
PROSINEC
Vychází 16. 12. 2019 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase7.cz

Překvapivá volnost

Pořady v Nordic TV na vás 
počkají doma klidně až 7 dní. 
Nyní navíc s parádní slevou a 

úplně bez starostí.

800 666 777 
www.koukejkdychces.cz
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Zážitky 
nepočkají
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma 
klidně až 7 dní. Akce platí do 5. 1. 2020 
www.koukejkdychces.tv
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Přechod na DVB-T2 je tady!
S Nordic TV o své oblíbené pořady nepřijdete

Vypínání stávajících sítí
DVB-T je tady! V Praze
a středních Čechách za-

čalo již ve středu 27. listopadu.
Přejít na DVB-T2 ale stále mů-
žete bez stresu a starostí. Ne-
musíte ani utrácet za drahou
televizi. Jednoduché a praktic -
ké řešení přináší telekomuni-
kační operátor Nordic Telecom
v podobě Nordic TV. Tedy televi -
ze přes internet, která nabízí
super chytré funkce a přináší
tak překvapivou televizní vol-
nost. Při přechodu na DVB-T2
je vhodné zohlednit několik kri-
térií, která mají pro každého
jinou prioritu. Jde především
o programovou a obsahovou
na bídku a v neposlední řadě
o ce nu. Všechna tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televize vysílaná přes in-
ternet, která je odborníky často
označována jako televize bu-
doucnosti. A přesně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k je-
jímu pořízení je nutnost inter-
netového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.

https://www.koukejkdy -
chces.tv je nyní možné pořídit
s 50% slevou na půl roku. Na-
bídka se vztahuje na oba tele-
vizní tarify a lze ji využít zadá-
ním promo kódu „VÁNOCE“ při
objednávce. Pokud je vaše do-

mácnost připojená k internetu,
mo hou si všichni její členové
vychutnat výhody Nordic TV
a je jích chytrých funkcí, které si
zamiluje celá rodina. Ostatně
posuďte sami.

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.

Prémiový obsah
a HD kvalita

Nordic TV má standardně
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
přepnout do původního znění.

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
funk cí se totiž nemusíte při-
způsobovat času televizního vy-
sílání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Pozastavení,
přeskočení
a spuštění od začátku

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo pře-
točení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
nezajímá. Přišli jste pozdě
z prá  ce? Pusťte si pořad od za-
čátku. 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, které díly seriálu nebo
které filmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

EPG+
Vybíráte si filmy podle hod-

nocení na ČSFD.cz nebo

IMDB.com? Funkce EPG+ na-
bízí kombinaci takového hodno-
cení u každého pořadu. Pokro-
čilé vyhledávání pak umožní
najít film nebo seriál podle oblí-
beného herce, režiséra nebo
žánru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochut-
nejte pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit
stránku http://www.koukej -
kdychces.tv nebo zavolat na te-
lefonní číslo 800 666 777.

Nordic Telecom
nabízí víc

Telekomunikační operátor
kro mě Nordic TV nabízí také
vyso korychlostní 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
Nor dic 5G internetu u vás do -
ma na http://www.5gvevzdu -
chu.cz/. Nordic 5G internet mo -
hou nyní noví zákazníci získat
stejně jako Nordic TV s 50% sle-
vou na půl roku a instalací za
495 Kč namísto původních
1850 Kč. Pro získání výjimečné
nabídky stačí do objednávky
zadat promo kód „VÁNOCE“.
Akce platí do 5. 1. 2020.
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Novinky
z městské části

Aktuality

Kam s odpadem
v Praze 7

Servis

Najdete nás na
www.vase7.cz

Oslavte Vánoce
na sedmičce

Jitka Smutná:
Velké role ke mně

přicházejí úplnou náhodou



www.vivu.cz
INZERCE V7-1220



5www.vase7.cz

editorial

Vaše 7
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 7
Vydává A 11, s. r. o.,
Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 23038
Ročník II, vychází měsíčně
Datum vydání prosincového čísla 16. 12. 2019
www.vasepraha.eu

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

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

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

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

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

Vážení čtenáři,
držíte v rukách poslední le toš -
ní vydání magazínu Va še 7.
Jakým tématům se věnu je -
me? Nevynechejte rubriku
Vá noce. Dozvíte se, kam vy-
razit v metropoli na trh
a také jak to letos, respektive
příští rok bude v hlavním
městě s ohňostrojem. Dočkají
se Pražané ohnivé show, nebo
se naplní prohlášení vedení
magistrátu, které plánuje
mís to ohňostroje videomap-
ping? Přečtěte si také poví-

dání s herečkou Jitkou Smutnou, kterou nyní můžete ve
všední dny vídat v oblíbeném seriálu Ulice. Proč má vztah
k sedmé městské části, kde to tady dobře zná, kam se ráda
vrací a co ji na sedmičce mrzí? Pokud vás čeká přes svátky
volno, vydejte se na nějakou zajímavou akci, která se
v sedmé městské části koná, například na výstavu Země-
dělského muzea. Co máte možnost vidět do konce roku na
střeše budovy na Letné? Užijte si krásné Vánoce, pochut-
nejte si na výborné štědrovečerní večeři, odpočiňte si u po-
hádek a do nového roku vstupte pravou nohou. Přejeme
vám krásné svátky.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 10. 1. 2020
Časopis vychází 20. 1. 2020

str. 4
Aktuality: Novinky z Prahy 7

str. 7
Servis: Kam s odpadem
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Rozhovor s Jitkou Smutnou

str. 12
Luštění

str. 11
Vánoce: Oslavte svátky
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Kultura: Zemědělské muzeum
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Muzeum má
otevřeno i o svátcích

Národní technické muzeum bude
mít přes vánoční svátky spe ciál -
ní otevírací dobu. Otevřeno zde

pro návštěvníky bude až na výjim ku
24 a 31. prosince každý den. Třeba
25. pro since bude na Letné otevřeno od
13.00 do 18.00 hodin a o den později
od 9.00 do 18.00 hodin. 

Právní poradna
pro seniory

Právní poradna Prahy 7, která je
určena seniorům z městské části,
bude v provozu i v příštím roce.

Známa jsou i konkrétní data, v nichž
bude možné bezplatně konzultovat
s odborníky své problémy. Konzultace
probíhají vždy od 15.00 do 18.00 ho -
din na radnici Prahy 7 v zasedací míst-
nosti č. 225. V nejbližší době lze přijít
8. a 22. ledna a 5. a 19. února.

INZERCE V7-1204

Sedmá městská část udělila čestná ob-
čanství. Titulem se nově může chlu-
bit hudební publicista Jiří Černý,

hudeb ník Vladimír Mišík, básník Karel Šik -
tanc a výtvarnice a zakladatelka sdružení
Cesta domů Martina Špinková. Uděleny
byly i další ceny, a to v kategorii Cena měst-
ské části za přínos v oblasti kultury výtvar-

nici a ilustrátorce Kornelii Němečkové.
Technologický vývojář Josef Průša získal
Cenu městské části za přínos v oblasti ino-
vací a technologií. Za zásluhy byli dále v le-
tošním roce odměněni pedagožka Jitka Dě-
dinová, lékařka Hana Skalová a dětská
terapeutka a zakladatelka Centra Locika
Petra Wünschová.

Bezplatné doučování mohou každý
týden navštěvovat děti ze sedmé
městské části. Věnovat se jim budou

dobrovolníci v Tusarově ulici. Přijít mohou
školáci, kteří potřebují třeba pomoct s pří-
pravou na písemku nebo s úkoly. Vedle
pražské knihovny se na projektu podílejí
i Národní knihovna a Nová škola. Doučo-

vání je určeno pro všechny děti ze základ-
ních škol. Na doučování není třeba přihlá-
ška, chodit lze pravidelně i nárazově, a to
i bez předchozí domluvy. V Tusarově se do-
učuje ve středu od 16.00 do 18.00 hodin.
Dobrovolníci se dětem věnují na vyhraze-
ném místě, služba je zájemcům poskytová -
na zdarma.

Čestnými občany
jsou umělci i lékařka

Doučování 
v sedmičkové knihovně
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PARKet = pop-up zóna s pohodovou atmosférou   
Centra Stromovka.

 
kávu   

Tree baru.

PARKet akce, hudba,  
. 

      

www.centrumstromovka.cz                        CentrumStromovka 

Po nákupech 
to rozjedu 
na PARKetu

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

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, bio odpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory,
počítače, chladničky a sporáky.

Velkoobjemové
kontejnery

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

30. 12. 2019
■ Pplk. Sochora
■ Osadní x Dělnická

7. 1. 2020
■ Čechova x Nad Král. oborou
■ Osadní x Dělnická

8. 1. 2020
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
■ Letohradská x U Letenského
sadu

13. 1 2020
■ Za Papírnou
■ U Vody x Jankovcova

14. 1. 2020
■ U Studánky 22 x Malířská
■ U Průhonu x Na Maninách

20. 1. 2020
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. x U Perga-
menky 7

21. 1. 2020
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Městských domů x Poupě-
tova

27. 1. 2020
■ Tusarova (před č. 52)
■ Pplk. Sochora (proti domu
č.p. 14)

ZDROJ MČ PRAHA 7
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osobnost Prahy 7
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● V celosvětovém divadelním hitu ze
soudní síně Teror se diváci stávají soudci
a hlasováním rozhodnou, jaký konec uvi -
dí. Co to pro vás jako herce znamená,
musíte být připraveni improvizovat? 

Improvizovat nemusíme, hra Teror je
technicky napsána tak, že konce jsou dva.
Podle počtu hlasů, které se na konci sečtou,
vyhraje jedna verze, která by měla zaznít
jako rozsudek. Obecně celosvětově vítězí
jedna verze. Zajímavé je, že jen málokdy
se odehraje, aby zazněl ten druhý závěr
hry. 
● Jaký je váš názor obecně na angažo-
vané divadlo? Může něco změnit, nějak
nás ovlivnit? 

Divák je tvor poměrně přemýšlející,
orien tovaný v prostoru i čase, čili divadlo
ho může ovlivnit, uvést do nějakého prob-
lému, připomenout osobní zkušenost či po-
cit. Myslím, že je dobré mít režiséry, kteří
tvoří inscenace s aktualizací divadelních
textů, kdy se třeba historický text Shake-
speara vykládá jako příběh ze současnosti.
Nejsem zastáncem toho, že bych říkala:
„Ale vždyť tam nebyly historické kostýmy,
krajky, čepce, oni tam chodili v oble ku…“
Mám aktualizace ráda, protože Shake -
speare mluví pořád stejným jazykem, říká
pořád ty samé věci. 
● Prošla jste mnoha divadelními sou-
bory, včetně Národního divadla, kde jste
působila šestnáct let. Na které angažmá
vzpomínáte nejraději?

Upřímně řečeno, nejvíc vzpomínám na
lidi. Práce je v mém hereckém životě tolik,

že z některých představení zůstává jen ta-
kový pocit, i když krásný, ale detaily bych
už vám asi neřekla. Ve své době byla před-
stavení a režie Jana Kačera v Ostravě úplný
zázrak. Bylo to za totality a my jsme byli
takové akvárko uprostřed toho normalizač-
ního světa. Žádná sláva nás nečekala, ne-
měli jsme žádné kritiky, nikde se o nás ne-
psalo, peníze jsme měli tenkrát všichni
stejné, jenom jsme prostě to divadlo s Hon-
zou Kačerem rádi dělali, bylo to takové čiré.
Národní divadlo pro mě byla velká zodpo-
vědnost. Poznala jsem lidi, kteří už dnes
mezi námi třeba nejsou, a já s nimi měla
možnost hrát, případně se i přátelit. Skvělá
společnost byla v naší dámské šatně, kde
seděla Jana Březinová, vynikající herečka
Vlasta Chramostová a Blanka Bohdanová.
Hodně jsem se od těchto tří dam nechávala
učit a chtěla jsem, aby mi vyprávěly o tom,
jak hrály, s jakým dobrým režisérem pra-
covaly vůbec ještě předtím, než já přišla
k divadlu. Z těch hereckých historek, i když
se zdá, že jsou legrace, se mnohdy dozvíte
spoustu zásadních věcí, a to je moc hezké.
Samozřejmě jsem v Národním divadle na-
vázala za ty roky spoustu přátelství, ně-
která představení mi nikdy z paměti nevy-
mizí. Potkala jsem tam jednoho zásadního
kolegu, se kterým se potkávám dodneška,
a to je Jan Vlasák. S Honzou jsme byli v Os-
travě, pak jsme se potkali v Národním, a do-
konce jsme spolu hráli první představení,
Vančurova Pekaře Jana Marhoula v režii
Jana Kačera. Hrála jsem jeho ženu Josefinu
a můj tenkrát sedmiletý syn Jakub si zahrál

malého Jana Josefa. Právě s Honzou Vla-
sákem se spolu potkáváme pořád. Měla
jsem tam ještě dalšího člověka, který mě
provází celý můj život, a to je moje nejlepší
kamarádka Zuzana Němečková. Nápověda,
která byla s námi celá ta léta v Ostravě, pak
byla v Národním divadle a teprve nedávno
přešla do Divadla pod Palmovkou. Zuzana
je divadelní člověk, jsme spolu stejně staré
a je to taková kamarádka, jakou mají všech -
ny ženský, ta nejlepší, pravá, která o vás ví
úplně všechno, které se můžete úplně se
vším svěřit. 
● Kromě divadla hrajete často ve fil-
mech i v seriálech, a navíc se již léta vě-
nujete zpěvu, hraní na kytaru a ukulele,
sama si také skládáte písničky. Kde čer-
páte inspiraci? 

Je to taková moje soukromá krajina, ve
které se pohybuji jako já, Jitka Smutná,
žádná herečka, žádná veřejně činná osob-
nost. Mám ráda příběhy, ale nejsem schop -
ná je psát třeba jako povídky, to neumím.
Jsem takový básník romantik, a tak se sna-
žím a přijde mi přirozené psát písňové
texty. Inspiraci čerpám ze života, který pro-
žívám, z kontaktu s lidmi, z příběhů, ať už
vymyšlených nebo pravých, je to prople-
tená pravda s fikcí.     
● Založila jste si dokonce kapelu Jitka
Smutná – Rodinná fúze. Kdo všechno
v ní kromě vás hraje? 

Kapela je také úplná náhoda, protože
jsem potřebovala někoho, kdo by se mnou
hrál. Moje dcera Terezka mi doporučila Mi-
lana Kramaroviče, který bydlí kousek ode

Jitka Smutná:
Velké role ke mně
přicházejí úplnou náhodou

Usměvavou, energickou, osobitou herečku
s nezaměnitelným projevem znají divadelní, filmoví
i televizní diváci. Hlas Jitky Smutné mohou slýchat
i posluchači rozhlasu, herečka se věnuje ale také zpívání,
sama si i písničky skládá a hraje na kytaru nebo ukulele.
V současné době Jitka Smutná například exceluje v roli
státní zástupkyně na scéně Vršovického divadla Mana,
kam se přestěhovala aktuální hra o právu a vině Teror. 
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mě ve Vršovicích. Milan má dva syny, oba
jsou kytaristé a hráli takovou tvrdou, pun-
kovou muziku. Bylo jim kolem dvaceti,
když chodili na naše koncerty, a já si vždyc -
ky říkala, co tam dělají, jsou přece úplně
jiná generace a ty naše písničky jsou úplně
jiné. No a oni se chodili tak dlouho koukat,
až jednou řekli tátovi, jestli by nemohli hrát
s námi, tak hrají. Chtěla jsem dělat jenom
autorské texty, nechtěla jsem převzaté věci,
proto jsem prosila svoji dceru Terezu Ne-
kudovou, která výborně zpívá a píše texty,
ale většinou v angličtině, jestli nemá nějaké
české věci. Terezka je také herečka, zpívá
ještě v dalších hudebních formacích a k to -
mu má dva malé kluky, takže toho má až
nad hlavu, ale na mou nabídku kývla, a po-
kud má čas, hraje s námi. 
● A co nějaká deska, plánujete nějakou
vydat?

Nikdy jsem nepočítala s tím, že bych se
herectvím, potažmo zpěvem stala nějakým
způsobem známou. Rozhodně písničky by -
ly amatérská část mého života. Začínala
jsem zpívat na folkových festivalech, mezi
amatérskými hráči a vůbec to nebylo o tom,
mluvit o mém zpívání do novin. Postupně
se všechno ale nějak vyvinulo, lidi mé zpí-
vání nějak těší a mají o ně zájem. Ve mně
ale pořád zůstává ten amatér, který si říká,
že to přece nemůžu dát na nějaký nosič.
Ne dovedu si představit, že si nějaký člověk
odnese takový nosič domů a bude ho po -
slou chat, jako posloucháme ty úžasné zpě-
váky, které já miluju a které si doma pou -
štím. Do toho přece určitě nepatřím.
Koncerty, to je něco jiného, tam lidem ten
zážitek dát umím. Jsem herečka a na kon-
certě lidi vidí, co prožívám, jsou tam blízko
mě a ta energie se předává úplně jinak, je
to prostě jiný zážitek. V legraci velmi ráda

říkám: „Desku ne, Jitku Smutnou můžete
mít jenom živou!“ 
● Byl to vždy váš sen stát se herečkou,
nebo jste někdy uvažovala i o jiném po-
volání? 

Stejně jako asi většina dětí jsem měla
strašně plánů, asi nejdéle jsem chtěla být
zvěrolékařkou. Milovala jsem zvířata, ale
nemohla jsem žádné mít, protože jsme měli
malinký byt. Velmi brzo jsem si čichla k di-
vadlu, kam mě naši odmala vodili. Později
jsem už sama jezdila v sobotu i v neděli
tramvají z Nuselského údolí do ulice Dlou -
há, kde bylo divadlo pro děti a mládež Jiřího
Wolkera. Později jsem chodila na bidýlko
do Národního divadla a vůbec mě nenapa -
dlo, že na tom jevišti, kde hráli ti velcí mi -
stři, budu jednu stát. Bylo to tenkrát mimo
všechny moje sny a přání. Jsem Beran, kte-
rého často věci nadchnou, a tak mě v růz-
ných etapách mého života nadchlo něco
jiné ho. Chtěla jsem třeba být basketbalist-
kou, ale ne nějakou obyčejnou, já chtěla
hrát na olympiádě. Akorát jsem měla smů -
lu, že jsem vyrostla jenom do sto padesáti
osmi centimetrů. V době kolem roku 1968,
kdy se otevírala novinářská práce v téhle
zemi směrem k prav dě, k větší informova-
nosti, jsem chtěla dělat novinařinu a odkrýt
všechny ty lži, které jsme slýchali předtím.
Od té doby mě zajímá veřejný prostor a fun-
gování médií. Takhle se to nějak přelévalo,
ale asi od čtrnácti jsem už strašně toužila
hrát v divadle. Pak už byla ta cesta zvlášt -
ním způsobem přímá, protože v osmnácti
letech jsem šla na přijímačky na DAMU
a najednou jsem tam byla. Byla jsem vydě-
šená ne z toho, že mě vzali, ale že jsem tu
školu vůbec absolvovala. Pořád pro mě byla
absurdní představa, že nějaká holka z Nu-
selského údolí má hrát veřejně pro lidi, ty

lidi budou na to divadlo chodit a ještě jí za
to budou platit. 
● Jaký je váš vztah k Praze 7, co máte
ráda na sedmičce?

Pocházím z rozvedené rodiny a každý ví-
kend jsem bývala u tatínka, se kterým jsme
každou sobotu chodili do Parku kultury
a oddechu Julia Fučíka, dnešního Výsta-
viště Holešovice. Tenkrát tam byla běžně
a zdarma divadelní a filmová představení,
programy krátkých filmů nebo koncerty
populárních zpěváků. Samozřejmě tam
byly vždycky kolotoče a houpačky, i mimo
Matějskou pouť. Dnes se mi to místo zdá
smutné, nevyužité a vůbec to nechápu. Ne-
dávno jsem tam byla s vnuky v nějakém
akváriu, ale je to strašidelně drahé a jinak
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◗ široká nabídka masa a masných
výrobků z vlastní výrobny

◗ maso vám rádi upravíme zdarma
dle vašeho přání

◗ velký výběr lahůdek, salátů,
obložených chlebíčků

Masna Letná, s.r.o.
Veletržní 200/24,

Praha 7

www.krecekkk.cz

Nechte
si poděkovat!

31. 1. 2020

*Dvoulůžkový pokoj se snídaní a DPH

...za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony návštěvníků ročně.

Přijďte si užít noc v některém z pražských hotelů za speciální cenu 777 Kč,

999 Kč nebo 1111 Kč!* Navíc získáte slevu na vstupném do Pražského 

hradu, Národní galerie, Muzea hlavního města Prahy a Staroměstské 

radnice. Rezervovat svůj hotel si budete moci již od 2. 12. 2019.

Veškeré informace najdete na www.NocHotelu.cz

INZERCE V7-1210

Přejeme příjemné prožití
vánočních svátků,

pohodového Silvestra
a hodně štěstí v roce 2020.

❅❅ ❆

Jitka Smutná
Herečka, zpěvačka 

■ Narodila se v Praze, vystudovala herectví na DAMU.
■První angažmá ve Východočeském divadle Pardubice jí sice
umožnilo zahrát si pár pěkných rolí, ale už v roce 1976 ji zlá-
kal do Ostravy režisér Jan Kačer. V té době rozvinula další ze
svých talentů – zpěv. Párkrát si i zazpívala na společných
koncertech s Jarkem Nohavicou.
■ V současné době je členkou souboru Městských divadel
pražských, diváci ji mohou vídat také na scéně Divadla Un-
gelt, Divadla na Vinohradech, Vršovického divadla Mana ne -
bo Klicperova divadla Hradec Králové. 
■ Známá je z českých filmů, například Sedm hladových, Ná-
vrat idiota, Otesánek a mnoha dalších. Ještě populárnější je
díky televizi, kde v současnosti hraje v nekonečném seriálu
Ulice.

tam není nic. Rádi chodíme do
Stromovky, tu zbožňujeme,
a moc rádi zajdeme do planetá-
ria. Samozřejmě nejvíc su per je
ale na sedmičce zoo se vše mi
mými milovanými zvířátky. 
● Jaké jsou vaše nejbližší
plány, co vás čeká, na co se tě-
šíte, co připravujete?

Začínám a budu až do začát -
ku února zkoušet Čapkovu Mat -
ku v Divadle Mana s režisérem
Petrem Gáborem. Legrační je,
že jsem hrála dvanáct let ve
slav ném představení Zlomatka
v Divadle v Řeznické, a teď budu
hrát Matku, obě v režii Petra
Gábo ra. Doufám, že si tím na -
pravím reputaci. Myslím, že
k to mu budou koncerty, předsta-
vení, a to mi úplně stačí ke
štěstí. Mám teď, co se týká prá -
ce, absolutní stop stav přibírání
si nějaké práce, protože bude
docela oříšek udělat dobře tu
Matku. Těším se, že budu víc
s vnuky, a dokonce už i s vnuč-
kou, protože mám od syna ještě
dvouletou vnučku Andulku.
Dou fám, že si jich hodně užiju

a moc se těším na přírodu, pro-
tože když máte volné jenom do-
poledne, tak nikam nevyjedete,
v zimě už vůbec ne. Předpoklá-
dám, že když budu mít víc vol -
na, najdu si čas jezdit i na výlety. 
● Jak nejraději trávíte vánoč -
ní svátky, dodržujete nějaké
vánoční zvyky, tradice?

Kluci jezdí o Vánocích na naši
starou chalupu u Ostravy, kde
si užijí všeho. Beru si je ale před
svátky na nějaký čas, kdy spolu
pečeme cukroví a děláme různé
vánoční ozdoby, lepíme je z pa-
píru a tak, takže to určitě bu-
deme dělat. Zvyky jsem naučila
své dvě děti, které jsem vycho-
vala, a myslím, že teď je na nich,
aby zase všemu, co pochytily
ode mě, naučily své děti. 
●Co byste popřála čtenářům
magazínu Vaše 7 do nového
roku?

Myslím, že úplně stačí přát si
zdraví a lidi, kteří budou o na-
šem městě a městských částech
rozhodovat s láskou a se zna-
lostí věcí, které jsou v moder-
ním světě, v moderních evrop-

ských metropolích běžné a os -
věd čené. Nikdy bych nevymý-
šlela nějaké novinky, ale po -
dívala bych se po těch městech,
kde to funguje, nebo dokonce po
těch městech, kde to nefunguje.
Tam bych se poučila víc, protože
se těch chyb můžeme vyvaro-
vat. Máme někde trošičku zpož-
dění a vůbec bych se nebála to -

ho, že naše město je takový sle-
penec moderního s historic-
kým. Jedno je ovlivněno dru-
hým a tak jako se mění doba,
tak mohou ty historické a mo-
derní věci růst vedle sebe. Vů-
bec mi to nevadí, neuráží mě to,
naopak někde to vypadá výbor -
ně, takže bych nechala stavět
moderní architekty krásné věci.
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Vánoce

Dominantou staroměst-
ských trhů bude pocho-
pitelně jako každý rok

ozdobený strom, letos přijel do
metropole z Libereckého kraje.
Jde o urostlý smrk, který vyro-
stl na soukromém pozem ku ve
městě Semily na dosah Českého
ráje, Krkonoš a Jizerských hor.
Celkem přišlo dvaačtyřicet tipů
od veřejnosti.

Problematické je to letos s no -
voročním ohňostrojem. Nové
vedení metropole se to tiž roz-
hodlo ho nahradit videomappin-
gem, tedy světelnou projekcí.
Důvodem jsou prý negativní dů-
sledky klasických ohňostrojů,
například hluk. Novoroční vi-
deomapping bude promítnut na
budovu Národního mu zea a pů -
jde o příběh metropole dopro -
vá ze ný hudbou. Promítat se
bude dokonce třikrát po sobě.

Pražané však možná o svoji
světelnou show nakonec přece

jen nepřijdou. Organizátoři
minu lých ročníků pražských
ohňo strojů totiž chtě jí uspořá-
dat ohňostroj i přes „stopku“
magistrátu. Neoficiální pražský
novoroční ohňostroj chtě jí „od-
pálit“ také na Nový rok, aby se
mohl uskutečnit, vybírají pořa-
datelé příspěv ky od veřejnosti. 

Trhy a ohňostroj jsou tradiční
akce, kte ré v Praze navštěvují
celé rodiny. Tradiční jsou ale
i zvyky, které se s vánočními
svátky pojí. Veděli jste, že oblí-
bený kapr na štědrovečerní
tabu li je relativně novým zvy-
kem? Naši předci dávali před -
nost luštěninám a polévkám
a mlsali sušené a vařené ovoce
a kaše. Ryby si dopřávali bohatí
měšťané a na vesnici se zvyk do-
stal až ve 20. století. 

Naopak starý je zvyk svobod-
ných dívek, které chtějí zjistit,
zda půjdou brzy z do mu. Hází
se střevícem, a když se špička

bo ty otočí směrem ke dveřím,
znamená to, že dívka odejde
z domu a vdá se. Dívky si ta ké
mohou zatřást stromkem, od-
kud usly ší psí štěkot, odtud při-

jde ženich. Na svátek sva té Bar-
bory je také dobré si utrhnout
vět vič ku třešně. Pokud rozkve -
te do Štědrého dne, do roka bu -
de svatba.

Vánoce v Praze.
Trhy, tradice, pranostiky

Centrem pražských oslav jsou každoročně tři náměstí. Václavské,

náměstí Republiky a zejména Staroměstské náměstí. Na náměstí

Republiky jsou trhy od 30. listopadu do 30. prosince, na Václaváku

a Staroměstském náměstí také od konce listopadu až do 6. ledna.
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■ Koncert smíšeného sboru
Čeští madrigalisté pod vedením
Veroniky Hádkové, za dopro-
vodu instrumentálního souboru
si mohou zájemci přijít poslech-
nout do kostela sv. Antonína,
a to 25. pro since. Hrát se začíná
v 17.00 hodin, zazní skladby
V. A. Michny, V. K. H. Rovenské -
ho a dalších skladatelů.

■ Technika v diktaturách se
jmenuje výstava, která bude až

do poloviny příštího roku k vi-
dění v Národním technickém
mu zeu. Představuje techniku
z dob totalit v letech 1939 až
1989, konkrétně přístroje, kte -
ré napomáhaly k fungování
politic kého režimu i k boji za
svobodu. K vidění jsou třeba
před měty zabavené při poku-
sech o ilegální přechody hranic,
nebo nástrojové vybavení un-
dergroundových skupin. 

■Sláva amatérské fotografie,
výstava v Národním technic-

Vánoční koncert

25. prosince

Technika v diktaturách
27. prosince

Sláva amatérské
fotografie
28. prosince Pořádáte akci v Praze 7?

Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

kém muzeu na Letné, vzdává
podle autorů hold fotografům
organizovaným v českých foto-
amatérských klubech v letech
1889 až 1955. Vystaveny jsou
historické přístroje, výstava
mapuje vývoj techniky využí-
vané fotoamatéry od vzniku fo-
tografie v roce 1839 až do polo-
viny 20. století a představuje
výběr téměř dvou set fotografií
od třiceti pěti autorů. Výstava
potrvá do konce dubna příštího
roku.

■ Zážitkovou a vzdělávací vý-
stavu Lesníkův rok, která na-
bízí návštěvníkům muzea nové
formy poznání a zábavy a před-
staví typické práce lesnického
roku, připravily Lesy České re-
publiky v Národním zeměděl-
ském muzeu v Praze. Potrvá
však jen do 29. prosince. Pří-
chozí se seznámí s péčí o les,
s lesnickým kalendářem.

Lesníkův rok
29. prosince
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V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

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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veřejný prostor

Prvních tisíc bytů

na optice Pe3ny Net

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 zcela zdarma přístup ke službě sle-
dovanitv.cz v základní nabídce s 55+ TV

programy. Nabízíme tak řešení, jak zvlád-
nout přechod na DVB-T2. Nejen v nově při-
pojených 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 plánujeme pokračovat v síťo-
vání domovních bloků v ulicích U Průhonu,

A tady všude jsme nově
zprovoznili naše služby: 
■ Jateční 9, 11, 13, 15, 17
■ Milady Horákové 72, 74, 76, 78, 80,

82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96
■ Osadní 1, 3, 5
■ Stupkova 2, 4, 5, 6, 7, 9
■ Tusarova 10, 12
■ U Garáží 2, 4, 6
■ U Staré plynárny 2, 4, 8

A do konce roku 2019
ještě zprovozníme:

■ Tusarova 18, 25, 29
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Na Maninách, U Uranie, Veverkova, Stroj-
nická, U Smaltovny, Heřmanova, Tovární,
V Přístavu a Jankovcova. S naprostou vět-
šinou těchto domů máme již uzavřené
smlouvy a pouze čekáme na vydání územ-
ního rozhodnutí pro naši síť. Následně zde
budeme moci zahájit výkopové práce a vý-
stavbu vnitřních sítí v jednotlivých do-
mech.

Zdravíme z Pe3ny Net! V letošním roce u Vás na sedmičce
proběhla úspěšná premiéra výstavby plošné optické sítě
Pe3ny Net. Naše služby jsou dostupné v několika prvních
domovních blocích v Holešovicích a v ikonickém domě
Molochov na Letné, a tak více než 1000 domácností může
začít využívat technologii optického vlákna přímo do bytu.
Není žádným tajemstvím, že naším plánem je v průběhu
příštích tří let plošně zasíťovat celou oblast Letné
a Holešovic.
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68 letá osamělá paní

z Prahy 7 hledá též

osamělou paní, kamarádku,

ku pomoci při nákupu

(zhoršený zrak)

a různého doprovodu

i za finanční odměnu.

Volej večer Eva 220 89 007
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Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.cz

Seznámíte se přitom nejen
se zemědělskou minulostí
několika domů, ale také

poznáte osobnosti, které se o je-
jich vznik zasloužily. Zjistíte
tře ba, že palác Rokoko byl pů-
vodně Obilní ústav a budova Če-
ské národní banky Plodinovou
burzou. Představeno bude cel-
kem třináct budov, všechny
mají společné to, že byly v ob-
dobí první republiky postaveny
jako sídla jednotlivých institucí
zemědělského resortu. Pro za-
jímavost, některé z představo-
vaných budov jsou sice i dnes
přístupné veřejnosti, jen jedna
však dodnes slouží původnímu
účelu, a to budova ministerstva
zemědělství. 

Autoři výstavy připomínají,
že mezi světovými válkami za-
hájila nová Československá re-

publika stavbu mnoha budov
a paláců. „V této době bylo ze-
mědělství vedle moderního prů-
myslu, dopravy a zdravotnictví
největší politickou a ekonomic-
kou silou. Dnešní Pražané by
sotva hledali vztah mezi těmito
honosnými stavbami a obdělá-

Zajímá vás historie a při procházkách po
Praze váš často napadne, co původně
bývala budova, kolem které právě
procházíte? Vydejte se do zemědělského
muzea, možná na některé své otázky
dostanete odpověď díky výstavě
Zemědělské budovy první republiky
v Praze. Koná se na střeše muzea na Letné,
ale jen do konce roku. 

Výstava představuje známé

pražské budovy
váním polí nebo chovem do-
bytka. Tehdejší prudce se roz-
víjející zemědělství ovšem vedle
hospodářských budov potřebo-
valo i jiné prostory.“

A tak mohl vzniknout třeba
zmíněný Obilní ústav (dnešní
Palác Rokoko), Plodinová burza
(dnešní Česká národní banka),
Agrární banka československá
a další. „Stavba tolika zeměděl-
ských budov svědčí o významu
resortu zemědělství v období
vznikajícího Československa.

Jedním z důkazů je i velkoryse
pojatá budova našeho muzea,
kterou se nám během posled-
ních pěti let daří přivést do její
původní podoby,“ poznamenal
generální ředitel Národního ze-
mědělského muzea Milan Jan
Půček.

Na výstavě spolupracoval ta -
ké Ústav zemědělské ekono-
miky a informací a Knihovna
Antonína Švehly. „Historie Kni-
hovny Antonína Švehly je úzce
spjata s Domem zemědělské
osvěty, ve kterém knihovna sí -
dlí. Jedná se o jednu z nejvý -
raznějších prvorepublikových
budov vystavěných pro resort
ze mědělství. Jsme tedy velice
rádi, že se na této výstavě mů-
žeme podílet,“ řekl Štěpán Ka -
la, ředitel Ústavu zemědělské
ekonomiky a informací, pod kte -
rý knihovna spadá.

Ministerstvo zemědělství ČR

Cukrovarnický palác
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space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM
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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
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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



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 

půl roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

INZERCE V7-1202


