rok byl pro Čechy
a Slováky výjimečný, slavili
sto let založení republiky. Neméně důležitý je ale i letošní
podzim, kdy si opět obě země
připomenou výročí 30 let od
pádu komunismu. Konat se
proto bude celá řada akcí,
které připomenou výročí nabytí svobody. Pozadu nezůstane ani Národní galerie,
která připravuje výstavu
Havel na hrad! Rok 89 ve fotograﬁi. Jejím cílem je z odstupu tří desetiletí kriticky zhodnotit obrazový materiál,
který během sametové revoluce vznikl. Snímky z protirežimních demonstrací doplní v Národní galerii fotograﬁe,
které vznikly ve stejném roce, ale zachycovaly každodenní
život nebo zobrazovaly společenské problémy a politické
změny. Přinášíme vám i další tipy na zajímavé volnočasové akce, které se na sedmičce konají a zabrousíme tentokrát i k sousedům na šestku. Břevnovští živnostníci vás
zvou na největší akci, kterou rok co rok poklidný Břevnov
zažívá – Břevnovské posvícení. Jaký je pro letošek nachystán program? Přečtěte si také povídání s hercem Michalem
Dlouhým.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Poslední byt k prodeji...
Na Maninách, Praha 7 – Prémiový byt č. 63 / 119,2 m2 / 4+kk
CHYTRÉ BYDLENÍ NMN@Holešovice s rozlehlým zeleným vnitroblokem patří do konceptu
Trigema Chytré bydlení. Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
PENB: B Více informací o projektu 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.
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Troju a Císařský ostrov

Kurzy severské
chůze pro seniory

opět spojí lávka
PŘIPRAVILA RED, FOTO MHMP

P

P

ženou konstrukci s životností 100 let a stát
bude necelých 130 milionů korun. Oproti
původní lávce nebude zevnitř korodovat
a její stav bude možné účinně kontrolovat.
Široká bude čtyři metry a bude sloužit pěším, cyklistům i lidem na kolečkových bruslích.

Na konec parkovacího oprávnění

upozorní sms
extová zpráva upozorní v Praze 7 řidiče na konec platnosti jejich parkovacího oprávnění. Díky tomu nemusejí majitelé aut vést v patrnosti, kdy
přesně jim končí oprávnění parkovat v zónách placeného stání. Dosud mohli zjistit
konec platnosti z dokladu o zaplacení nebo
díky Osobním stránkám uživatele. Informováni jsou už nyní řidiči e-mailem. Ty

T

automaticky rozesílá systém provozovaný
správcem parkovacích zón, Technickou
správou komunikací. Řidiči, kteří si při
placení parkovacího oprávnění vyplnili
možnost informování prostřednictvím textové zprávy, se již znovu k odběru hlásit
nemusejí, ostatní se mohou registrovat na
výdejně parkovacích oprávnění v přízemí
Prahy 7.

Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé
byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.
Vyřešíme i složité právní problémy.
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Ušijeme Vám tele
Nastartujeme Váš obchod!
OBCHOD

MARKETING

Chcete rozšířit portfolio svých
budoucích zákazníků? Nebo Vám
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení
vyškolení operátoři jsou ihned schopni
začít efektivně telefonicky prodávat
vaše produkty nebo vám zaplnit diář
schůzkami s vašimi klienty.

Na prodej se díváme komplexně a ze
všech stran. Navrhneme řešení, které
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme
správně vybrat vaše budoucí klienty
a nabídneme jim vaše služby pomocí
cílené inzerce ještě dříve, než je
budeme telefonicky kontaktovat.
Tím celý prodejní proces zefektivníme
a dosáhneme lepších výsledků.

NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555

INZERCE V7-0906

ražští radní rozhodli o tom, že ze
Stromovky do zoo se obyvatelé Prahy příští rok opět dostanou přes
lávku. Magistrát dostal osm nabídek na výstavbu nové lávky, ta by měla být v provozu
do konce příštího roku. Nová stavba nahradí zřícenou lávku. Bude mít ocelově vyztu-

ro seniory ze sedmé městské
části je určen podzimní cyklus
nordic walkingových procházek.
Vedou je profesionální instruktoři a konají se do 29. října vždy v úterý od
10.00 do 11.00 hodin v parku Stromovka. Sraz skupiny je u Planetária Praha.
Vstup je zdarma a není třeba se na procházku předem registrovat. Pořadatelé
účastníkům mohou zapůjčit vycházkové hole, doporučují vzít si volnočasové nebo sportovní oblečení.

aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz

Zažádejte si

Úprava přechodů
u tří křižovatek
raha 7 pracuje na bezbariérových
úpravách několika přechodů pro
chodce u vytipovaných křižovatek. Týká se to přechodu za školkou na
Ortenově náměstí, přechodu u křižovatek Jateční x Na Maninách a U Uranie
x V Háji. Pracovat se bude po etapách
do konce října. Vybrány byly frekventované, dlouhé či hůře přehledné přechody.

P

o příspěvek na kroužky
projektu Kroužek pro každé dítě
pokračuje Praha 7, do konce září
mohou rodiče dětí základních škol
s trvalým bydlištěm v Praze požádat o příspěvek na zájmový kroužek dle vlastního
výběru, a to v maximální výši 1500 korun.
Příspěvky jsou však určeny pouze pro rodi-

V

če v nepříznivé ﬁnanční situaci, například
pro samoživitele, rodiny s více dětmi, rodiny v exekuci či rodiny pobírající pomoc
v hmotné nouzi. Žádost lze podat na přihlašovacím formuláři na podatelnu Prahy 7,
případně ji lze zaslat elektronicky na adresu brazovah@praha7.cz.

Laboratoř ticha

Nové parkoviště
v Holešovicích

prošla rekonstrukcí

ové sdružené parkoviště v ulici
Jankovcova bylo otevřeno. Z poloviny slouží pro veřejnost s kapacitou 83 parkovacích míst včetně
míst pro nabíjení elektromobilů, zbytek využije Správa služeb hlavního
města Prahy. Výhodná je pro parkující
návaznost na železnici a stanici metra.

N

ražské Národní zemědělské muzeum
ve spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze rekonstruovalo
expozici Laboratoř ticha. Dosavadní habrová doubrava byla nahrazena bučinou,
nejrozšířenějším typem ekosystému českého lesa. Mottem expozice je „V každém
zvuku se skrývá ticho“. Laboratoř ticha
umí reagovat na přítomnost a chování lidí,

P

jestliže se projeví jako tiší a trpěliví pozorovatelé, Laboratoř odhalí své tajemství.
„Jsme velice rádi, že se našemu muzeu daří
navazovat spolupráci s institucemi napříč
resortem, a to nejen na dlouhodobých vědeckých projektech, ale i v běžné praxi. Po
projektu střešního pole je to tentokrát spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou,“ uvedl ředitel muzea Milan Jan Půček.
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veřejný prostor

Rychlé, stabilní,
a hlavně bez závazku!
PŘIPRAVIL LŠ

Tak má vypadat ideální připojení k internetu
Bez závazku
Také vás již nebaví neustále padající nebo pomalý
a datových limitů
internet? Takové starosti klidně hoďte za hlavu. Do vaší
Nordic Telecom lidem přináší svůj vysolokality vstupuje telekomunikační operátor Nordic Telecom korychlostní internet nejen bez datových
limitů, ale také bez jakéhokoliv časového
a přináší s sebou vysokorychlostní internet, který je
závazku, jakým je například smlouva na 12
nebo 24 měsíců. U Nordic Telecomu takové
stabilní, bez závazku nebo datových limitů.
rápení s pomalým internetem zná
asi každý. Ve chvíli, kdy potřebujete
stáhnout velký soubor nebo se chcete dívat na video online, začne internetové
připojení „stávkovat“ nebo úplně „spadne“.
Tomu se ale můžete konečně vyhnout.

T

Vyhrazené pásmo
jenom pro vás
Nordic 5G internet je šířen v takzvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sítěmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhrazené pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní
připojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pásmo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-

ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v nelicencovaném pásmu, se spíše podobá neblaze proslulé dálnici D1.

Rychlost,
která potěší
Nordic 5G internet je vybudován na nejmodernější 5G-ready technologii, která zaručuje jeho stabilitu a kvalitu. Vybrat si
můžete ze dvou variant: Nordic 5G o rychlosti 40 Mb/s, tedy internet, který je určený běžnému užívání a stahování dat, nebo
zákazníky nejoblíbenější připojení Nordic
5G Plus o rychlosti 100 Mb/s. To splňuje
požadavky na internet pro velmi náročné
domácnosti, ve kterých potřebují být online všichni najednou. Obě možnosti vám
zaručují kvalitní připojení k internetu,
které se neseká.

závazky nečekejte. Telekomunikační operátor chce svým zákazníkům nabídnout
skutečnou volnost. To znamená, že pokud
již nebudete mít o poskytovanou službu
zájem, stačí ji jednoduše vypovědět. Internet není omezen datovým limitem, takže
se nemusíte bát stahovat velké soubory.

Objednávka
online
Nordic 5G internet lze objednat online,
doslova na pár kliknutí. Celý proces objednání vysokorychlostního připojení nezabere více než pár minut a je opravdu jednoduchý. Samotnou instalaci obstará zkušený
technik, takže vy budete zcela bez starostí.
Objednat Nordic 5G internet můžete na
adrese www.5Gvevzduchu.cz. Pokud raději volíte telefonický kontakt, stačí zavolat
na telefonní číslo 800 666 777.

INZERCE V4-1210
V7-0907

Pevný 5G internet
Stabilní, bez závazku,
bez datových limitů
www.5Gvevzduchu.cz
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volný čas

Vydejte se k sousedům
na Břevnovské posvícení

P

24. září
■ Do poloviny listopadu je možné v Národním technickém muzeu zhlédnout výstavu pojmenovanou Století se značkou
Aero. Připomíná, že společnost Aero patřila
k prvním třem československým leteckým
továrnám. Byla založena v roce 1919 a letecká výroba se ve společnosti Aero Vodochody Aerospace udržela dodnes.

Czech Nature Photo
26. září

něco vyrobit. Ve vesničce bude své řemeslo
předvádět kejklíř Štěpán.
Na hlavním pódiu vypukne program v sobotu i v neděli po obědě. V sobotu to bude
skupina Fanygo – netopýři, MŠ Jílkova, ZŠ
Marjanka, skupina Walda gang, skupina Bílá nemoc, skupina Strahov a kejklíř Štěpán
se svojí ohňovou show. V neděli zahrají
skupiny Veget, Harry band, Bolesti a Crezy
Dog a Štěpán představí své žonglovací
umění. Po celou dobu posvícení jsou přístupné prostory Břevnovského kláštera
a oba víkendové dny v 19.05 ozáří Břevnov
tradiční ohňostroj.
Jak připomínají pořadatelé, kterými je
Spolek břevnovských živnostníků, vstupné
do areálu posvícení se neplatí, ale je možné, že někteří vystupující budou v duchu
dávných tradic vybírat za svá vystoupení
do klobouku.

■ Národní zemědělské muzeum zve návštěvníky na výstavu Czech Nature Photo,
která bude k vidění až do konce letošního
roku. Jde o expozici vítězných a nominovaných prací soutěže Czech Nature Photo
2019. Pořadatelé připomínají, že pořídit
dobrou fotograﬁi z přírody je složité, ale
přesto je v České republice velká skupina
profesionálních i pokročilých amatérských
fotografů, kteří se focení divoké i mírné přírody věnují na vysoké úrovni.

Přehlídka designu a módy
17. října
■ Designblok, tedy největší výběrová přehlídka designu a módy, se bude konat 17.
až 21. října, a to v Průmyslovém paláci. Designblok tradičně uvádí tvorbu designérů
a výrobců z Evropy, představuje novinky
prestižních značek i prototypy mladých designérů a designérských studií.

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

INZERCE V7-0909
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PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

osvícení ovládne Břevnov už pošestadvacáté. Začne ve čtvrtek 3. října,
kdy ale bude akce určena pro děti
a mládež z ústavů, dětských domovů, stacionářů, rehabilitačních ústavů a v péči rodičů s různými stupni handicapu, kteří si
atrakce nemohou užívat v normálním provozu.
Akce Kolotoče bez barier se koná popatnácté a to vždy před zahájením samotného
Břevnovského posvícení. Děti se budou točit a houpat zdarma, dostanou posvícenské
koláče, nápoje a také malé dárky, které vyrábějí děti z mateřské školky Jílkova v akci
„Děti – dětem“. Partnerem této spolkové
akce je sbírkový projekt Pomozte dětem,
který společně organizují Nadace rozvoje
občanské společnosti a Česká televize.
V pátek bude v provozu většina stánků
a pouťové atrakce, opravdové posvícení
začne na Břevnově v sobotu ráno, kdy se ze
stánků začne linout vůně připravovaných
dobrot, podávat se budou pečené husy
s knedlíkem a zelím, pečená hovězí a vepřová šunka, bramboráky, bramborové spirálky, palačinky, trdla a mnoho dalších
chuťovek. Zapít je bude možné pivem, medovinou, sudovým vínem nebo třeba burčákem. Břevnovský klášter potom předvede
středověké vaření piva.
Chybět nebude ani letos staročeská řemeslná vesnička se stovkou stánků řemesel, dílniček pro děti a krčem pro hladové.
Řemeslné stánky si navíc připravují ukázky svých dovedností s možností pro děti si

Století se značkou Aero

osobnost Prahy 7

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ ŠVANDOVO DIVADLO

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

Michal Dlouhý:
Nosím do vínku divadla svoji energii
● Roli herce Boba Barela vám psal autor a režisér hry Smrt mu sluší Daniel
Hrbek přímo na tělo. Myslíte si, že máte,
jako Michal Dlouhý, s postavou Boba Barela něco společného?
Myslím, že s Bobem Barelem, když to
vezmeme po té profesní stránce, máme
hodně společného. Vidím se v některých
povahách a reakcích Boba Barela, společné
máme povolání, starosti. Naše společná
starost je kritik, na což se v té hře hodně díváme dopodrobna. Citujeme konkrétní situaci, tedy inscenaci Kdo je tady ředitel
a kritiky na ni, což byl takový první impulz
k tomu, aby tohle představení vzniklo. Nechvalná kritika na hru Kdo je tady ředitel
vyšla před deseti lety a my to představení
hrajeme deset let, pořád pro vyprodané
hlediště. Takže se asi někdo spletl, jen nevíme kdo, jestli my, anebo kritik.
● Jsou v inscenaci Smrt mu sluší nějaké
scény, momenty, na které se těšíte?
Vzhledem k tomu, že je to úplně čerstvá
inscenace a Dan Hrbek sestavil partu lidí,
kteří se znají a mají se rádi, tak musím říct,
že se těším na každou scénu, a nejenom
svoji. Strašně rád se dívám i na scény, ve
kterých nehraju, což je u mne docela vzácné, ale je to hrozně příjemné. Všichni hrají
skvěle, takže dá se říct, že na tuhle otázku
je jednoduchá odpověď, protože se těším
na každou chvilku na jevišti a těším se i na
ty chvilky, když na jevišti nejsem.
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● Ovlivňují vás nějakým způsobem postavy, které ztvárňujete, i v soukromí
a naopak, promítáte do svých rolí své životní okamžiky?
Obé je pravdou. Samozřejmě že když člověk zkouší nějakou roli, tak se to odrazí na
jeho chování doma. Jak se naše práce přenáší domů, znají nejlíp naše partnerky. Nedávno jsme zkoušeli Scény z manželského
života a moje Zuzka si v průběhu zkoušení
jen tak povzdechla a říkala: „Já se tak těším, až budeš opakovat toho Cyrana,“ protože Scény z manželského života jsou přece jen trochu ostřejší téma než Cyrano.
Ještě se vrátím k těm kritikům a tomu, co
je mi od spousty z nich často vytýkáno, tedy můj bezbřehý temperament. Ano, nosím do vínku divadla svoji energii, ale já to
prostě tak cítím, jsem rád, když je divák
spokojený a když má pocit, že pro svou roli
dělám maximum. Nemluvě o tom, že divadlo je pro mě i taková terapie, doma jsem
pak hodný jako beránek, takže to má vlastně dvojí účinek.
● Zmínil jste inscenaci Scény z manželského života, která vznikla podle ﬁlmu
Ingmara Bergmana. Její premiéra a premiéra hry Smrt mu sluší, proběhly krátce po sobě. To muselo být asi hodně náročné, jak jste to zvládal?
Ano, bylo to hodně náročné, až kruté.
Pět měsíců jsem byl doslova zavřený v divadle. Bylo to ale cílené a řízené, protože

jsme se takhle s panem ředitelem domluvili, bohužel jinak to načasovat nešlo. Na
základě toho ale budu mít zase trochu volněji a asi tak tři roky nemusím nic zkoušet,
protože už mám tolik titulů, že se to nedá
ani stihnout reprízovat. Takže teď budu
mít delší volno od divadelního zkoušení.
Bylo to skutečně kruté, ale na druhou stranu krásné, protože obojí jsme dělali se
skvělou partou, se skvělými lidmi. Dva
krásné kusy a oba dva úplně jiné žánry.
Z toho řekněme těžšího žánru manželských starostí a problémů jsme přeskočili
do téhle krásné komedie z divadelního prostředí, kterou jsme všichni milovali od
první chvíle, kdy jsme si ji přečetli na prvním čtení. Mám obrovskou radost z toho,
že se líbí i divákům, normálním lidem, a to
přestože je tam spousta interních odkazů
a vtípků, i tak tomu lidi rozumí, jdou s námi, smějí se a skvěle se baví.
● Kdybyste si měl vybrat nějaké jiné
místo, které části Prahy by se vám nejvíc
líbily k životu, k bydlení?
Musím říct, že pokaždé, když jedeme
s maminkou Prahou, tak si vždycky hovíme a říkáme si, jak je to krásné město
a jsme na ni strašně pyšní. Dnes je asi těžké
nevybrat si některou část Prahy k bydlení,
k životu. Snad jen Bohnice nebo Jižní Město, tam se člověku, když zažije i jiné bydlení, asi moc nechce, ale v nejhorším proč
ne i to, vždyť je to jen kousek do centra.
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Velmi často jezdím na sedmičku do Holešovic, kam chodí do Tančírny Petra Čadka obě
naše dcery tančit. Jsem šťastný za ten
tunel, který pětku propojil se sedmičkou,
přestože to byl i obrovský ﬁnanční tunel,
tak je k nezaplacení a vlastně děkuji za tuhle velkou pomoc, protože jím krásně provážím holky tam i zpátky minimálně dvakrát týdně.
● Váš bratr byl také vynikající herec. Jak
moc vás ovlivnil?
Dlouho se mě ptali, jestli mám nějaký
vzor, a já vždycky říkal, že nemám. Teprve
pár let zpátky ale říkám, že člověk chcanechca, když má vedle sebe toho skvělého
hráče, žije s ním a je s ním dost často v kontaktu, tak ho jako vzor vlastně mít musíte
nebo se to na vás stejně samozřejmě přenáší. My jsme spolu s bráchou spolupracovali, povídali si, hráli jsme spolu, takže ten
vliv tam musí být a je. Hodně často mi poslední dobou lidi říkají, že jsem čím dál tím
víc Mírovi podobný. A já jsem šťastný za to,
že přebírám, nebo aspoň doufám, že přebírám, to skvělé, co měl, a tlačím, posouvám
to dál, dalším divákům.
● K herectví jste se dostal už jako malé
dítě. Bylo vždy jasné, že budete herec,
nebo jste uvažoval i o nějakém jiném povolání? Jaká práce by vás bavila?
Vyplynulo to z toho, že jsem odmalička
točil, chodil se strašně rád dívat na bráchu
do Divadla Na Zábradlí a pohyboval se v hereckém prostředí, takže jsem to měl pod
kůží. Jiná volba asi nebyla. Jako dětský
herec jsem fungoval už ve čtyřech letech,
protože kvůli tomu mému temperamentu,
o kterém jsme mluvili, mě vyhodili ze školky a mamka mě musela tahat s sebou, když
chodila jako dospělý doprovod Míry na natáčení. Tam si mě všimli pomocní asistenti
a začali mě používat. Díky tomu jsem průběžně furt někde něco točil. Nápad být hercem ale opravdu přišel až v osmé třídě, kdy
mi najednou přestala jít matika, přestože
tatínek byl stavební inženýr a matiku uměl
velmi dobře. Na konzervatoři žádná matematika, fyzika ani chemie není, tak jsem si
říkal, že by asi bylo správné, a pro mě výhodnější, kdybych šel tam. Vůbec to ale nemuselo dopadnout, a kdyby mě na konzervatoř nevzali, mohl jsem být umělecký
truhlář nebo umělecký vazač knih, protože
strašně rád pracuji rukama. Rukodělná
práce mě baví, je to moje hobby, a když
mám volný čas, pracuji a současně relaxuji
takhle.
● Jste hercem na volné noze, což znamená i jistou volnost. Podle čeho si vybíráte role, co vás musí zaujmout, abyste
roli vzal?
Nějak moc nedávám důraz na hry, ve kterých bych chtěl hrát. Nemám ani žádné vy-

sněné role, protože většinou, když si něco
přejete, tak vám to nevyjde a já nechci být
smutný. Netoužím po žádné roli, krásné
jsou ty nabídky, které přicházejí. První
a hlavní můj důraz je na to, kdo, jaká skladba lidí to bude dělat, nezáleží už tolik na
tom, co to bude. Důležité tedy pro mne je,
kdo tam bude, protože s těmi lidmi trávíte
dva a půl měsíce zkoušení a potom, když se
to povede, třeba i těch deset let, jako s představením Kdo je tady ředitel. Takže chcete
ten čas trávit v příjemné společnosti lidí,
které máte ráda, kterým rozumíte a kteří
rozumějí vám. Právě to je základ úspěchu
a výsledku, proto je pro mě vždycky dominantní a základní, s kým to budeme dělat.
● Ve kterém žánru se cítíte nejlépe, jaká
herecká poloha vám vyhovuje víc, komediální, nebo vážná?
Naštěstí to mám tak hezky namíchané.
Na divadle převážně hraji komedie a před
kamerou mívám ty grázly, kriminálníky
a tak podobně. Mám to tedy tak příjemně
rozdělené, hezky vyvážené, a když je toho
jednoho moc, tak se zase odreaguji na jevišti anebo na té druhé straně. Mám to tak
pěkně namixované vlastně až po tom skoro
nebezpečném začátku, kdy jsem hrál v různých pohádkách jenom prince a už to vypadalo, že se opravdu zaškatulkuju. Naštěstí
přišel Hynek Bočan s Přítelkyní z domu
smutku, kdy mě z téhle škatulky vytáhl
a šoupl mě až úplně jinam. Za to jsem mu
vděčný a díky tomu mám tak pestrou paletu rolí, které mi nabízejí.
● Paleta vašich rolí je opravdu hodně
pestrá, přes detektivky, Sametové vrahy
až k Bohémě, kde jste hrál Zdeňka Štěpánka. Jaké to bylo hrát tohoto barda
českého divadla?
Když nám Robert Sedláček s paní autorkou Terezou Brdečkovou nabídl scénáře,
jednak to bylo skvělé téma a jednak ty scénáře byly tak krásné, to se tak krásně četlo.
Jásal jsem, že konečně nebudu točit kriminálky, ale že to bude něco, co má hlavu a patu, co má něco společného s naší krásnou
minulostí. Samozřejmě to pro mě byla
strašná zodpovědnost, protože Zdeněk
Štěpánek byl pan herec, pan mistr, takže
jsem měl k té roli velký respekt. Dělal jsem
už předtím s Robertem jeden díl Českého
století a věděl jsem, že to udělá dobře, protože on není režisér, který by to vzal jako
spotřební materiál a udělal to jenom pro
tuctové zhlížení. A udělal to krásně, jsem
za to strašně rád. Byla to krásná práce
a velmi rád na ni vzpomínám.
● Často se věnujte také dabingu, vaším
hlasem k divákům promlouvá Brad
Pitt, Leonardo Di Caprio, Johnny Depp
a mnozí další. Je ještě nějaká postava,
které byste rád propůjčil svůj hlas?

Cry baby cry

Kdo je tady ředitel
Opravdu nevím, je to podobné jako s těmi hrami nebo rolemi. Když si člověk něco
přeje, tak mu to nevyjde. Nikdy mě ale nenapadlo a nepřemýšlel jsem o tom, že bych
chtěl někoho zkusit nadabovat, protože
když už byl nadabován a byl dobře nadabován, tak není důvod to měnit. Vždycky mi
běhá mráz po zádech, když slyším hlas někoho jiného u herce, u kterého byl skvělý
dabér a najednou to změnili, to mi vždycky
vadí. Měl jsem štěstí, že jsem si vyzkoušel
dabovat spoustu skvělých hráčů současnosti, ale i minulosti. Zkoušel jsem namluvit Belmonda i Delona, když byli ve ﬁlmu
mladí, ale vždycky mi to vadilo, nikdy mi to
nedělalo dobře. Raději bych i tam dal ty
starý chlapy, kteří je dabovali skvěle, prostě ten jejich hlas k tomu herci patří.
● Dabujete také kovboje Woodyho v animovaných ﬁlmech Toy Story: Příběh hraček. Máte rád animáky?
V červnu jsme dodělali, nadabovali čtyřku, už by měla být v kinech. Díky tomu, že
mám dvě malé děti, samozřejmě animáky
sleduji a mám je rád. Hlavně v současné
době je většina těch animáků i pro dospělé,
protože je tam opravdu tak krásný humor,
že se pobaví jak rodiče, tak děti. Miluji současné, nové animáky, ale krásné jsou i ty
staré, klasické, které mají svoji poetiku.
Dneska je to trošku opravdu odraz doby,
ale je to vtipné, baví mě to. Pokud v nich není moc násilí a nesvádí to k něčemu, z čeho
by si děti neměly brát příklad, tak se mi líbí
a rád je s holkami sleduji.
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● Co děláte raději, nebo co je
obtížnější, dabovat živé herce
nebo ty animáky, jaký je v tom
rozdíl?
Animované ﬁlmy, ještě navíc
když jdou do kin, se dělají poctivěji, namlouvají se opravdu po
větách. Třeba Příběh hraček 4,
ten jeden díl, jsme dělali čtyři
dny. Kdežto u současných hraných ﬁlmů dokážete udělat velkou hranou roli za dvě a půl
hodiny, což je strašné. Nesouhlasím s tím, ale je to prostě
styl současného dabingu. Bohužel je to pak na výsledku vidět,
je to slyšet a odrazí se to na celkovém výsledku. Mrzí nás to,
snažili jsme se to před zhruba
dvěma lety nějak změnit, ale
bohužel se nám to nepovedlo.
Většina mladých lidí už dnes
ﬁlmy sleduje raději v originále,
takže až odpadne naše generace, tak si myslím, že se už ani
nic dabovat nebude.
● Volného času už podle toho, co jsme si říkali, asi moc
nemáte, a k tomu ještě děláte
i pro rozhlas…

Pro rozhlas dělám vzácně,
ale hrozně rád. Bohužel ale
toho času je opravdu málo,
takže bych to potřeboval vědět
vždycky tak rok dopředu. Divadlo plánuji vždycky rok dopředu, kdy, co budu kde hrát,
a potřeboval bych si takhle naplánovat i rozhlas, ale ten zase
tak dopředu nefunguje.
● Zbývá vám vůbec čas na nějaké zájmy?
Jsme taková sportovní rodina. Se ženou jsme se potkali na
tenise, takže náš největší koníček je tenis a pak samozřejmě
všechny míčové sporty, cyklistika nebo cestování. Strašně
rádi cestujeme, máme to nějak
v krvi. Zuzka i já jsme dostali do
vínku od svých rodičů takovou
putovní nebo kočovnou povahu. Oba rádi kočujeme a byt
vlastně máme jen na to, abychom si tam vyprali, přespali,
najedli se a zase zmizeli. Snažím se poslední dobou dávat
velký důraz na volno, protože
už mi také není dvacet. Trošku
jsem osekal práci, takže už ne-

hraji každý den. Je to zdravé
a baví mě to pak mnohem víc.
Udělal jsem si takový systém,
že každou středu mám vyčleněnou pro svoji ženu, abychom
mohli být spolu, protože se
jinak celý týden nevidíme.
A jednou za čtrnáct dní mám
volný celý víkend, kdy můžu být
s dětmi.

Michal Dlouhý
herec
■ Narodil se v Praze a herectví se začal věnovat už jako malé
dítě. Jako dětský herec se objevil například v Kachyňových ﬁlmech Lásky mezi kapkami deště nebo Cukrová bouda.
■ V roce 1988 ukončil studium na Pražské konzervatoři a od
té doby se objevoval na předních českých divadelních scénách, jako například Národní divadlo, Činoherní klub, CD 94
v Celetné, Divadlo Kalich, Divadlo Na Zábradlí, Městská divadla pražská, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Palace, Letní shakespearovské slavnosti.
■ Hrál v desítkách ﬁlmů, v televizních seriálech a inscenacích. Dosud největší ﬁlmovou roli mu nabídl v roce 2005 režisér Jiří Svoboda v drsné kriminálce Sametoví vrazi. Nedávno
jej televizní diváci měli příležitost sledovat v titulní roli televizního seriálu Kapitán Exner nebo v roli Zdeňka Štěpánka
v šestidílné televizní minisérii Bohéma.

INZERCE V7-0901

INZERCE V7-0915

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
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● Navštěvujete někdy divadlo
i jako divák?
To jsou právě ty středy, kdy
můžeme se ženou, případně
i dětmi někam vyrazit. Nedávno jsme byli i s holkami třeba
v O2 aréně na představení
Cirque du Soleil. Chodíme občas i do divadla, ale většinou na
veřejné generálky.

774 846 876

volný čas
Pokud hledáte místo, kde si vy a hlavně vaše děti budou
připadat jako v pohádce a zároveň se i něco naučí, tak už
pátrat nemusíte. Park plný zázraků leží ve středočeských
Milovicích a nese příznačné jméno MIRAKULUM.

Mirakulum: 2 v 1 neboli

zábava a poučení
ark, který funguje od roku 2012, se
rozkládá na deseti hektarech, a ty
jsou doslova napěchovány zábavou.
Na své si zde přijdou děti všech věkových
kategorií od 12 měsíců do 99 let. „Nejmenším dětem je určena dětská vesnička, která
je plná nejrůznějších aktivit. Momentálně
mají děti možnost navštívit školu nebo obchod a připravují se další činnosti, jako například autodílna, malá farma a další,“ popisuje majitel parku Jiří Antoš a přidává
další lákadla: „Máme tu několik obrovských
trampolín, velké i menší lanové houpačky,
podzemní chodby, ptačí městečko, minizoo, habrový labyrint s více než kilometrem cestiček, jehož stromy jsou natolik
vysoké, že si ho užívají i dospěláci.“
Minout byste neměli ani zdejší dominantu – majestátní hrad s osmi věžemi
a podzemními chodbami. Věže jsou v několika úrovních propojené schodišti, žebříky,
můstky a skluzavkami a celý hrad tak funguje jako mohutná adrenalinová průlezka.
Nechybí tu ani dlouhý tobogan, na kterém

P

tošní novinkou na stezce je Věž poznání –
děti v ní podle obrázků určují zvířata, která
se v naší přírodě vyskytují, a hned si po otočení dřevěné tabulky mohou na zadní straně ověřit správnou odpověď. Pro ty starší
tu máme i stopy zvířat, rostliny či houby,“
popisuje Jiří Antoš, majitel parku, a připomíná i zvířecí doskočiště, kde si děti mohou
vyzkoušet, jestli doskočí stejně daleko jako
zajíc či veverka. Pozornost si zaslouží i ptačí městečko.
„Po dřevěných nebo provazových můstcích a žebřících vystoupáte až k dřevěným
kulatinám v korunách stromů. Těmi můžete spatřit věrné kopie ptáků. Jde o druhy,
které z naší přírody už pomalu mizí, jako
třeba zvonek zelený, šoupálek dlouhoprstý
či brhlík lesní,“ vysvětluje.

Park Mirakulum
KONTAKT:
Topolová 629, 289 24 Milovice,
tel.: +420 730 510 985
OTEVÍRACÍ DOBA:
Září
(denně kromě pondělí 10.00–18.00)
Říjen
(pouze víkendy a státní svátky 10.00–18.00)
Více na www.mirakulum.cz nebo na
www.facebook.com/ParkMirakulum
PR

si užijete sešup až do podzemí. K nepřehlédnutelným atrakcím Mirakula patří největší lanový park v republice. Je v několika
úrovních, takže se tu můžete procházet
v korunách stromů i pár decimetrů nad
zemí.
Poučení nabízí třeba Lesní stezka, která
vede skutečným vzrostlým lesem. Ukazuje
všechny druhy stromů, které do našeho
mírného pásu přirozeně patří. Stromy tu
lze poznávat podle listů, kůry i plodů. „Le-

www.vase7.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 09: ‚‚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 Michaela LeBoeufa.

INZERCE V7-0911

Výduch z tunelu Blanka
projde úpravou podoby za 30 mil. Kč

Beton nahradí tráva.
Park U Vody čeká proměna

Vizuální podoba výduchu z tunelu Blanka v ulici Nad Královskou oborou projde úpravou. Na svých internetových stránkách to uvedla radnice Prahy 7. Město dnes předalo staveniště Studiu Federico Díaz, které úpravy provede. Práce by
měly být hotovy příští rok na jaře. Výtvarnou úpravu schválilo loni v srpnu minulé vedení magistrátu a vyjde na zhruba
30 milionů korun. Díaz je česko-argentinský umělec, který

Praha 7 připravuje proměnu vltavského nábřeží severně od
ulice Varhulíkové mezi holešovickým přístavem a mostem
Barikádníků. Takzvaný park U Vody čekají rozsáhlé úpravy,
jejichž cílem je zlepšit místní podmínky především pro příjemné trávení volného času. V pondělí byly v parku zahájeny přípravné práce pro odstranění rozsáhlých betonových
ploch, které nahradí tráva. Následně bude v parku díky do-

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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servis

Velkoobjemové

Nádoby

kontejnery

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

Kontejnery na textil
■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou
■ Varhulíkové
■ Kostelní x U Leten. sadu
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ulice
Jateční)
■ Holešovická tržnice (před
Alzou)
■ U Studánky
■ Mama Shelter
■ Jateční (na soukr. pozemku)

15. 10. 2019
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7
21. 10. 2019
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Za Papírnou

8. 10. 2019
■ U Vody x Jankovcova
■ U Studánky č. 22 x Malířská

22. 10. 2019
■ Pplk. Sochora (proti domu
č.p. 14)
■ Osadní x Dělnická

14. 10. 2019
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Měst. domů x Poupětova

Zdroj:
MČ PRAHA 7

   %%
Jsme také na Facebooku
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Přidejte se!
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bojové umění pro Vás

www.aikidocentrum.cz

1. 10. 2019
■ Čechova x Nad Král. oborou
■ Letohradská x U Let. sadu
7. 10. 2019
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
■ Tusarova (před č. 52)

AIKIDÓ
Korunovační 29, Praha 7

V

vové předměty. Nelze odkládat
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

facebook.com/nasregion
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■ Letenské náměstí
■ Nad Král. oborou x Čechova
(dočasně odvezen)
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická
■ Na Maninách x Dělnická
■ Janovského x Stross. nám.
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
■ Fr. Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na Výšinách

elkoobjemové kontejnery jsou přistavovány
v uvedených termínech
vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Odložit je možné starý nábytek,
koberce a linolea, zrcadla, umývadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a ko-

INZERCE V7-0908

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

Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Finanční společnost hledá

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

●

●
●
●

Flexibilní pracovní dobu
Firemní benefity
5 týdnů dovolené
Přátelské pracovní prostředí

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com
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Volejte Hanku
774 488 910
Více na
www.vase7.cz
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●

Nabízíme:
●

INZERCE V7-0913

●

Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
Perfektní znalost účetních
a daňových předpisů
Znalost účetního programu Money S3
Pečlivost, schopnost plánovat,
samostatnost

INZERCE V7-0912

Požadujeme:
●

cestování

Překrásný Milán vás přivítá
Břehy slunné Itálie zná
kdekdo, ale co zkusit
netradiční výlet? Podívejme
se do slunného Milána.
Budete určitě překvapeni, co
všechno zde můžete vidět.
Jedná se o město, které je
vhodné třeba jenom na
prodloužený víkend.
ilán je oblíbená destinace na severu
Itálie. Češi jej ale příliš nevyhledávají, nemají tady totiž moře. Přitom zde není nouze o krásné památky a zajímavosti. Letiště je od města poměrně
vzdálené. Po příletu je tedy potřeba počítat
s tím, že ještě kus pojedete. Letenky jsou
celkem dobře dostupné a cenově relativně
přijatelné. Po příletu do této destinace už
v letištní budově narazíte na mnohé prodejce jízdného do samotného města. To vyjde asi na deset eur.
Ubytování je fajn mít zajištěno dopředu,
ale určitě něco seženete i přímo na místě.
Jako snad skoro všude na světě je vhodné
ubytovat se spíše na okraji města, a ne
v jeho středu, kde budou pořádně „natažené“ ceny. Hotel se třemi hvězdami bude
úplně stačit. Nejspíše v něm budete mít klimatizaci i veškerý další komfort, který
k pobytu potřebujete.

M

Za zhlédnutí určitě stojí Duomo, tedy milánská katedrála narození Panny Marie. Ta
byla postavena v letech 1386 až 1510. Její
průčelí bylo přistavěno za Napoleona v roce
1805. Svými neuvěřitelnými rozměry (délka 157 metrů, šířka 92 metrů, výška klenby 45 metrů a výška centrální věže s pozlacenou sochou Madony 106 metrů) je třetí
největší na světě. Dovnitř se vejde až nepředstavitelných 40 tisíc lidí. Za její prohlídku, respektive za výstup na věž se platí
deset eur.
Velmi zajímavý je také hrad rodiny Sforzů, hrad Sforzesco ze 14. a 15. století. Ten
sloužil jako rezidence a pevnost. Dneska se
zde nachází sochařské muzeum, obrazárna a archeologická sbírka. Kolem něj jsou
také úchvatné staré zahrady.
Za zmínku také stojí divadlo La Scala, to
bylo vystavěné v letech 1776 až 1778 za císařovny Marie Terezie. Dnes má přes 2800
míst a patří mezi nejslavnější operní scény.
Nedaleko Milána najdeme velkou atrakci
pro milovníky motosportu, a to závodiště
Monza. Sem si můžete zajít na formule
nebo motorky. A kdyby to třeba někoho
z rodiny nebavilo, tak se nabízí procházka
v přilehlých parcích.
Velmi dobře se zde dá pohybovat pěšky,
ale také veřejnou dopravou, tedy tramvajemi, které jsou vždy klimatizované, nebo
metrem. Jízdenky koupíte u automatů
v metru, které umějí anglicky a berou platební karty.
Určitě ochutnejte chléb foccacia, mívají
ho s olivami i se šunkou, je to speciální zá-

ležitost severní Itálie. Dále nezapomeňte
na místní pizzu, i ta nejobyčejnější bude
vážně výtečná, a v neposlední řadě zajděte
na zmrzku, hlavně na tu s názvem Malaga.
Jsou v ní rozinky máčené v rumu, se smetanovou zmrzlinou tvoří jedinečnou kombinaci, kterou hned tak někde neochutnáte.
Když už budete v Miláně, musíte každopádně večer zajít do čtvrti Navigli. Podél
vodního kanálu tu je nepřeberné množství
barů, které nabízejí aperitivo. Je to rituál,
společenská událost povýšená na umění.
Každý bar má něco jiného. K drinku, který
si objednáte, nemusí být samozřejmě alkoholický, vám přinesou něco k zakousnutí
nebo si chodíte k bufetovému stolu. Pití se
pohybuje obvykle kolem deseti eur. Záleží
jen na vás, jaký podnik si vyberete a z jakého místa si pak budete užívat atmosféru
živé ulice plné konverzujících Italů.
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VYBÍREJTE z 350 cestovek,
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NAVŠTIVTE
na www.vivu.cz
Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ
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třeba jenom na víkend
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