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Volný čas

INZERCE V7-1005

editorial
Vážení čtenáři,
po loňských oslavách stého
výročí založení Československa se blíží další významné
datum. Češi a Slováci si už za
pár týdnů připomenou, že žijí třicet let ve svobodě. V Praze se koná celá řada zajímavých akcí, které se věnují
tématu sametové revoluce.
Například v Národní galerii
to bude výstava pojmenovaná Havel na Hrad! Rok 89
ve fotograﬁi. Cílem připravené expozice je z odstupu tří
desetiletí kriticky zhodnotit obrazový materiál, který
během sametové revoluce vznikl. Přečtěte si také povídání
s Bohdanou Pavlíkovou a Lubošem Veselým. Potkávají se
spolu nejen na jevišti, ale i doma, jsou totiž párem hereckým i životním a každý z nich také prošel nekonečným seriálem Ulice. Jak na to vzpomínají a jaký mají vztah
k sedmé městské části? V tomto vydání magazínu se ale dozvíte i řadu novinek z okolí svého bydliště – třeba o dopravních omezeních nebo o tom, že můžete pomoci parku Stromovka uspět v soutěži Park roku. Jaké jsou podmínky
soutěže a jak můžete hlasovat?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Poslední byt k nastěhování...
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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Pomozte Stromovce
v soutěži Park roku
trnáct parků z celé České republiky
se účastní soutěžní přehlídky Park
roku, kterou od roku 2003 vyhlašuje
profesní sdružení Svaz zakládání a údržby
zeleně. Přihlášené parky nejdřív navštívili

Končí výluka

prava sjízdné rampy z předmostí mostu Barikádníků ve směru
od Proseka z ulice V Holešovičkách do ulice Povltavská a Nová Povltavská vedoucí po mostní konstrukci
probíhá v Holešovičkách. Práce zahrnují výměnu asfaltových vrstev, izolaci
nosné konstrukce, kompletní sanaci
povrchu betonových říms, výměnu
obou mostních závěrů, protikorozní
opravu zábradlí a doplnění poškozených a chybějících prvků svodidel.

O

Pražská tržnice – Dělnická
ento týden, konkrétně ve středu
23 října, skončí výluka tramvají
v úseku Pražská tržnice – Dělnická.
Linky číslo 1 a 25 jsou ve směru od Vltavské zkráceny do zastávky Pražská tržnice,
tramvaj číslo 6 je ve směru od Kubánského
náměstí ze zastávky Palmovka prodloužena přes zastávky Krejcárek, Ohrada
a Chmelnice do obratiště Spojovací a linka
12 ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Strossmayerovo náměstí přes za-

T

stávky Veletržní palác, Nádraží Holešovice,
Maniny, Palmovka, Balabenka, Nádraží
Libeň a Hloubětín do obratiště Lehovec.
Spoj číslo 14 je ve směru od Spořilova ze
zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova
mostu) odkloněn přes zastávky Strossmayerovo náměstí a Veletržní palác do
obratiště Výstaviště Holešovice, linka 17
standardně ukončená v obratišti Výstaviště Holešovice pokračuje dále jako linka
číslo 34 směr Vysočanská.
INZERCE V7-1008
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé
byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.
Vyřešíme i složité právní problémy.

Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555

INZERCE V7-1010
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členové odborné poroty, veřejnost potom
může hlasovat na webu parkroku.cz, a to
do 5. listopadu. Hlasovat lze pro více parků
a udělit dvě nebo tři hvězdičky. Hlasovat se
může z jedné IP adresy jednou za týden.

Oprava sjezdu
v Holešovičkách

volný čas
Vycházka po Letné
22. října
■ Vycházku po okolí pobočky
pořádá v úterý 22. října letenská knihovna. Projít se můžete
s průvodcem Janem Stěničkou.
Skupina si prohlédne architektonické památky v okolí třídy
Milady Horákové i v dalších oblastech Letné. Sraz je před
vchodem do pobočky Letná. Začíná se v 16.00 hodin.

Anička a Nebešťánek
27. října
■ Aničce a Nebešťánkovi bude
koncem října patřit Planetárium. Anička má neobyčejného
kamaráda – Nebešťánka ze Zářící planety. Nebešťánek Aničku
často navštěvuje a vydávají se
spolu v létajícím talíři na zajímavé výlety. Cyklus pohádek
Anička a Nebešťánek má čtyři
příběhy odpovídající čtyřem
ročním obdobím. Pokaždé zažije Anička nová dobrodružství.
V podzimním příběhu se děti

vypraví po stopách papírového
draka Barbuchy kolem světa.
Dozvědí se, jak to vypadá na
rovníku a že na pólu není žádná
tyčka jako na glóbusu.

50 let na Měsíci
30. října
■ Do konce měsíce je možné si
v Planetáriu prohlédnout výstavu 50 let na Měsíci. Expozice
byla vytvořena při příležitosti
50. výročí přistání na Měsíci.
Před Planetáriem je vystaven
lunární modul Eagle, který člověka na Měsíc dopravil. Exponát
je reálným modelem v měřítku
1:1, tedy 8 metrů na výšku se
základnou 9 x 9 metrů. Ve vnitřních prostorách máte následně
za vstupné možnost navštívit
rozsáhlou expozici.

Dřevorubci
v Holešovicích

vic začátkem listopadu přiláká
nejlepší sportovní dřevorubce
světa. Praha byla totiž zvolena
jako hostitelské město Mistrovství světa Stihl Timbersports
2019. Sportovci z více než dvacítky zemí budou v Praze bojovat o individuální a týmové
tituly. Nejlepších dvanáct sportovních dřevorubců světa se
v sobotu utká v šesti disciplínách v individuální soutěži.

Festival pro studenty
14. listopadu
■ Od 14. do 16. listopadu bude pražské Výstaviště patřit festivalu The Prague Education
Festival PREF. Je to edukační
festival pro žáky základních
a středních škol. Jeho cílem je
inspirovat odborníky i širokou
veřejnost nejnovějšími přístupy
ke vzdělávání dětí a vytvořit

platformu, v rámci které mohou
odborníci sdílet aktuální trendy,
technologie a zkušenosti s učiteli, žáky i rodiči a společně je
zavádět do škol.

Století
se značkou Aero
17. listopadu
■ Už jen do 17. listopadu je
možné navštívit v Národním
technickém muzeu výstavu pojmenovanou Století se značkou
Aero. Autoři díky ní připomínají, že společnost Aero patřila
k prvním třem československým leteckým továrnám. Byla
založena v roce 1919. Letecká
výroba se ve společnosti Aero
Vodochody Aerospace udržela
dodnes. Pod značkou Aero z továrny vyjížděly i osobní automobily nebo přívěsné vozíky
k motocyklům.

1. listopadu

Pořádáte akci v Praze 7?

■ Stihl Timbersports 2019 se
jmenuje akce, která do Holešo-

Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
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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

veřejný prostor

Přechod na DVB-T2 se blíží,
s Nordic TV máte vyřešeno
řestup na nový vysílací
standard pozemního vysílání DVB-T2 je za rohem. Vypínání stávajících sítí
DVB-T začne v Praze a středních Čechách již 27. listopadu.
Pokud tedy nechcete přijít o své
oblíbené televizní kanály, je na
čase začít hledat řešení. Nemusíte se však stresovat nákupem
drahé televize nebo set-top boxu. Jednoduché a výhodné řešení přináší telekomunikační
operátor Nordic Telecom v podobě Nordic TV, což je televize
šířená přes internet, která nabízí chytré funkce.
Při přechodu na DVB-T2 je
vhodné zohlednit několik kritérií, která mají pro každého
jinou prioritu. Jde především
o programovou a obsahovou
nabídku a v neposlední řadě
o cenu. Všechna tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televize vysílané přes internet, která je odborníky často
označována jako televize budoucnosti. A přesně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k jejímu pořízení je nutnost internetového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.
Nordic TV je nyní možné pořídit s 50% slevou na čtvrt roku.
Nabídka se vztahuje na oba

PŘIPRAVIL JBT

P

televizní tarify a lze ji využít zadáním promo kódu „volnost“
při objednávce.
Pokud je vaše domácnost připojená k internetu, mohou si
všichni její členové vychutnat
výhody Nordic TV a jejích chytrých funkcí, které si zamiluje
celá rodina. Ostatně posuďte
sami.

Až 7denní zpětné
přehrávání
Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli
pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spěchat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funkcí se totiž nemusíte přizpůsobovat času televizního vysílání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Možnost připojení
až 4 zařízení současně
Už žádné hádky o ovladač!
S Nordic TV můžete televizní
program sledovat až na čtyřech
zařízeních najednou. To znamená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního výběru. Kromě televizní obrazovky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu, do kterých si jed-

noduše stáhnete aplikaci Nordic TV.

Pozastavení, přeskočení
a spuštění od začátku
Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo přetočení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
nezajímá. Přišli jste pozdě
z práce? Pusťte si pořad od začátku. Televizní zábava je
zkrátka plně ve vašich rukou.

Nahrávání
až 20 hodin pořadů
Máte rádi ﬁlmové maratony?
Nebaví vás čekat na jednotlivé
díly napínavého seriálu a raději
je sledujete za sebou? Pak si oblíbíte funkci nahrávání. Stačí si
vybrat, jaké díly seriálu nebo
jaké ﬁlmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

Prémiový obsah
a HD kvalita
Nordic TV má standardně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysílání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využívající DVB-T nemají. Mnoho kanálů je v HD kvalitě a můžete je
přepnout do původního znění.

EPG+
Vybíráte si ﬁlmy podle hodnocení na ČSFD.cz nebo
IMDB.com? Funkce EPG+ nabízí kombinaci takového hodnocení u každého pořadu. Pokročilé vyhledávání pak umožní
najít ﬁlm nebo seriál podle oblíbeného herce, režiséra nebo
žánru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochutnejte pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit webovou stránku www.koukejkdychces.tv nebo zavolat na telefonní číslo 800 666 777.

Nordic Telecom
nabízí víc
Telekomunikační operátor
kromě Nordic TV nabízí také
vysokorychlostní připojení k internetu Nordic 5G. Pevné připojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmodernější 5G-ready technologii. Navíc je bez závazku a datových
limitů. Ověřte si dostupnost
Nordic 5G internetu u vás doma na www.5Gvevzduchu.cz.
Nordic 5G internet mohou nyní
noví zákazníci získat stejně
jako Nordic TV s 50% slevou na
čtvrt roku a instalací za 495 Kč
namísto původních 1850 Kč.
Pro získání výjimečné nabídky stačí do objednávky zadat
promo kód „volnost“. Akce platí
do 31. 10. 2019.

INZERCE V7-1001

Romantika
nepočká
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma
klidně až 7 dní. Akce platí do 31. 10.

50%

www.koukejkdychces.tv

Překvapivá volnost
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servis

Velkoobjemové

Nádoby

kontejnery

na kovové obaly

elkoobjemové kontejnery jsou přistavovány
vždy od 16.00 do 20.00
hodin. Odložit do nich lze starý

V

nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

21. 10. 2019
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Za Papírnou

12. 11. 2019
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Městských domů x Poupětova

22. 10. 2019
■ Pplk. Sochora (proti č.p. 14)
■ Osadní x Dělnická
4. 11. 2019
■ Čechova x Nad Král. oborou
■ Letohradská x U Let. sadu
5. 11. 2019
■ Tusarova (před č. 52)
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
11. 11. 2019
■ U Vody x Jankovcova
■ U Studánky č. 22 x Malířská

18. 11. 2019
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7
19. 11. 2019
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Za Papírnou
25. 11. 2019
■ Pplk. Sochora (proti domu
č.p. 14)
■ Osadní x Dělnická
ZDROJ MČ PRAHA 7

■ 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 Královskou oborou 380/1
■ Osadní 46/41
■ U Sparty 845/2
■ Kamenická 16

Kontejnery na textil
■ 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

INZERCE V7-1003

■ 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)

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV BOHDANY PAVLÍKOVÉ A LUBOŠE VESELÉHO, JAKUB JÍRA, MICHAL HANČOVSKÝ, NATÁLIE ŘEHOŘOVÁ

osobnost Prahy 7
Herci Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý
spolu tvoří partnerský pár v životě i na
jevišti. Oba pocházejí ze severních Čech,
působili na mnoha divadelních scénách
v Čechách i na Moravě. Usadili se ale
v Praze a v současné době jsou oba členy
hereckého souboru Švandova divadla na
Smíchově. Diváci je znají mimo jiné
z nekonečného seriálu Ulice i dalších
televizních, ﬁlmových či rozhlasových rolí.

Hadry, kosti, kůže

Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý:

Divadlo máme oba dva hodně rádi
V
nové inscenaci Hadry,
kosti, kůže, vyprávějící
o herci Janu Werichovi
a básníku Vladimíru Holanovi,
kteří byli dvacet let sousedy ve
stejné vile na ostrově Kampa,
se Luboš Veselý proměňuje ve
Vladimíra Holana a básníkovu
manželku Věru Holanovou
ztvárňuje Bohdana Pavlíková.

● Jak jste se na role Vladimíra Holana a jeho manželky
Věry připravovali a jak se
v nich cítíte?
Bohdana: Cítím až moc, protože mám pekelně teplé šaty,
které se nemohou prát, takže
se vždycky po určité etapě odehraných představení nosí do

rychločistírny. Myslím to úplně
vážně tak, že ne vždy má herec
na sobě komfortní oblečení,
které by mu dovolovalo, aby nebyl cítit.
Luboš: V roli se cítím perfektně, i když je to pro mě náročné
představení v tom smyslu, ne
že bych měl nějakou trému, ale
spíš cítím velkou zodpovědnost
vůči celému týmu, jak jsme si
celé to představení všichni
stanovili. Hrozně hezké, suprové bylo i zkoušení, které probíhalo v nezvykle dobré pohodě
na to, o jak těžké a srdcervoucí
téma se jedná. Díky Mírovi Hanušovi, režiséru Martinu Františákovi, výtvarnicím a vlastně
všem, kdo se na něm podíleli, se

na každé představení moc těšíme.
● Stejně jako hra Hadry,
kosti, kůže se jmenuje jedna
z Holanových básnických sbírek. Znali jste jeho dílo?
Bohdana: Budu upřímná, a je
hrozné, co teď řeknu: i když
jsem jméno básníka Vladimíra
Holana znala, ještě předtím,
než jsme začali zkoušet, motal
se mi Toman a Holan, takže
jsem si nebyla v první chvíli jistá, kdo z nich je který. K Holanovi jsem pronikla opravdu až během zkoušení a příprav na hru.
Luboš: Já jsem na Holanovi
takzvaně uletěl zhruba před třiceti lety, kdy mi Radka Fidlerová doporučila pár knížek, které

si mám přečíst. Teď trochu odbočím, protože mezi nimi byl
i román spisovatele Jacka Kerouaca Na cestě, a já se sbalil,
vykašlal se na školu a odjel jsem
z Prahy pryč. Doporučila mi ale
právě také knihy Vladimíra Holana a myslím, že zhruba polovinu jeho věcí jsem přečetl. Pak
přišel projekt Cesty, což bylo
společné představení čtyř souborů malých jevištních forem,
kde jsem recitoval Holanovu
Modlitbu kamene. V těch mých
dvaceti pětadvaceti letech jsem
si na Holanově tvorbě opravdu
docela „ujížděl“. Když jsem zjistil, že budeme dělat tohle představení a že jsem obsazen právě jako Holan, koupil jsem si dvě

Obraz Doriana Graye
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jeho sbírky. V podstatě jsem je
ani neotevřel a hlavně jsem pročítal jeho životopis, kterým jsem
se docela dost probíral. Přiznám
se, že už mi z toho začínalo docela dost hrabat, tak jsem se
vrátil k těm básničkám a hlavně
ke scénáři. Nejdůležitější totiž
asi stejně je, napojit se na režiséra, na celý tvůrčí tým a dělat
to podle nich, protože jinak by
se člověk asi zbláznil.
● Čím vás musí hra zaujmout,
abyste roli vzali?
Bohdana: Po pravdě, moc na
výběr, jestli nás něco zaujme
a rozhodneme se, jestli tu kterou roli vezmeme nebo nevezmeme, nemáme. V divadle jsme
zaměstnanci, takže to obsazení, které se vyvěsí, je dané
a možnost nějakého výběru
moc nemáme. Dodnes vlastně
nevím, kdo Věra Holanová byla,
protože o ní je toho známo hodně málo, na rozdíl třeba od Vladimíra Holana. Obdivuji ji za to,
jak mohla s takovým prazvláštním člověkem fungovat. Pamětníků, kteří by mi mohli poradit,
jaká byla, moc není, v podstatě
už asi skoro žádní, takže si Věru
Holanovou dělám tak, jak si
myslím, že by mohla fungovat.
Luboš: Řekl bych, že i proto
jsme v tomto souboru. Dramaturgický plán je ve Švandově divadle zajímavý a není ani potřeba někdy říct: „Jé, v tomhle
nechci dělat.“ Na druhou stranu, kdybych přišel za uměleckým šéfem nebo ředitelem divadla a řekl, že nějakou práci
nechci dělat z těch a těch důvodů, a ty by byly vážné, tak ta
možnost tu je a určitě by na ni
brali zřetel.
● Partnery jste nejen na jevišti, ale i v životě. Nosíte si práci domů, pomáháte si třeba
při zkoušení rolí?
Bohdana: Určitě nosíme, ono
to ani jinak nejde, protože náš
okruh komunikace je zúžen na
naši práci. Samozřejmě prožíváme ve svých dialozích svou
práci, ať je to třeba zrovna věc,
kterou zkoušíme dohromady,
ale i když jsme při zkoušení
nebo natáčení rozděleni, mluvíme spolu o tom, co nás zaujalo, co nás baví nebo naopak
nebaví, na co jsme naštvaní.

Luboš: Ta divadelní rodina je
s naší rodinou propojena, je to
prorostlé, takže to ani nejde nějak odstřihnout. Oba dva máme
divadlo hodně rádi a naštěstí
máme i hodně podobné názory
jak na politiku, tak na divadlo
i na život, takže pořád o tom
meleme.
● Takže vám nehrozí nějaká
„ponorka“?
Luboš: To určitě hrozí, ale naštěstí ještě žádná nebyla.
Bohdana: Na to, že spolu pracujeme a žijeme, tak opravdu
spolu netrávíme čtyřiadvacet
hodin denně, že by to do té ponorky nějak přerostlo. Mám teď
rodinu na Šumavě, a protože
jsem jedináček, snažím se tam
jezdit co nejvíc. Máme každý
svoje aktivity a myslím, že si vycházíme vstříc. Dojdeme tak
vždycky do fáze, kdy se nám po
sobě stýská, protože se třeba
dva tři dny nevidíme.
● Kudy vedla vaše cesta k herectví?
Luboš: Byl jsem hodně živé
dítě, pořád jsem někde běhal,
hrál hokej nebo fotbal. Zhruba
v deseti letech jsem ale měl úraz
s kolenem a musel být v klidu.
Naštěstí se jednou během vyučování zjevila ve škole paní
Pejskarová-Pavelková, maminka Ondřeje Pavelky, a přišla
„verbovat“ děti k divadlu. Potřeboval jsem asi nějakou náhradu
za to běhání, tak jsem se přihlásil. Začal jsem chodit do Lidové
školy umění, kterou manželé
Pavelkovi vedli, a pak jsem si
ještě přibral housle. Měli jsme
soubor Minidiv, byl tam tenkrát
ještě Ondra Pavelka, ale ten už
odcházel. Dělal kulisáka ve Varech, gympl v Ostrově nad Ohří
a pak se dostal na DAMU. Ještě
tam byl jeden človíček František
Staněk, který je teď v angažmá
v Hradci Králové, pokud se něco
nezměnilo, a ten se dostal na
konzervatoř. Moje představa
byla, že se přihlásím na automechanika a potom budu jezdit
s tirákem. Paní Pavelková mi ale
říkala, ať určitě také zkusím
konzervatoř, tak jsem to zkusil
a vzali mě. Konzervatoř jsem
nakonec nedodělal, protože
jsem začal lajdačit. Potom jsem
šel na vojnu, ale mezitím už

Úklady a láska

jsem spolupracoval s Divadlem
na okraji, kam jsem po vojně nastoupil do angažmá jako herec,
a pak už se to herectví se mnou
táhlo.
Bohdana: Maminka byla učitelka ruštiny a němčiny, tatínek
mimo jiné opravoval varhany,
sochy v kostelích a tak, takže
jsem byla spíš nasměrovaná
k těm humanitním oborům. Říkala jsem si, že půjdu na gympl,
pak studovat jazyky jako maminka a stejně jako ona budu
učitelka. Jenže v prvním ročníku na gymnáziu jsme byli
nahnáni na představení teplické operety, která tam tenkrát
fungovala. Byla to opereta Nejkrásnější válka a mně se tam
hrozně líbil představitel Juliána, pan Martin Táborský. Najednou jsem si říkala, že by mě
strašně bavilo být také na jevišti. Byla jsem vždycky výřečnější, asi po rodičích, kteří byli
oba rázní lidé, a tak už to šlo
ráz na ráz. V operetě v Teplicích
mě vzali do sboru, po dvou letech jsem zkoušela přijímačky
na DAMU, ale nevzali mě. Na
gymplácké nástěnce jsem objevila letáček, že Střední škola
dramatických umění při Severomoravském divadle v Šumperku otevírá ročník a dělají se
talentovky. Jela jsem tam, talentovky udělala a s kufříkem
odjela studovat na tři roky do
Šumperku, kde si mě pak rovnou nechali v angažmá.
● Pamatujete si svou úplně
první roli?

Bohdana: První věc, kterou
mi divadlo v Šumperku nabídlo,
když nepočítám studentská
představení, byla Girl ve hře Jonáš a tingltangl. Měla jsem tam
i sólovou písničku Zlá neděle
Hany Hegerové. Bylo mi nějakých devatenáct dvacet let, takže to pro mě bylo veliké.
Luboš: U mě to bylo takové
pásmo básniček, které jsme dělali v té Lidové škole umění. Nepamatuji se už od koho, ale text
si pamatuji dodnes: „Hop, hop,
hop, byl jeden strop. Na tom
stropě byla díra pro velkého netopýra. Hop, hop, hop, byl jeden
strop...“ Tak to byla moje první
role na jevišti v jedenácti letech
a klidně bych si ji zopakoval. Objížděli jsme s tím pásmem
různé festivaly lidových škol
umění, vyhrávali je a bylo to
moc hezké, rád na to vzpomínám.
● A máte nějakou vysněnou
roli?
Bohdana: Když jsem v Teplicích dělala sboristku, hrál se
tam muzikál Kabaret. Posléze
jsem viděla i ﬁlm, který mě
úplně uhranul. Hrozně se mi líbila hlavní role zpěvačky Sally
Bowles. Asi po deseti letech byl
v Šumperku tento titul nasazen
na repertoár, a aniž bych nějak
za sebe lobbovala, byla jsem do
role Sally Bowles obsazena, takže tím mám svou vysněnou roli
za sebou.
Luboš: Mám asi tři takové postavy. Stepního vlka bych asi
rád hrál, ten titul se mi líbí
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a moc se mi líbí Tulák po hvězdách, to už je ale asi všechno
pryč. Hrozně rád bych si zahrál
Meﬁsta. Nemyslím Goethova,
ale postavu, co hrál Klaus Maria
Brandauer ve ﬁlmu režiséra
Istvána Szabó, natočeného podle stejnojmenného románu
Klause Manna. Toho herce, jak
prochází, proplouvá různými
režimy, bych si rád zahrál.
● Zahráli jste si v nekonečném seriálu Ulice. Jaké to je
hrát v takovém seriálu, baví
vás to, ovlivnilo vás to nějak,
poznávají vás lidé na ulici?
Bohdana: Zrovna teď mám
nějakou stopku, protože prý asi
půl roku mou postavu nečeká
žádný vývoj. Lidé mě na ulici
poznávají, určitě se to nějak
muselo zúročit. Sem tam někdo
povykoval, ale zatím byli ti lidé
milí, ona ta moje postava negativní v pravém slova smyslu nebyla. Myslím, že jsem se nedostala do takové fáze, jako třeba
někteří kolegové, kteří hrají negativnější postavy a od diváků,
kteří nedokážou rozlišit ﬁlmo-

vou postavu a herce, si to schytávali mnohem hůř.
Luboš: Díky jiným ﬁlmům
jsem právě teď třeba zarostlý,
takže lidem docela trvá, než si
mě zařadí. Zvláštní na tom je,
že stačí, aby se člověk víckrát
mihl v Ulici nebo Ordinaci a podobných seriálech, a najednou
ho lidi hned poznávají. Ze začátku mi to bylo i líto, protože
jsem si říkal, že člověk má nějakou popularitu na základě seriálu, i když je v žádném případě nehaním, ale daleko víc
jsem si třeba vážil jiné práce
u ﬁlmu a té si lidé nevšimli,
nebo si ji nedávají do spojitosti.
● Nejste rodilí Pražáci, ale
žijete a pracujte v metropoli
již dlouho. Jaký máte vztah
k Praze 7?
Bohdana: Přes Prahu 7 jsme
jezdili k rodičům do Teplic, takže znám Argentinskou a okolí.
Také jsem byla za kolegyní Klárkou Cibulkovu, která na sedmičce bydlí, a mile mě překvapilo,
když jsem u ní z balkonu koukala do zeleně, jak je to hezká

Hadry, kosti, kůže
lokalita a fajn bydlení. Snad nezapracuje developer a o ten nádherný výhled, co mají, nepřijdou, protože tohle se neděje jen
v Praze. Všude, kde je ještě kus
přírody, se většinou za pár let
vše přemění na beton.
Luboš: Holešovice jsou krásné, tamní přístav znám z obou
stran. Můj tatínek tam pracoval, protože dělal ve Výstavbě
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dolů uranového průmyslu a razili tenkrát nějakou tajnou
šachtu se spoustou kabelů pod
Vltavou. Říkalo se, že je to i úniková cesta soudruha Gustáva
Husáka. No a když jsem studoval v Praze, nebo lépe řečeno
docházel na ústav Pražské konzervatoře, chodíval jsem do Holešovic občas za tátou. Místa kolem Vltavy se mi moc líbila a líbí.

INZERCE V7-1009



 

 

   

*)(%$#"!*"*$*"$*#*
*"(* ** * ** *
* $" (*  $** ** *
*$""#!*$#*#*%"!**
*


 

10

www.vase7.cz



 

cestování

Všechny cesty

Forum Romanum

vedou do Říma
případě římského metra však musíte přivyknout většímu chaosu na
některých stanicích, jenž někdy převyšuje i ranní špičku v Praze. Jednorázové
jízdné v Římě činí 1,5 eura a celodenní pak
sedm eur. U vstupu do metra naleznete turnikety, kam jízdenku vložíte, a ona projede
vnitřním mechanismem, což občas některé
místních poměrů neznalé turisty poleká.
Centrální přestupní stanicí je Termini. Odtud se dostanete i na destinace srozumitelně označené jako Colosseo, Circo Massimo apod.
Pokud svoji prohlídku chcete začít antickou částí města, doporučuji dostavit se již
před devátou hodinou, kdy je začátek otevírací doby. Vstupenku na památky v této
části Říma určitě zakupte u jiného vstupu
než do Kolosea, kde se kvůli organizovaným zájezdům tvoří dlouhé fronty. Vstupenka je na určitou dobu, záleží však na
vás, zda svoji prohlídku začnete právě v Koloseu nebo třeba na Palatinském pahorku
či zvolíte Forum Romanum. Na tato místa
platí právě hromadná, jednotná vstupenka
v ceně deset eur.
Při vstupech si dávejte pozor na bezpečnostní kontroly, které jsou občas velmi přísné a často jimi nepronesete ani kapesní

V

Fontana di Trevi

nožík.Během případného delšího pobytu
v Římě za vaši pozornost rozhodně stojí též
legendární Andělský hrad, který se nachází
nedaleko Vatikánu a vedla do něj tajná cesta, kterou v případě ohrožení mohl papež
uniknout. Andělský hrad však nechvalně
proslul zejména jako kruté vězení. V jeho
kobkách byl vězněn například Giordano
Bruno, jenž byl později za své pokrokové
názory upálen. Andělský hrad byl původně
mauzoleem císaře Hadriána a byl vybudován již mezi lety 131 až 139. Dnes je tato
pevnost muzeem a je z ní i zajímavý výhled
do okolí.
Dalším místem, které bychom rozhodně
neměli opomenout, je známý Pantheon. Byl
to původně středověký kruhový chrám za-

svěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně Marii mučedníků. Patří k nejzachovalejším antickým stavbám vůbec.
Při vstupu spatříte 16 žulových sloupů
s korintskými hlavicemi. Sloupy pocházejí
z Egypta a každý váží úctyhodných 60 tun.
Zajímavým svědkem tehdejšího stavebního
stylu je kopule s otvorem uprostřed, ukázka geniálního stavitelství. Otvor o průměru
devět metrů poskytuje přirozený zdroj
osvětlení. Chrám později sloužil i jako čestné pohřebiště. Jsou zde pohřbeni například
italští králové Umberto I. a Viktor Emanuel
II.
Další zastávkou, kterou nesmí snad žádný návštěvník Říma vynechat, je nově zrestaurovaná Fontana di Trevi. Byla vybudována v letech 1732 až 1762 podle návrhu
Nicoly Salviho. Fontána bývá obležena turisty snad v každou denní i noční dobu. Dávejte si zde pozor na místní kapsáře.
Ve výčtu zajímavých míst, která lze
v Římě a jeho okolí navštívit, bychom mohli
pokračovat snad donekonečna. Je jisté, že
Řím si za jednu, byť i delší návštěvu není
možné prohlédnout skutečně důkladně,
a tak nám nezbývá než se stále vracet. Konečně – vždyť všechny cesty vedou do
Říma...
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Pokud nejste motoristé, a do Říma tak za účelem navštívit
nejvýznamnější památky dorazíte letadlem nebo autobusem,
bude pro vás asi nejlepší a nejjednodušší volbou cestovat
po městě metrem, které zde není nikterak spletité.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 10: ‚‚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 ruské přísloví.
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veřejný prostor

Havel na Hrad!
Rok 89 ve fotografii
řicáté výročí revolučního roku 1989
má výstava za cíl jednak připomenout, jednak z odstupu tří desetiletí
kriticky zhodnotit obrazový materiál, který
během sametové revoluce vznikl. Jak
autoři expozice připomínají, důraz bude
kladen na tehdy nejvýznamnější fotograﬁcké osobnosti a prezentace bude volena
tak, aby se odlišil jejich jednotlivý způsob
vidění a rukopis.
Snímky z protirežimních demonstrací
doplní v Národní galerii fotograﬁe, které
vznikly ve stejném roce, ale zachycovaly
každodenní život nebo zobrazovaly spole-

T

čenské problémy a politické změny. Vystavena budou ale i další díla, která se vyjadřovala k politické a společenské atmosféře
a vznikla taktéž v průběhu roku 1989, například malby, sochy, instalace, videa, záznamy performancí.

Mimořádné postavení
fotografie
Autoři plánované výstavy Havel na
Hrad! Rok 89 ve fotograﬁi dále upozorňují
na to, že česká dokumentární fotograﬁe
měla v osmdesátých letech mimořádné postavení.

„V opozici k oﬁciálnímu umění, které
přálo dekorativismu a povrchnosti, si nesla
téměř aureolu pravdy a morálního hrdinství. Dokumentarismus byl možností, jak
si v neradostné politické situaci uchránit
čistotu vlastní existence a nalézt své místo
ve světě. Přirozenou součástí takového
projevu byl vzdor a nonkonformita, ale
také nepřízeň mocných,“ říkají autoři výstavy.

PŘIPRAVILA RD, FOTO DEPOSITPHOTOS

Výstavu věnovanou roku 1989, jehož výročí si Češi
a Slováci na podzim připomenou, připravuje Národní
galerie. Ve Veletržním paláci v listopadu odstartuje
výstava pojmenovaná Havel na Hrad! Rok 89 ve fotograﬁi.

Fotily se
symboly režimu
Připomínají také, že málokdy se podařilo
uspořádat výstavu, fotograﬁcké knižní
publikace dokumentárního charakteru se
vydávaly jen zcela výjimečně, ale přesto
řada autorů fotografovala symboly režimu
(Lubomír Kotek), výkladní skříně vypovídající o tehdejší neutěšené hospodářské
i politické situaci (Iren Stehli), kriticky reﬂektovali oﬁciální svátky (Vladimír Birgus,
Jaroslav Bárta, Dana Kyndrová), aktivity
undergroundu (Bohdan Holomíček, Tomki
Němec) i jednotlivé protirežimní demonstrace (Radovan Boček, Karel Cudlín, Jan
Jindra, Jaroslav Kučera, Pavel Štecha, Jiří
Všetečka a tak dále) nebo fotografovali společenský rozklad na vesnici (Jindřich
Štreit).

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:

U

■ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje
nejširší oblast výstavby, a to realizaci budov 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 architektonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb.
Přijďte se podívat na dny otevřených
dveří, které škola pořádá ve dnech 6. 11.,
21. 11. a 4. 12., vždy 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.

www.vase7.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.

veřejný prostor

Už jste přemýšleli nad snadným řešením pro nástup DVB-T2?

Nechte si poradit jednu z možností
Přechod na DVB-T2 a blížící se vypnutí
první generace digitálního vysílání
v jednotlivých multiplexech zajímá téměř
každého diváka televizního vysílání.

● Jak ušetřit?
Internet a televize zdarma?
Český poskytovatel internetu
AIM a Rádio Impuls připravili
pro posluchače speciální nabídku vysokorychlostního internetu na doma a internetové
televize Kuki za skvělé ceny.
Kromě toho mohou posluchači o internetové služby také
soutěžit, a to po celý rok. Každý
všední den mohou vyhrát při-

Mediální agentura hledá

Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

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

'%  %
     

Volejte Hanku
774 488 910
Více na
www.vase7.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
Finanční společnost hledá

facebook.com/nasregion

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

●
●
●

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

Nabízíme:
●
●
●
●

Flexibilní pracovní dobu
Firemní benefity
5 týdnů dovolené
Přátelské pracovní prostředí

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

14

www.vase7.cz

?<;986543210.43.0*83)2(&5%*#
INZERCE V7-1017

Požadujeme:
●

INZERCE V7-1011

*)('& % $##"! &

?<;90583210.?<;90583)-(8
43.&;)&6%*#3"49&6<! "3#
3
3 33
233!3333

333

INZERCE V7-1012

   %%

INZERCE V7-1019

● Jak na to?
Pokud si nechcete pořizovat
nové zařízení, jednoduše využijte možnosti internetového
vysílání. Díky tomu můžete sledovat více než stovku oblíbených TV stanic včetně možnosti jejich nahrávání, pouštění si
pořadů až o týden zpětně, stopování živého vysílání, přehrávání pořadu od začátku a mno-

INZERCE V7-1018

C

INZERCE V7-1015

ho dalšího. K pohodlnému sledování internetového televizního vysílání potřebujete kvalitní
a stabilní internetové připojení.

o tedy dělat, když si nechcete pořizovat novou
televizi? Zkuste pevné
internetové připojení s přechodem na chytrou telku Kuki.

bliky. AIM má v nabídce také internetovou televizi Kuki, která
díky kvalitnímu připojení nejlépe řeší blížící se digitalizaci
a přechod na televizní standard
DVB-T2. K internetové televizi
tak není nutné pořizovat nová
zařízení pro příjem signálu.

pojení k internetu a internetovou televizi Kuki na rok zdarma. Stačí, když si posluchači
mezi 15. a 18. hodinou zapnou
Rádio Impuls, které v odpoledním vysílání „Fanda a jeho česká banda“ hraje o jedno internetové připojení a televizní
službu Kuki na rok zdarma.
Podmínky dlouhodobé soutěže jsou jednoduché. Poslouchat Rádio Impuls, vyřešit zadání soutěže a zavolat do
studia. Kompletní informace
jsou dostupné na stránce Impulsovictarify.cz, kde si lze také
rovnou ověřit dostupnost vysokorychlostního internetu na
konkrétní adrese. Společnost
AIM nabízí internet jak na
vlastních optických sítích, tak
na sítích společnosti CETIN,
která v současnosti pokrývá
98 procent území České repu-
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Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 40 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu následků nevhodně použitých materiálů v oblasti
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organismu
Používání zcela konvenčních a ověřených
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:
Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně,
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace,
sinus lift )
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých
zubů)
Dentální hygiena

MUDr. Jiří Benda
Nabízí komplexní stomatologickou péči

Kde nás najdete?
MUDr. Jiří Benda
IČ: 45720339
Lidická 26,
150 00 Praha 5

Naše ordinační hodiny:
Po
08:00 - 16:00
Út
08:00 - 16:00
St
13:00 - 19:00
Čt
13:00 - 19:00
Pá
09:00 - 15:00

Kontakt:
Telefon: +420 271 961 817
email: jbenda777@seznam.cz
www.celostnistomatologie.cz
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