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Vážení čtenáři,
konec roku se rychle blíží. Ob-
chody už zaplnila vánoční
výzdoba a televizní programy
zase pravidelně přerušují re-
klamy na nejlákavější vánoč -
ní dárky. Letošní listopad ale
více než čekání na Ježíška pa -
tří oslavám třiceti let svobo -
dy. Od sametové revoluce
uplynuly opravdu tři desítky
let a vy máte možnost si tuto
událost připomenout díky
řadě výstav. Naproti fotbalo-
vému stadionu Sparty na Le-

tenské pláni je to třeba expozice nazvaná Komunikace 89
aneb státní převrat bez internetu, která je k vidění do konce
měsíce a veřejnosti chce přiblížit komunikační a mediální
pozadí zlomových okamžiků politického převratu roku
1989 bez internetu a sociálních sítí. Nedaleké Národní
technické muzeum zase připravilo výstavu Technika v dik-
taturách, která představuje techniku z dob totalit v letech
1939 až 1989. Přečtěte si také povídání s herečkou Janou
Poláškovou, která má k sedmičce blízko. S divadelním sou-
borem, jehož je součástí, totiž hraje v prostorách Jatek78
v Holešovicích. Hezké podzimní dny.

Vaše Zuzana
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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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Fotografům organizovaným v českých
fotoamatérských klubech v letech
1889–1955 vzdává hold nová výsta -

va Národního technického muzea pojme-
novaná Sláva amatérské fotografie. K vi-
dění je na Letné téměř dvě stě fotografií od
třiceti pěti autorů. „Amatérští fotografové
se fotografii oddávali ze záliby, ale jejich

práce měla často na svou dobu vynikající
úroveň a měla vliv na vývoj oboru. Drtivá
většina autorů upadla v zapomnění a jejich
fotografie jsou dnes z velké části ztraceny.
Ve výstavě je přesto představeno množství
mimořádných děl,“ řekl generální ředitel
Národního technického muzea Karel
Ksandr.

Sláva amatérské fotografie

v technickém muzeu

Ocenění Národního památkového
ústa  vu v soutěži Patrimonium pro
futuro, která se zaměřuje na záslu -

hy a pozitivní příklady v oblasti památkové
péče, získala opravená vodárenská věž na
Letné. Nominováno bylo v letošním roč-
níku celkem  24 počinů z oblasti památkové
péče. Městská část Praha 7 zís kala zvlášt -

ní ocenění ředitelky Národního památko-
vého ústavu za kompletní obnovu vodáren-
ské věže. Vodárenská věž získala již něko-
lik ocenění, dvakrát uspěla v loňském
ročníku soutěže Stavba roku, kde si odne -
sla Cenu poroty a Cenu předsedy Senátu
Parlamentu ČR, letos zvítězila v soutěži
Interiér roku.

Vodárenská věž
získala ocenění památkářů

Na sedmičce byla
uzavřena poslední herna

Poslední kasino bylo uzavřeno
v Pra  ze 7. Nulovou toleranci vůči
hazardu deklarovala sedmička

před čtyřmi lety, a to prostřednictvím
vyhlášky magistrátu. Radnice také před
pěti lety uspořádala místní referendum
o zrušení heren, téměř 92 % hlasujících
v něm bylo pro nulovou toleranci. 

Omezení v ulici
Milady Horákové

Do 1. prosince potrvá omezení
provozu na komunikaci Milady
Horákové v úseku od rampy tu-

nelu Blan ka k ulici U Sparty. Pracuje se
tady na výstavbě světelně řízené křižo-
vatky. Do 23. listopadu bude v obou
směrech jízdy uzavřen pravý jízdní
pruh, od 23. listopadu do 1. prosince je
potom třeba počítat s uzavřením levého
jízdního pruhu v obou směrech jízdy.
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Dvě plochy v sedmé městské části by
mohly být využity pro legální street -
artové umění. Jde o vnější zeď ob-

jektu v ulici Komunardů a zeď Pražské trž-
nice. Sedmička chce pro graffiti ale hledat
i další místa, v úvahu připadají zejména
technické stavby typu mostních konstrukcí
či protihlukových zdí, ale také sloupy pod
severní a jižní tribunou Strahovského sta-
dionu. Všechny plochy však nejdříve po-
soudí urbanisté se specializací na veřejný
prostor. 

Praha začala vybírat
plochy pro legální graffiti

Soutěž Věda pro zemi
Soutěž Věda pro zemi, jejíž výsledky

byly vyhlášeny v Národním zeměděl-
ském muzeu na Letné, má své vítěze.

Cílem projektu je prohloubit a zkvalitnit
vědecko-výzkumnou činnost a podpořit
mladé talentované autory a umožnit jim
vydání jejich práce shrnující výsledky jejich

výzkumu. Do soutěže jsou přijímány práce
v kategoriích bakalářská, diplomová a dok-
torská práce, hodnotí je vědecká rada Ná-
rodního zemědělského muzea. V každé
z kategorií byly vyhodnoceny tři nejlepší
práce a vítězní autoři získají finanční oce-
nění v závislosti na druhu publikování.

Přispějte do
sbírky pro potřebné

Zimním oblečením, jako jsou če-
pice, rukavice či zimní boty, lze
přispět potřebým lidem v Pra -

ze 7. Čisté oblečení pro dospělé, s vý-
jimkou spodního prádla, které nebude
přijímáno, lze přinést do kaceláře číslo
135. Je ale třeba se předem domluvit
s Helenou Brázovou na telefonu
220 144 242 nebo 739  409 031.

Parter před
Šlechtovou restaurací
čeká rekonstrukce

Opravu parteru před Šlechtovou
restaurací plánuje pražský ma-
gistrát. Parter má být zcela ob-

noven, včetně květinových záhonů,
tráv níků, závlah, odvodnění a zpevně-
ných ploch. Bude také instalováno nové
veřejné osvětlení a doplněn mobiliář.
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veřejný prostor

Nové optické sítě stavíme na techno-
logii GPON (optické vlákno až do
bytu), která umožňuje maximální

rychlosti až do 2,5 Gb/s, přičemž nyní na
této technologii poskytujeme rychlosti pro
domácí připojení do 1/1 Gb/s. Jedná se
o bezkonkurenčně nejrychlejší internet na
Praze 6 a navíc bez smluvních závazků!

V nových domech „na optice“ nabízíme
internetové služby od 200 Kč měsíčně
s rychlostmi do 1/1 Gb/s a vždy s instalací
technikem zdarma. Ke každému připojení
získáte přístup ke službě sledovanitv.cz na
6 měsíců zdarma s balíčkem START (75 TV
programů včetně smart funkcí). Nabízíme
tak řešení, jak zvládnout přechod na DVB-
T2. Nejen v nově připojených lokalitách je
stále možné využít „internet na 6 měsíců
zdarma“, podmínky akce naleznete na
www.pe3ny.net/kupon.

Součástí tohoto vydání Vaše 7 je kupon,
který použijte na vyzkoušení našich služeb

anebo s námi jednoduše a bez dalších ná-
kladů změňte operátora.

A kam dál se bude síť Pe3ny Net
rozšiřovat v roce 2020?

Především si přejeme uzavřít první eta -
pu výstavby v Dejvicích (plošná oblast mezi
ulicemi Dejvická – Bubenečská – Dr. Zik -
munda Wintra – náměstí Interbrigá dy – Ví-
tězné náměstí). Jedná se o domy, kde již
máme vybudované vnitřní sítě a kde obyva-
telé netrpělivě čekají, až naše služby spus-
tíme.

I přes různé komplikace věříme, že
územní rozhodnutí bude již brzy vydáno
a na jaře příštího roku dokončíme zbývající
část této etapy, která také zahrnuje dlouho-
době odkládanou oblast Na Valech. Druhá
etapa bude pokračovat v oblasti mezi Dej-
vickou a Svatovítskou ulicí a na druhé stra -
ně mezi ulicemi Svatovítskou, Generála
Píky a Evropskou.

Nové optiky Pe3ny Net
nejen v Dejvicích

A tady všude jsme nově
zprovoznili naše služby: 
■ Badeniho 3, 5
■ Bělohorská 9, 48
■ Bubenečská 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 23,

25, 27, 29
■ Čs. armády 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22,

24
■ Dr. Zikmunda Wintra 5
■ Eliášova 14, 16, 20, 22, 24, 34, 36
■ Fastrova 2
■ Heinemannova 11
■ Jaselská 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 22
■ Kochanova 8
■ Kladenská 31
■ Milady Horákové 101, 103, 105, 107
■ Mládeže 19
■ Na Dlouhém lánu 54, 56, 58
■ Nad Kajetánkou 29
■ Nad Závěrkou 19
■ náměstí Českého povstání 6
■ Patočkova 79
■ Pavlovská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
■ Pod Dvorem 1, 2, 2a
■ Pod Marjánkou 17
■ Radimova 37
■ Ruzyňská 57, 59, 61
■ Sobínská 1, 2, 3, 5, 7
■ Srbská 3, 5
■ Stochovská 45, 47, 49, 51, 53, 55,

58, 64, 66, 68, 70, 72, 72a, 72b, 74
■ Sukova 5
■ Talichova 5
■ U Stanice 1, 3, 7
■ Ve Střešovičkách 45, 47, 49, 51, 56,

58, 60, 70
■ Veleslavínská 41, 42
■ Vodňanského 1
■ Za Pohořelcem 17
■ Zúžená 1, 3, 5, 7
■ Žukovského 580/6

A do konce roku 2019
ještě zprovozníme: 

■ Banskobystrická 1, 3, 5, 7, 9, 11
■ Dejvická 2
■ Dr. Zikmunda Wintra 19, 21, 23
■ Eliášova 25, 31, 27
■ Charlese de Gaulla 3, 5
■ Jugoslávských partyzánů 16
■ Junácká 11
■ Národní obrany 32
■ Kafkova 20, 22, 24, 49, 51
■ Studentská 3, 5
■ V. P. Čkalova 26
■ Verdunská 15, 19, 27, 29
■ Zikova 3, 5, 7, 9, 11

Zdravíme z Pe3ny Net! Máme za sebou větší část roku
2019 a i v letošním roce se můžeme pochlubit dalším
rozšířením optických sítí na šestce. Připojili jsme několik
domovních bloků v Dejvicích, Ruzyni (okolí ulice
Stochovská) i Veleslavíně (ulice Pod Dvorem a Na Dlouhém
lánu) a v Břevnově jsme dokončili několik realizačně
odložených domů. 
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inzerce

VÍNA A DELIKATESY MLEJNEK 
(La Capannina)
Milady Horákové 818/52
170 00 Praha 7 Holešovice
Prodejna: +420 733 441 162

Nevíte si rady    s vánočním        dárkem?
Vína a delikatesy 

Mlejnek  
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● Byl to vždy váš sen stát na
divadelních prknech, nebo
jste měla jako dítě o svém bu-
doucím povolání nějaké jiné
předsta vy?

Hrát divadlo jsem chtěla
vždycky, úplně odmalinka.
Chví li jsem ještě lavírovala, jes -
tli náhodou nemám být zpě-
vačka, ale to pak nějak vyšu-
mělo. Vyrostla jsem v diva dle,
takže moje volba byla jasná, ne-
byla možnost dělat něco jiného.
Žádný jiný sen nebo představu
o svém budoucím povolání, než
dělat divadlo, jsem nikdy ne-
měla.
● Podporovali vás rodiče
v tou ze hrát divadlo, nebo vás
spíš zrazovali?

Rodiče mě nepodporovali vů-
bec. Táta byl herec Jan Faltýnek
a maminka byla rekvizitářkou
v tehdejším divadle S. K. Neu -
man na. Vyrůstala jsem s ma-
minkou, která mě od divadla od-
razovala. Dokonce posílala své
kolegy, aby mi herectví vymlu-
vili, ale nikomu se to nepovedlo.
Nakonec asi pochopila, že mě
přece jen bude muset na kon -
zervatoř přihlásit, takže jsem
se začala připravovat na zkou-
šky. Připravovala mě herečka
Věruška Koktová, která bohu-
žel nedávno zemřela, a také se
na mne dívala Věra Galatíková,
což bylo dobré, a zkoušky jsem
úspěšně zvládla.

●Pamatujete si na první roli?
Na škole, úderem toho dru-

hého ročníku, kdy jsme mohli
začít hrát, odešla Káča Hra-
chovcová do Plzně a absolvent-
ský ročník si mě vybral do svého
absolventského představení
Těžká Barbora, kde jsem měla
jed nu z hlavních ženských rolí.
Byli jsme s ním i ve Francii a by -
lo to moc hezké představení.
Během studií jsem pak neustále
hrála někde v divadle, což pro
mě bylo fantastické. Hrála jsem
v Labyrintu, hostovala v ABC
i v Národním divadle jsem za-
skakovala.
● Vnímáte některé setkání
na divadle nebo i u filmu jako
zlomový bod ve své kariéře?
Kdo vás ve světě umění ovliv-
ňuje?

Takhle to asi říct nemůžu,
ovlivnit se nechám každou pra -
cí, pokaždé je to jiné. Na našem
povolání je krásné, že pokaždé
po tkáváte někoho jiného. Zlom
mám spíš jako zklamání, která
jsem u divadla zažila také velká,
ale člověk se z toho nesmí zblá-
znit. Paradoxně pro mě to zkla-
mávání bylo vždyc ky větším
hnacím motorem než úspěchy.
Když má člověk úspěch, tak je
to fajn, ale někam dál mě to ne -
žene.
● Na různých jevištích jste
ztvárnila řadu různých po-
stav. Na kterou ze svých rolí

Herečka Jana Polášková vystudovala herectví na Pražské
konzervatoři a ještě za studií hostovala na mnoha divadelních
scénách. Zahrála si také ve filmu, v televizních inscenacích
a v seriálech. Spolupracovala s režiséry zvučných jmen, například
s Milošem Formanem, Jiřím Menzelem, Miroslavem Krobotem,
Antonínem Procházkou a dalšími. V současné době je herečka,
která používala také příjmení Mikolášková, Malá nebo Marková,
členkou nezávislého divadelního souboru 6-16 působícího na
Jatkách78.

Jana Polášková:
Herectví je taková psychoterapie

vzpomínáte, oblíbila jste si ji,
máte ji třeba raději?

Moc ráda vzpomínám na prá -
ci s Milošem Formanem na in-
scenaci Dobře placená pro-
cházka v Národním divadle. Je
to už přes dvanáct let a dnes mi
skoro nikdo nevěří, že mě Miloš
Forman režíroval, a ještě se na
to dívají tak nějak divně. Hodně
jsem tenkrát o tu práci stála,
i když jsem nevěřila, že bych ji
mohla dostat. Bylo to něco ne-
uvěřitelného, konkurz byl asi
čtyřkolový a já jim neustále ří-
kala, že nejsem zpěvačka, ale
herečka, aby to věděli. Zajímavé
bylo, že Miloš Forman absolutně
neznal zdejší hvěz  dy a by lo mu
úplně jedno, kdo na konkurz
přijde. Vybíral si jenom podle
toho, jak se mu kdo líbil. Po tře-

tím kole si mě vzal stranou
a řekl, že už to mám. Obsadil
mě do hlavní role Vanilky. Cho-
dila jsem na zkoušky a furt jsem
tomu nemohla uvěřit. Byl to ta-
kový zápřah, jaký jsem dlouho
nezažila, i když jsem na ledacos
byla zvyklá z Plzně, kde jsem
v muzikálech hrála hod ně. Tady
to byla práce víc jak osm hodin
denně, večer jsem ještě jezdila
hrát do Divadla na Vinohradech
a navíc jsem v té době natáčela
inscenaci v Ostravě. Byla to
hodně náročná, ale fantastická
práce a moc ráda na ni vzpomí-
nám.
●Vanilku jste hrála jako Jana
Malá. U hereček není příliš
obvyklé měnit příjmení. Co
vás vedlo k tomu, že jste vy-
stupovala jako Jana Mikolá-

Nestátní zdravonické zařízení – Centrum primární péče „EDEN“
Vršovická 75a, 100 00 Praha 10, tel.: 267 311 964

e–mail: ordinace@vorlickovap.cz
Mudr. Petra Vorlíčková – praktický lékař pro děti a dorost

Hledám zdravotní sestru
do ordinace pediatra v Praze 10 - Vršovicích
na 3 odpoledne v týdnu (pondělí 15–18 hod.,

středa 14–18 hod., pátek 13–15 hod.) a 2–3 x ročně mimo
letní prázdniny na celý týden. Červenec, srpen volno.

Nástup pokud možno od 3. 1. 2020.

Kontakt:
e–mail: ordinace@vorlickovap.cz

tel. do ordinace: 267 311 964, mobil: 723 039 421
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ANDĚL
NOVÉ

BUTOVICE

SKALKA
NÁMĚSTÍ 

REPUBLIKYHRADČANSKÁ

VLTAVSKÁ
C

A

B

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

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140 Kč/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

šková, Jana Marková, Jana
Malá a Jana Polášková?

Tak narodila jsem se jako Mi-
kolášková. A vím, je v tom tro-
chu zmatek, ale nikdy jsem ne-
počítala s tím, že se rozvedu.
Muž, který přišel do mého ži-
vota, tak vždycky samozřejmě
chtěl, abych nosila jeho jmé no.
Asi jsem udělala blbost, ale už
to tak je. Takže vlastně pořád
začínám, teď jako Polášková.
● V současné době jste člen-
kou týmu Divadla 6-16, které
se specializuje na britskou
diva delní produkci žijících
auto rů. Kdo přišel s tím ná-
padem, jak vlastně Divadlo
6-16 vzniklo?

Hráli jsme spolu s Honzou
Jankovským na Shakespearov-
ských slavnostech na Hra dě
v Mnoho povyku pro nic, což se
stále ještě hraje. Jednou po
představení jsme seděli v baru
a já vykřikovala, že potřebuji za-
ložit nějaké divadlo, abych si víc
zahrála. Honza to bral jako vý-
borný nápad a napadlo ho, že je
právě volné Branické divadlo

a je vyhlášené výběrové řízení
na nájemce. Jenže to jsme pak
nevyhráli. Mezi tím ale Honza
povolal Kryštofa Rímského,
který zná spoustu dalších lidí.
Kryštof přivedl reži séra Filipa
Nuckollse, ten přivedl překlada-
telku a dramaturgyni Kristinu
Žan tovskou a společně pak při-
vedli Paula Bourne a, který má
Menagerie Theatre v Cambridge
ve Velké Británii a díky němu
získáváme hry britských auto -
rů, takže je to taková koope-
race. Naší prvotinou byl Bull,
hra hodně renomovaného brit-
ského autora Mikea Bartletta.
Paul Bourne režíroval naši dru-
hou věc Correspondence s Pe-
trou Špalkovou a Honzou Jan-
kovským. Dlouho jsme ale
nevěděli, jak to úplně ucho pit.
Dělali jsme na můj živnosťák
a zkou mali, kde můžeme hrát.
Ze začátku jsme se ploužili po
různých místech v Pra ze, chtěli
jsme hrát kdekoliv, třeba v kan-
celářích, kde se odehrává Bull,
nebo na ná dražích, protože děj
Correspondence se odehrává ve

vlaku. Narazili jsme ale na to,
že bychom museli mít asi tak
čtyři produkční a neuvěřitelnou
rekla mu, aby na ta místa vůbec
někdo přišel. Vybíráme si věci,
které se nám líbí a o kterých si
myslíme, že by se mohly líbit di-
vákům. Chceme být svobodní
a dělat si divadlo pro sebe a pro
diváky. Proto jsem strašně
šťast ná, že nás vzali pod sebe
v Jatkách78, kde jsou podob-
ného smýšlení jako my, a jsem
strašně ráda, že jsme tu zako-
tvili.
● Sti hla jste poznat i okolí
diva dla?

Sedmičku jsem znala už
mnohem dřív, občas jsem sem
chodila do tržnice. Praha se ale
rychle mění a strašně se zvedla.
Konkrétně právě Holešovice, to
je teď jedna z nejlukrativnějších
čtvrtí. Díky povodním se krásně
vyčistilo okolí Vltavy, kde vzni -
kla obrovská business centra,
vyrostla spousta krásných by-
tových domů, je tu třeba La Fa-
brika, DOX, prostě to tu žije a to
se mi líbí.

● V inscenaci Hard Sell máte
takzvanou němou roli. Jaké
to je pro vás po celou dobu
představení nepromluvit ani
slovo?

V podstatě neřeknu vůbec
nic, a kdybych něco řekla, tak
mě kluci zabijou. Prostě jsem si
to chtěla vyzkoušet. Autor
Craig Baxter původně napsal do
té hry figurínu, ale nikdo jsme
nepochopili proč, pro mě to
žádný smysl nemá. Dva policajti
přijdou někam do baráku vyše-
třovat vraždu a sedí jim tam fi-
gurína, to už samo o sobě je ta-
kové podivné. Samozřej mě ta
figurína nepromluví, ni kdo to
od ní nečeká. U mě jsou celou
dobu v napětí, co já na to. Bě -
hem zkoušení jsem zjistila, že
to taková sranda není. Straš ně
dlouho jsme hledali, než jsme
našli nějaký způsob, jak to udě-
lat. Zkou šela jsem to tisíckrát
jinak. Vlastně hraju s klukama,
mám svůj film, svůj text, který
si tak mlčky celé představení
vedu. Sedím tu teď s vá mi
a vlast ně si opakuju text…
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◗ široká nabídka masa a masných
výrobků z vlastní výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé

◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání

OTEVÍRÁME
21. LISTOPADU 2019 

Z NABÍDKY PRO VÁS VYBÍRÁME:
Vepřový bok s kostí 114,90 104,90 Kč
Hovězí zadní předkýtí 219,90 199,90 Kč
Kuřecí stehna 49,90 39,90 Kč
Kladenská pečeně s tukem 164,90 144,90 Kč
Párky učňovské 169,90 149,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1kg a platí od 21. 11.
do 8.12. 2019, nebo do vyprodání zásob!

Masna Letná, s.r.o.
Centrum Stromovka
Veletržní 24, Praha 7

Velkoobjemové kontejne ry
jsou přistavovány v uve-
dených termínech vždy

od 16.00 do 20.00 hodin. Odlo-
žit je možné starý nábytek,
kober ce a linolea, zrcadla, umý-
vadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a ko-

vové předměty. Nelze odkládat
živnostenský odpad, nebezpeč -
ný odpad (např. autobaterie,
zářiv ky, barvy, rozpouštědla),
bio odpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky a sporáky.

25. 11. 2019
■ Pplk. Sochora (proti domu
č.p. 14)
■ Osadní x Dělnická

2. 12. 2019
■ Letohradská x U Letenského
sadu
■ Čechova x Nad Královskou
oborou

3. 12. 2019
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
■ Tusarova (před č. 52)

9. 12. 2019
■ U Vody x Jankovcova
■ U Studánky 22 x Malířská

10. 12. 2019
■ U Městských domů x Poupě-
tova
■ Tusarova (proti č. 5)

16. 12. 2019
■ Ortenovo nám. x U Perga-
menky č. 7
■ Jana Zajíce x U Sparty

17. 12. 2019
■ Za Papírnou
■ U Průhonu x Na Maninách

30. 12. 2019
■ Pplk. Sochora (proti domu
č.p. 14)
■ Osadní x Dělnická

Velkoobjemové
kontejnery

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

■ 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)

■ 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

Nádoby
na kovové obaly
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veřejný prostor

Zážitky 
nepočkají
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma 
klidně až 7 dní. Akce platí do 5. 1. 2020 
www.koukejkdychces.tv

Překvapivá volnost

50%

Přechod na DVB-T2 se blíží,
s Nordic TV máte vyřešeno
Přestup na nový vysílací

standard pozemního vy-
sílání DVB-T2 je za ro -

hem. Vypínání stávajících sítí
DVB-T začne v Praze a střed-
ních Čechách již 27. listopadu.
Pokud tedy nechcete přijít o své
oblíbené televizní kanály, je na
čase začít hledat řešení. Nemu-
síte se však stresovat nákupem
drahé televize nebo set-top bo -
xu. Jednoduché a výhodné ře -
še ní přináší telekomunikační
operátor Nordic Telecom v po-
době Nordic TV, což je televize
šířená přes internet, která na-
bízí chytré funkce. 

Při přechodu na DVB-T2 je
vhodné zohlednit několik krité-
rií, která ma jí pro každého
jinou priori tu. Jde především
o programovou a obsahovou
na bídku a v neposlední řadě
o cenu. Všech na tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televi ze vysílané přes in-
ternet, která je odborníky často
označována jako televize bu-
doucnosti. A přes ně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k je-
jímu poříze ní je nutnost inter-
netového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.

Nordic TV je nyní mož né po-
řídit s 50% slevou na čtvrt roku.
Nabídka se vztahuje na oba

televiz ní tarify a lze ji využít za-
dáním promo kódu „volnost“
při objednáv ce.

Pokud je vaše domácnost při-
pojená k interne tu, mohou si
všichni její členové vychutnat
výhody Nordic TV a jejích chyt-
rých funkcí, které si zamiluje
celá rodina. Ostat ně posuďte
sami.

Až 7denní zpětné
přehrávání

Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli
pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spě-
chat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funkcí se totiž nemusíte přizpů-
sobovat času televizního vysí-
lání. 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 zna-
mená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního vý-
běru. Kromě televizní obrazov -
ky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chyt-
rém telefonu, do kterých si jed-

noduše stáhnete aplikaci Nor-
dic TV. 

Pozastavení, přeskočení 
a spuštění od začátku

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo pře-
točení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
ne zají má. Přišli jste pozdě
z prá  ce? Pusťte si pořad od za -
čát ku. Televizní zábava je
zkrát ka 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 ob-
líbíte 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 standard ně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysí-
lání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využíva-
jící DVB-T nemají. Mnoho ka-
nálů je v HD kvalitě a můžete je
pře pnout do původního znění.

EPG+ 
Vybíráte si filmy podle hod-

nocení na ČSFD.cz nebo
IMDB.com? Funkce EPG+ na-
bízí kombinaci takového hodno-
cení u kaž dého pořadu. Pokro-
čilé vyhledávání pak umož ní
najít film nebo seriál podle oblí-
beného herce, režiséra nebo
žán ru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochut nej -
te pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit we-
bovou stránku www.koukej -
kdy chces.tv nebo zavolat na te-
lefonní číslo 800 666 777. 

Nordic Telecom
nabízí víc

Telekomunikační operátor
kro mě Nordic TV nabízí také
vysokorychlostní připojení k in-
ternetu Nordic 5G. Pevné při-
pojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmoder-
nější 5G-ready technologii. Na -
víc je bez závazku a datových
limi tů. Ověřte si dostupnost
Nordic 5G internetu u vás do -
ma na www.5Gvevzdu chu.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 nabíd -
ky stačí do objednávky zadat
promo kód „volnost“. Akce platí
do 5. 1. 2020.
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luštění

V Holešovicích vzniklo
moderní řídící centrum městského osvětlení.

www.nasregion.cz

Hlavní město uvedlo minulý týden do provozu moderní
ope rační středisko v Dělnické ulici v Holešovicích. Provozuje
ho společnost Technologie hl. m. Prahy a na starosti má
především veřejné osvětlení. Jeden z nejmoderněji vybave-
ných dispečinků městských společností (na ploše téměř
200 m2) je vybaven nejen pro připojování online technic-
kých zařízení střežících například provoz zapínacích míst

Čtěte na…

Praha odkládá instalaci klimatizací
do všech tramvají Škoda 15T
Vedení Prahy odložilo projednání dokumentu, kterým by
odsou hlasilo dovybavení tramvají typu Škoda 15T ForCity
klimatizací. Materiál byl z programu jednání stažen na žá-
dost radní Hany Kordové Marvanové (za STAN). Na dotaz to
řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).
Marvanová řekla, že jí vadilo, že dopravní podnik přenáší
svou zodpovědnost na vedení města a zároveň že by měla

Čtěte na…

INZERCE V7-1117

V tajence naleznete citát Maxima Gorkého.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.



kultura

     Pop-up PARKet  
     

     Zázemí pro maminky

      

www.centrumstromovka.cz                         CentrumStromovka 

Dárek
pro celou
Letnou

INZERCE V7-1109

„Výstavu ‚Technika v dik-
taturách‘ jsme připra-
vili k 30. výročí same-

tové revoluce a je stěžejním
projektem NTM letošního roku.
Výstava návštěvníkům zpro-
středkuje atmosféru doby tota-
lit – období nacistické okupace
a komunistického režimu. Ocit-
nou se zde v pomyslném hra-
ničním pásmu. Přes prostřihnu-
tou hranici mohou jít vlevo –

vrátit se do diktatury, nebo
vpra vo – vstříc svobodě a na-
ději. Seznámí se s mimořádně
zajímavými přístroji a techni-
kou tohoto období,“ přiblížil ře-
ditel muzea Karel Ksandr.

Mezi 140 vystavenými expo-
náty jsou k vidění třeba před-
měty zabavené při pokusech
o ilegální přechody hranic, za-
řízení používaná StB nebo ná-
strojové vybavení undergroun-

dových skupin.„Na výstavě je
instalováno přes 140 exponátů,
z nichž většina má za sebou
silný a hluboký příběh. Z nejza-
jímavějších lze zmínit přede-
vším kolekci předmětů zabave-
ných při pokusech o ilegální
přechody hranic – vybavení
agentů chodců, skafandr Josefa
Škopa či vírník Josefa Valy, dále
pak originální nepoužitou bom -
bu Jana Kubiše z atentátu na

Technika v diktaturách
představuje přístroje z dob totalit
Projekt k 30. výročí sametové revoluce připravilo Národní
technické muzeum. Výstava pojmenovaná Technika v diktaturách
představuje techniku z dob totalit v letech 1939 až 1989. V muzeu
na Letné jsou k vidění přístroje, které napomáhaly fungování
politického režimu, i ty, které byly využívány v boji za svobodu.

říšského protektora Reinharda
Heydricha, vysílačky Libuše
a Božena paravýsadku Silver
A či originální průklep Charty
77,“ popsal komisař výstavy
Jan Hosťák.

Výstava je rozdělena do jede-
nácti témat: na straně diktatury
jsou to třeba Oficiální propagan -
da a zbraně třetí říše, Opera-
tivní a sledovací technika StB,
Oficiální hudební průmysl, Pro -
blém porodnosti a výstavby pa-
nelových sídlišť a Výzbroj Čes -
koslovenské armády. Na straně
svobody jde o témata Technika
2. odboje, Poslech rozhlasu
v do bě nesvobody, Útěky přes
hranice, Spotřebičová chudoba
anebo Nezávislá audiovizuální
subkultura.
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.cz
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Vánoční balíček – roční předplatné 

699 Kč + tričko Sorry 
s novými vtipy

Jde o výstavní a komuni-
kační projekt, který pořádá
autorský tým z chystaného

Památníku ticha. Autoři slibují,
že prožitkovou formou přiblíží
komunikační a mediální pozadí
zlomových okamžiků politic -
kého převratu roku 1989, a to
nejen samotného 17. listopadu,
a že výstava poukáže přede-
vším na datum 25. listopadu,

kdy došlo k pádu cenzury,
a mlad ším ročníkům tak přiblí -
ží, jak se „dělala revoluce“ bez
internetu a sociálních sítí.

„Výstavou chceme upozornit
na symbolický počátek otevře -
né komunikace, na faktickou
re voluci listopadového převra -
tu, jíž je návrat k vlastní iden-
titě a svobodě slova,“ říká orga-
nizátor výstavy Pavel Štingl.

Komunikace 89
aneb státní převrat bez internetu
Celá řada akcí připomíná po celém Česku
a Slovenku výročí pádu komunismu.
Naproti fotbalovému stadionu Sparty na
Letenské pláni je výstava nazvaná
Komunikace 89 aneb státní převrat bez
internetu. K vidění je do konce listopadu.

„Jen díky individuálnímu roz-
hodnutí tři čtvrtě milionu ob-
čanů a jejich veřejně projevené
vůli se totiž 25. listopadu 1989
uskutečnila největší národní
manifestace dvacátého století,
přímým přenosem Českoslo-
venské televize se rozšířila do
celé republiky, a tak padla cen-
zura normalizace,“ dodává.

Výstava podle organizátorů
tak přiblíží dobu, která neznala
sociální sítě a kdy ideologizo-
vané „pravdy“ k masám putova -
ly dobře kontrolovanými mas-
médii. „Základním posláním
projektu Komunikace 89 je vy-
tvořit vzdělávací prostor pro ro-
diny, školy, zájmové skupiny
a návštěvníky všech generací,
který připomene, jak se infor-

mace o převratných okamži-
cích šířily,“ upřesňuje Štingl.
„Chceme ukázat, jak probíhala
komunikace v době, kdy hlavní
argumenty bylo třeba obhájit
přímým dialogem, osobním
kontaktem, veřejnou diskusí.
Bez internetu, mobilních tele-
fonů a sociálních sítí.“

Listopadové dny připomene
také cyklus foto grafií Jaroslava
Krejčího, a to prostřednictvím
tehdejších osobností politické -
ho a protikomunistického dění,
jako jsou například Václav Ha -
vel, Alexander Dubček či Karel
Kryl, a tvůrci nezapomněli ani
na herce a studenty, kteří puto-
vali republikou a informovali
zbytek země o pražských udá-
lostech.
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NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Zavolejte nám, dříve než my Vám.
Callmobile s.r.o.
777 940 614
www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Váš problém vyřešíme!

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
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.

MARKETING
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. 

Kvalitní obchodní tým

Precizní databáze

Flexibilní přístup

Maximální efektivita

Skvělé plánování
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem.  
Akce platí do 5. 1. 2020 
 
800 666 777 
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

INZERCE V7-1110


