Nezávislý měsíčník pro Prahu 7

Causa

ZÁŘÍ

Vychází 21. 9. 2020 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase7.cz

Nenáviděná i milovaná.
Prázdná. Pražská tržnice

Kultura
Výstava
fotograﬁí

Volný čas
Nové jmenovky
ve Stromovce

Servis
Kam s odpadem
v Praze 7

Nestárnoucí
Jan Čenský:
Dělej, co tě baví.
Jinak bude život na prd!

INZERCE V7-0915

editorial
Vážení čtenáři a čtenářky,
první měsíc školy mají děti za
sebou. Roušky jsou nyní zavedeny ve společných prostorech škol, ale i v obchodech,
na úřadech nebo na chodbách
domů. Situace se mění tak
často, že bůh ví, co bude zítra.
I na sedmičce se stále něco děje. Momentálně nejdiskutovanější je Pražská tržnice. Ta letos slaví 125 let, a tak je téma
její proměny tím aktuálnější.
Do dvaceti let se z prostor, kde
v současnosti funguje Penny,
jeden Vietnamec, Jatka78 a Alza, má stát kulturní středisko, jež se stane symbolem úspěšného města 21. století.
Veškeré budovy v secesním a novorenesančním stylu budou
renovovány a s mnohými z nich se plánují opravdu velké
věci. Tak se nechme překvapit. Velké věci se ale dějí všude.
Někomu to může připadat banální, ale taková výměna asfaltu za klasickou pražskou mozaiku může celou ulici proměnit. Stejně tak popisky na stromech ve Stromovce. Napadlo vás někdy, proč se jmenuje Stromovka? To proto, že
zde roste největší množství druhů a kultivarů na jednom
místě, a to nejen v České republice, ale v Evropě vůbec.
Krásný začátek podzimu.
Vaše Anna Julie

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz

Dětské hřiště
je opět v omezeném provozu
opravní hřiště v ulici Na Výšinách
plný provoz moc dlouho nenabízelo.
Po pár dnech, kdy bylo celý den otevřeno veřejnosti, se vrátilo k omezení. Až
do odvolání tak potrvá otevírací doba pro

D

veřejnost až od dvanácti hodin. Do té doby
je hřiště vyhrazeno jen pro přilehlou školku. O víkendech platí otevírací doba: 1. 4. –
31. 10.: 8.00 – 20.00, 1. 11. – 31. 3.: 9.00
– 17. 00.

PŘIPRAVILA RED.

Krásnější ulice
díky podzimnímu čištění
ěhem října proběhne v Praze 7 blokové čištění ulic. V čase od 8 do 15 hodin budou všichni řidiči aut zaparkovaných v dané oblasti povinni své vozidlo
přemístit. Mají však možnost své auto nechat bezplatně stát na Letenské pláni. Je
ale nutné vyzvednout si nejprve povolení

B

na odboru dopravy Prahy 7. Podrobný rozpis čištění ve dnech od 2. do 20. října visí
na webových stránkách praha7.cz. Parkování na Letenské pláni bude pro obyvatele
zdarma pouze v konkrétní den, kdy se v jejich bloku uklízí. Každý další den bude parkování zde zpoplatněno.

Ochrana seniorů.
Zrušení vnitřních akcí
eškeré hromadné akce pro seniory,
které byly plánovány ve vnitřních
prostorách během tohoto podzimu,
se kvůli aktuální koronavirové situaci ruší.
Jde tedy například o plavání v bazénu na
Výstavišti, stolní tenis na ZŠ Františky Plamínkové, Taneční odpoledne v KZ Domo-

V

vina, ale také výlety pro seniory. Beze změn
jsou nadále v provozu jazykové a počítačové kurzy v Přístavu 7 a veškeré venkovní
aktivity, jako Cvičení ve Stromovce, Jóga na
Letné nebo Pétanque u Letenského zámečku. Připravuje se ale nabídka náhradních
aktivit, které proběhnou venku.

Pražská mozaika
místo asfaltu
Šimáčkově ulici bude probíhat
rekonstrukce chodníků. Technická správa komunikací se rozhodla nahradit asfalt klasickou pražskou
mozaikou z dlažebních kostek. Dojde
také ke zlepšení výhledu do vozovky,
aby se zde přecházelo bezpečněji. Možná by ulici slušela soška pejska – dlouhá léta tady totiž bydlel herec a kaskadér Zdeněk Srstka. Práce potrvají do
9. října.

V

Sedmička
zachraňuje kaštany
raha 7 se rozhodla pomoci v boji
proti klíněnce jírovcové. Jde o čtyři milimetry velkého motýla, jehož housenky napadají kaštany. Vyžírají vnitřní pletivo listů a zanechávají
na nich charakteristické rezavé skvrny.
Listy napadených stromů opadávají
mnohem dříve, než by měly. Jedinou
možností, jak se klíněnky zbavit, je napadené listí odvézt do spalovny, jinak
by motýl přezimoval a vrátil se v ještě
větší míře. Praha 7 tak proto připravila
pytle pro sběr listí a Pražské služby je
následně naplněné odvezou a zlikvidují. Všichni zájemci o pomoc při sběru
si mohou pytle vyzvednout na radnici
městské části nebo v informačním centru v ulici Milady Horákové 2.

P

INZERCE V7-0906

)'-$"'$-#$#0###
"/(.-)#'# -) #. -)##
# .

0/.-,)('&-$#.)
)'-$"'$-#!# #-0#
    
0 $##)##&. #)'-$"'$-#"#'$'$-$#'# $'/'$-  '
"# -'&' # ,$$-$#-$'-# '# ,)#)'.-)#-$(')0)

4

www.vase7.cz

aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz
Nový správce
přinese možné výhody
odzemní garáže na Letné budou
mít od 2. října nového správce.
Stane se jím Technická správa komunikací. Vše ohledně parkování zůstane stejné – rezidentní stání i cena
parkovacího místa. Nyní probíhají jednání mezi Prahou 7 a Technickou správou komunikací ohledně navyšování
parkovacích míst pro rezidenty.

P

Senátní
volby 2020
ačátkem října čekají Prahu volby
do Senátu Parlamentu České republiky. Městská část Praha 7 je
pro tyto volby pod volebním obvodem
číslo 27. Sídlem tohoto obvodu je Praha 1. Sedmička je rozdělena na 36 volebních okrsků. Jejich rozdělení je zveřejněno na úřední desce nebo na webu
městské části.

Z

Nová parkovací
místa pro rezidenty
ostelní ulice nově nabízí více parkovacích míst pro rezidenty Prahy 7.
Na světelné křižovatce ulic Dukelských hrdinů a Kostelní byl zrušen odbočovací pruh ve směru na Nábřeží Edvarda

K

Beneše. Výsledkem je sedm nových míst,
navíc další čtyři místa pro zásobování, jež
přes noc také slouží jako parkovací. Další
změnou je zkrácení přechodu pro chodce
pro zajištění jejich větší bezpečnosti.

Nebourat? Bourat?
Nebourat!
ejdříve most skoro padá lidem na
hlavu, hrozí jeho zřícení a jedná se
o jeho demolici a najednou je zase
v pořádku a vše se vrací do normálu. Řeč
není o ničem jiném než o Libeňském mostu,
který spojuje levobřežní Holešovice s pravobřežní Libní. Ten byl podroben diagnostikám a provoz tramvají se zde vrací do
normálu. Zkoušky prý vyloučily možné
chvění konstrukce, a tak zde budou tramvaje znovu moci projíždět nesníženou rych-

N
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Mezinárodní festival animovaných filmů

6. – 11. íjna 2020, www.anifilm.cz

lostí až do padesáti kilometrů v hodině.
Most, postavený podle návrhu architeků
Pavla Janáka a Františka Mencla je starý
dvaadevadesát let a za celou dobu své existence nikdy nebyl opravován, což je na jeho
vzhledu patrné. V loňském roce byl podle
radních na spadnutí a schválilo se jeho
zbourání a stavba nového mostu. Libeňský
most je však podle náměstka pro dopravu
Adama Scheinherra sám od sebe znovu ve
skvělém stavu.

sport
V září se na Letenské pláni uskutečnila
jedinečná běžecká akce. Pod záštitou
organizace RunCzech byly na Letné
k vidění unikátní půlmaratonské závody
žen i mužů. Na start se postavili jen elitní
světoví běžci a běžkyně, kteří měli za cíl
jediné – útočit na nejlepší časy historie.
V případě závodu žen se zadařilo, Peres
Chepchirchirová stanovila nový světový
rekord v samostatném závodě žen časem
1:05:34.

PŘIPRAVIL ADAM KOLÁŘ, FOTO RUN CZECH

Na Letné padl ženský
světový půlmaratonský rekord
elou akci organizátoři nazvali příznačně – Readyforthe Restart. Navazovali tak na dřívější projekty
letištních závodů, v rámci kterých se pokoušeli rozběhat celé
Česko během koronavirové pandemie. Tentokrát však necílili
na veřejnost. Pořadatelé si připravili originální závod pro ty
nejlepší z celého světa, konkrétně tedy z Keni a Etiopie.
Akce se konala na Letné a aby
měli běžci skutečně optimální
podmínky, start závodu žen byl
naplánován už na ranních 6.20,
muži se pak na trať vydali
v 8 hodin. Na ovál na Letenské
pláni vyběhli vskutku jen elitní
běžci a běžkyně. Ve startovním
poli nebyl jediný běloch nebo běloška, českou vlaječku bychom
pochopitelně hledali také marně.
Aby měli muži i ženy ty úplně
nejlepší podmínky, pomáhali jim
vodiči, respektive vodičky. Pro
ženský závod byly připraveny
dvě vodičky, pro mužský pak vodiči hned tři. Pokud někdo čekal
taktický boj a jednotný vláček
společně směřující za pokořením světového rekordu v ryze
ženském závodě, mýlil se. Peres
Chepchirchirové totiž nevyhovovalo tempo ostatních běžkyň,

C

6

www.vase7.cz

Maraton se těšil velké pozornosti diváků
a to ani vodiček. Po 20 minutách
se na sedmém kilometru odpoutala a započala samostatnou
pouť vstříc světovému rekordu
– úspěšně. Keňanku na trati nepotkala výraznější krize a nový
světový rekord v samostatném
závodě žen byl stanoven na
1:05:34.
„Jsem šťastná a hrdá,“ usmívala se po doběhu keňská vítězka. „Za pokoření rekordu jsem
moc ráda, i když běžet tak dlouho osamocená nebylo vůbec
snadné,“ přiznala půlmaratonská mistryně světa z roku 2016,

která si mimo jiné hodně pochvalovala trať, kterou organizátoři připravili, a také celý originální koncept.
Keňan Kandie se stal pátým
nejrychlejším půlmaratoncem
historie.
Na start mužského závodu se
postavilo zhruba dvakrát více
závodníků oproti vytrvalkyním.
Ani zde se příliš dlouho ve společném vláčku neběželo. Jako
jediný z vodičů požadované
tempo držel Bravin Kiptum
a jako jediný z vytrvalců se ho
dokázal chytit Kibiwott Kandie.

V závodě mužů nebylo cíleno
přímo na světový rekord, nýbrž
na čas pod 58:30. Zprvu se
zdálo, že by tato hranice mohla
padnout, ale poté, co Kiptum
zpomalil a Kandiemu nezbylo
než běžet v čele osamocen, bylo
stále zřejmější, že půjde o vteřiny a konec bude velice těsný.
Keňan Kandie dřel do posledních metrů, přesto nakonec za
časem, na nějž se běželo, zaostal o osm vteřin. I tak byl ovšem
vytrvalec, který má hned osm
sourozenců, spokojený, vylepšil
si vlastní osobní rekord o dvacet
vteřin a zařadil se na páté místo
v historii.„Rád bych moc poděkoval organizátorům, že tento
závod zorganizovali, je důležité
být zase aktivní a zase sportovat,“ usmíval se spokojený vítěz
v cíli.
Akce Readyforthe Restart
byla určena elitním atletům. Během stejného víkendu vyvrcholila ale i další akce RunCzechu.
Ve Stromovce se uskutečnilo
Grandﬁnále akce Česko běží
dál, kdy se uskutečnily běhy na
5 a 10 kilometrů, ale také Bambini Run a rodinný běh. Pořadatelům se tak alespoň symbolicky v časech koronaviru
podařilo propojit elitní běžecké
závody s běhy pro veřejnost.

causa

Nenáviděná i milovaná. Prázdná.
Největší tržnice v Praze slaví 125 let. Bývalá Ústřední jatka
královského města však dlouhá léta zejí prázdnotou. Že by to bylo
proto, že už nemají vlastně vůbec co nabídnout? Vždyť je tam
jeden Vietnamec, Jatka78 a Alza, kterou však nikdo nevnímá jako
součást tržnice. Jestli ji čeká velká budoucnost? Tvrdí se to. Ale za
dvacet let?
ražská tržnice v Holešovicích fungovala jako jatka téměř sto let. Pro svou
ideální polohu tak působila až
do roku 1983 a deset let na to
byla prohlášena kulturní památkou. Dnes jsou však budovy
uvnitř areálu v secesním a novorenesančním stylu téměř na
spadnutí. Každým dnem se tak
prodražuje jejich rekonstrukce,
a tím se jen prodlužuje čas, kdy
se z tržnice může stát to místo,
které tu z něj chtějí mít. A nejen
architekti, ale především obyvatelé Prahy 7.
Památky se v Čechách většinou nechají zchátrat, následně
se zbourají a na jejich místě vyrostou kanceláře. Něco podobného se vlastně stane i tady. Budou se však bourat pouze dvě

P

budovy u vstupu z Jateční ulice
a pár dalších modernějších přístaveb. Domy označené za kulturní chráněnou památku tu
momentálně leží ladem, aby se
z nich za dvacet let stalo místo,
kde se bude spojovat maloobchod, kultura, gastronomie,
kanceláře a prostory pro volný
čas. Všechny budovy v tržnici
označené za architektonické
skvosty se zrestaurují, některé
se rozpůlí a vloží se mezi ně betonová konstrukce – seznamte
se s pasáží. Dominantou celé
tržnice má být malé náměstí,
kde vedle secesních domků bude stát skleněná budova obložená dřevem. Nebude to až moc
drastický zásah do infrastruktury, který možná ocení mladí,
ale starousedlíci ho nesnesou?

Jako když vedle Národního divadla vyrostla Nová scéna?
Dojde také k výstavbě vyhlídkové věže, která má být stejně
vysoká, jako byl komín, jenž na
tomto místě stál za dob jatek.
Dominantou a srdcem tržnice
však budou stánky. Ne ty, na
které byli návštěvníci zvyklí,
půjde o mobilní stánky, kde se
bude nacházet například infocentrum. Veškeré změny se budou provádět velmi ekologicky.
Architekti vedle dešťové vody
chtějí brát třeba i vodu z Vltavy
a využívat ji k ochlazování budov. Plánují v areálu, a především na parkovišti, vysázet až
sedmdesát stromků.
Pražská tržnice se má v následujících letech stát symbolem úspěšného města 21. stole-

tí. Slibuje si, že naláká jak starší rezidenty, tak i mladé obyvatele celé Prahy, a dokonce i turisty. Jako jedna z prvních se
může na svou proměnu těšit
budova s číslem 4. Jedná se
o bývalou jateční burzu. Zde se
plánuje tradiční restaurace,
která by měla odkazovat na historii tohoto místa a k dostání
zde tedy bude především maso
a pivo. Přípravy rekonstrukce
tohoto objektu započaly už před
několika lety, trvá však velice
dlouho, než se schválí stavební
povolení. Občané tak sice mohou mít dojem, že se zde nic
neděje, ale někde v útrobách
úřadů v nějaké kanceláři se třeba zrovna teď řeší, jak to tu bude vlastně celé za několik let vypadat.

INZERCE V7-0911
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Pražská tržnice

osobnost Prahy 7
Divadlo Broadway chystá v této sezoně premiéru muzikálu
Láska nebeská, složeného z písní Waldemara Matušky.
Není to však životopisný ani romantický příběh, ale černá
duchařská komedie o dvou bratrech a jedné dívce. Jan
Čenský se v ní objeví v roli tatínka.

Jan Čenský:
PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV JANA ČENSKÉHO

Dělej, co tě baví. Jinak
bude život na prd!
● Jaký máte vztah k Waldemaru Matuškovi?
Právě Walda a jeho písničky – to je moje
mládí. A ta jeho neuvěřitelná energie!
Vždycky chtěl hrát čerty a taky mu říkali
čerte. Navíc je to hvězda, která si svůj
úspěch vydobyla opravdu až úplně ode dna.
Na začátku své kariéry přespával v divadle
Semafor dole pod jevištěm na šálách. Poznal chvíle slávy i ty opačné. My jsme se několikrát osobně potkali a taky mi bylo
blízké, že zpíval country. Waldemar Matuška je pro mě takový idol.
● Co v muzikálu Láska nebeská hrajete
a zpíváte vy?

Říkat, že tam zpívám, je trošku odvážné.
Řekl bych, že tam mám jednu píseň. Jsem
zvědavý, jak na tom budu se zpěvem, ale
budu na sobě hodně pracovat. Mám dokonce milánskou školu La Scala – ne, dělám si
srandu, ale doufám, že to nepokazím. Mně
se hrozně líbí scénář muzikálu od Zdeňka
Zelenky. Navíc se se Zdeňkem hodně dobře
známe, pracovali jsme spolu a mám rád
jeho velmi slušné režírování. Myslím si, že
má rád herce a že je to na výsledku poznat.
Hraju tam tatínka, který má docela hezký vývoj. Nejdřív je to morous, ale pak se
promění – což je důkaz toho, co dokáže
láska. Ten kakabus, kterého hraju, se díky

S kolegyní Lenkou Bernardes, se kterou učí rétoriku a se kterou společně napsali
knihu První dojem
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ní nakonec úplně rozsvítí. Navíc název mi
evokuje nejen tu písničku (Ach, ta láska nebeská, kdysi velice slavný duet Waldemara
Matušky a Evy Pilarové, poz. red), ale i ﬁlm
Láska nebeská nebo divadelní představení
Mezi nebem a zemí. Tam jsou duchové
a tady také hraje duch. Mně se ten příběh
hrozně líbí a myslím, že autor muzikálu do
mozaiky příběhu velice pečlivě vkomponoval Waldovy písničky. Moc se na to těším.
● Dřív jste se objevoval hlavně v rolích
princů a idolů dívek a žen. Jak se vám
přecházelo do kategorie tatínků?
Jsem strašně rád, že ještě předtím, než
budu dostávat roli dědečků, mě stihli obsadit do role tatínka. Myslím si, že to bude asi
poslední tatínek, co budu hrát.
● Herectví jste studoval v jednom ročníku například s Ondřejem Vetchým
nebo Lukášem Vaculíkem. I oni představují určité idoly. Jaký máte spolu
vztah?
My jsme teď nedávno dokonce s Lukášem točili. To bylo hrozně příjemné zjištění, že po těch letech, co jsme dostudovali,
jsou ti kluci pořád stejní. Během naší spolupráce jsem měl pocit, že jsme se vrátili
zase o čtyřicet let zpátky. To bylo hrozně
fajn. Někteří lidé časem zblbnou a stane se
z nich nepochopitelně úplně někdo jiný, ale
třeba právě v případě Lukáše jsem se
opravdu pošoupnul o čtyřicet let zpátky.
Říká se, že když posloucháte muziku svého
mládí, tak vás to do mládí zase šoupne. Tak
to je i tenhle případ.
● Málokdo asi ví, že jste byl jedním
z těch, kteří svého času podepsali petici
Několik vět. V té době jste si možná naplno neuvědomoval, co všechno tím riskujete. Měl jste docela slušně rozjetou
kariéru a ještě nebylo jasné, že režim už

osobnost Prahy 7
brzy skončí. S čím jste do toho tenkrát
šel?
Ty bylo hrozně jednoduché – mně se to,
co v ní bylo napsáno, prostě líbilo a souhlasil jsem s tím. Pak samozřejmě přišly následky, ale ve chvíli, kdy jsem to podepisoval, jsem si říkal: „No, to je jasný, přece. To
je perfektní, pod to se můžu podepsat, dát
za to ruku do ohně.“ Pak se ale děly věci.
● Když se ohlédnete od doby, kdy jste to
podepsal, po dobu, kde jsme dnes, co
byste k tomu řekl?
To jsme zabrousili do úplně nepohádkového tématu. Co bych k tomu řekl? Taková
deziluze. Zvláště v této době. Co všechno
se pod heslem koronavirus dá schovat?
Trochu mě děsí, kam až půjdeme. Bohužel
s tím my, občané, kteří posloucháme a musíme plnit různá opatření, moc neuděláme.
● Tento rozhovor je určen především
pražským čtenářům. Vy jste se v Praze
narodil. Jaký k ní máte vztah? A co pro
vás znamená Praha?
Já jsem se narodil přímo na Vltavě na
Štvanici, kde teď stojí centrální tenisový
kurt. A prvního května ráno, takže já jsem
byl takové májové kotě. Pan primář dokonce mamince poděkoval za to, že mě
musel rodit, a proto nemusel do průvodu.
Já Prahu moc miluju, i když už v ní nebydlím. Vyrůstal jsem na vesnici v Orlických

V nekonečném seriálu Ordinace v Růžové zahradě jako doktor David Suchý
horách, a když jsem měl na výběr bydlet
v Praze nebo si za stejné peníze něco venku
postavit, tak jsem využil tu druhou možnost. A už bych neměnil. A sedmička – to
je pro mě Veletržní palác. A pak jsem se
svojí první láskou bydlel v téhle čtvrti ve
Strojnické ulici. Ale to dopadlo špatně.

● V dobách vaší největší slávy vás nejspíš ženy nenechávaly na pokoji. Přesto
máte velice stabilní manželství. Jak jste
to ustál?
To se zeptejte mé paní, ta má totiž největší zásluhu na tom, že jsme oslavili už
jednatřicet let, co jsme spolu. Já ji obdivuju

Vždy to býval idol dívek i žen napříč generacemi

www.vase7.cz
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a moc jí děkuju za to, že to se
mnou vydržela. Já bych to nevydržel. Já už bych se dávno
kopnul někam.
● Jste lektorem herectví, jaké to je?
Já moc herectví neučím. Vyučuju semináře komunikace,
rétoriky a vystupování. Spíš
učím ty, co vystupují, aby nic
nehráli, ale byli sami za sebe.
To je někdy dost těžké.
● Máte syna Matyáše, je vám
velice podobný. Co dělá?
Říká se, že matka je vždycky
jistá, ale tady to, myslím, taky
vyšlo (smích). Maťa – já ho
mám hrozně rád. A jsem hrozně rád, že se máme rádi vzájemně. Snažil jsem se ho vychovávat tak, aby nebyl jako
jedináček, aby myslel i na okolí,
na ostatní, a to si myslím, že se
snad povedlo. Co dělá? Dřív dělal ajťáka, což ho moc nebavilo,
ale vydělávalo mu to. A teď dělá
to, co ho baví, to znamená, že
fotí a leze po skalách, ale moc
nevydělává. Já jsem rád, že se
takhle trošku rozkoukává, říkal

jsem mu, ať dělá, to co ho baví,
jinak bude život na prd.
● Máte za sebou hodně ošklivý úraz. Co se vám stalo?
Protože jsem si myslel, že
jsem neohrožen, rozbil jsem si
na kole hubu, a docela hodně.
Ležel jsem pak deset dnů v nemocnici a ještě další měsíc nebo
dva jsem měl problémy se stabilitou, protože jsem měl narušené vnitřní ucho a odchlíplou
mozkovou plenu. Sám jsem byl
hodně překvapen, jak dlouho ta
rekonvalescence trvala. A přišel jsem na dva faktory, proč se
to stalo – jsem starý a byl jsem
střízlivý.
● Možná, že jste si na hraně
života a smrti něco uvědomil?
Tak přímo na té hraně jsem
asi nebyl. Ale když mi pan docent Kolář řekl, ať jsem rád, že
budu chodit, protože těch úrazů je poslední dobou opravdu
hodně a poměrně vážných, pochopil jsem, že to je varování.
Protože přece jenom léta běží
a na lyžích i na kole miluju rychlost. Přehnal jsem to.

INZERCE V7-0901

Masna Letná, s.r.o.
Centrum Stromovka
Veletržní 1623/24, Praha 7
www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka čerstvého masa
a masných výrobků z vlastní
výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně
čerstvé
◗ rádi vám maso zdarma upravíme
dle vašeho přání
◗ velký výběr lahůdek, salátů,
obložených chlebíčků, pečiva
◗ připravujeme pro vás nové akční
nabídky
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Na divadelních prknech s Petrem Nárožným

Jan Čenský
■ Narodil se 1. 5. 1961.
■ Hrál ve ﬁlmech Princové jsou na draka, Když rozvod, tak
rozvod, Koloběžka první, O princezně, která ráčkovala, Sen
o krásné panně, Léto s gentlemanem nebo Casting na lásku
a v TV seriálech Zkoušky z dospělosti, Sanitka, Rodáci, Dobrodružství kriminalistiky, Dlouhá míle, Život na zámku, Kriminálka Anděl, Rodinné vztahy a Ordinace v Růžové zahradě.
■ Je vyhledávaný moderátor a dabér.
INZERCE V7-0907

volný čas

Tři složky psýché
ve fotodeníku Nadii Rovderové
elá výstava pokrývá
v Centru současného
umění tři patra. Ta jsou
rozdělena do částí, jež evokují
základní složky psýché podle
psychoanalytika C. G. Junga.
Je zde tedy tělo, „nadčlověk“
a podvědomí. V prvním patře
se fotografka nebojí ukazovat
tabuizovaná témata, jako jsou
nahota, sex, porod nebo smrt.
Druhé patro se zaměřuje na Na-

jsou rozmazané, nezaostřené,
barvy vybledlé. Nejčastěji používá analogové fotoaparáty, do
nichž je schopna vložit i tři roky
expirovaný ﬁlm, jen aby zjistila,
„co to udělá“. Nebojí se z aparátu sundat objektiv a tvořit bez
něj. Nejvýznamnější je však pro
ni aspekt tlukotu srdce. Autorka při své tvorbě hodně vnímá,
jak její srdce zrovna pracuje, jak
dýchá. Fotograﬁe často zachy-

INZERCE V7-0903

cuje na dlouhou závěrku, takže
v čase, kdy mačká spoušť a drží
ji, je ovlivněna každým nepatrným pohybem. Tím je třeba nádech. Pro mnohé by to byla zkáza a výsledek by letěl do koše.
Nadia to však považuje za něco
více. Za něco magického.
Výstava s názvem Fotofatal
1999–2020 je k vidění v Centru
současného umění DOX do
9. listopadu 2020.

INZERCE V7-0902
Zadavatel: PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, ZELENÍ, SENÁTOR 21; Zpracovatel: Randall a Hopkirk s.r.o.

C

diin osobní život. Cyklus Na
cestě obsahuje ty nejsilnější záběry. Jsou tu fotograﬁe z jízdy
taxíkem po Praze, ale například
i ty pořízené v Terezíně.
Hodně snímků má jedno společné, a to jsou andělé. Ty se nejčastěji vyskytují v posledním
patře výstavy, které je zaměřeno na vnímání a podvědomí.
Nadia Rovderová pracuje ve
své tvorbě s chybou. Snímky
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Práce s chybou. Právě to je charakteristické pro fotografku Nadiu
Rovderovou. Centrum současného umění DOX nyní vystavuje více
než 120 expresivních barevných fotograﬁí, které mnohdy
připomínají spíše malbu. Jen málokdy se nejedná o osudové
události, ať už samotné autorky, či Československa.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři správné odpovědi
obdrží hodnotný dárkový
balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz
V tajence naleznete citát J. W. Goetha

INZERCE V7-0909

Letná
má novou vyhlídku

Od srpna rychleji do ZOO
přes Trojský most linkou 112

Jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst na Letné prošlo
celkovou úpravou. Blátivý sešlapaný prostor mezi Hanavským pavilonem a bývalým Stalinovým pomníkem byl nahrazen decentní dřevěnou podestou se zábradlím, která
umožní pohodlnou vyhlídku i s posezením a současně zamezí další destrukci svahu. Pro pořízení jednoho z nejhezčích záběrů Malé Strany nebo údolí Vltavy už tak nebude

Od dnešního dne bude autobusová linka 112, která spojuje
stanici metra Nádraží Holešovice a Zoologickou zahradu
v Troji, vedena rychlejší a spolehlivější trasou přes Trojský
most i ve směru do ZOO. Vedení linky 112 obousměrně po
Trojském mostě bylo naplánováno už v době stavby mostu.
Ve směru z centra dosud nebylo realizováno, protože nedošlo ke stavební úpravě výjezdu z jižního terminálu autobusů

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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Stromy dostaly jmenovky
Proč název Stromovka? Tato Královská obora v sobě totiž skrývá
asi 250 druhů a kultivarů (tedy uměle vypěstovaných) listnatých
a jehličnatých stromů. To z ní dělá jeden z druhově
nejprestižnějších parků v Čechách. Nacházejí se zde i velice
unikátní dřeviny. Ty budou mít nyní návštěvníci možnost objevit
díky novému projektu „Stromy, které chcete znát“.
rozsáhlém pražském
parku bylo celkem rozmístěno 134 jmenovek
na 94 druzích a kultivarech
stromů po celé centrální části
Stromovky. Jen co se týče dubu
– roste v oboře na osmnáct druhů a kultivarů, a to včetně nejstaršího dubu bílého v České republice. Každá jmenovka má na
sobě rodové a druhové jméno,
latinský název, místo výskytu
a číslo.
Krajinářský park Královská
obora Stromovka se pyšní také
tím, že nejde o klasické arboretum, kde jsou dřeviny vysazovány s určitým záměrem, nýbrž
jsou zde poskládány tak, aby
akcentovaly celou kompozici
parku. Významným místem pro
sbírku dřevin je Stromovka již

V

Všechny vybrané významné stromy ve Stromovce mají nyní
nové jmenovky

od 19. století, kdy se zde s výsadbou stromů začalo.
Jmenovky se na stromech nacházejí přibližně dva metry od
země. Jsou tak dobře viditelné
pro všechny věkové i výškové
kategorie. Každý druh a kultivar je podrobně popsán na webu praha-priroda.cz, kde se návštěvníci dozvědí více o tom, jak
může být strom vysoký, široký,
jaké má kořeny, barvu dřeva,
listy, plody, navíc je u každého
uvedena nějaká zajímavost.
Javor babyka má nejpevnější
dřevo a vyráběly se z něj dechové nástroje. Pamodřín líbezný
rostoucí v Královské oboře je
největší a nejstarší v České republice. Dřevo dubu sametového se v Americe využívalo v přírodní medicíně k léčbě horečky,
ale i vyvolávání zvracení. To je
jen zlomek z toho, co se mohou
bystří procházející ve Stromovce dozvědět.
Na své si zde přijdou jak laici,
tak odborníci nebo studenti.
Návštěvníci navíc mají možnost
vzít si v knihovně v Čítárně na
dně bývalého rybníka letáček
s mapkou, která lokalizuje
všechny významné dřeviny.
Mapka obsahuje i QR kód, který
načte informace o stromech
v chytrém telefonu.

INZERCE V7-0908
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Vzdělávání zábavně.

servis

Velkoobjemové

Kontejnery na

kontejnery

drobné elektro a baterie

sou určeny k odvozu odpadu, jako jsou například
koberce a linolea, starý nábytek, zrcadla, umyvadla, vany,
WC mísy, sportovní náčiní, autosklo a věci z kovu. Jiné předměty sem nepatří.
Velkoobjemové kontejnery
fungují vždy v určený den od
16 do 20 hodin spolu s obsluhou. Je tedy nutné sem nosit
věci k vyhození pouze v tento
čas a ne dřív, jinak hrozí pokuta
za zakládání černé skládky.
Kontejnery nemohou být přistaveny, pokud je na jejich místě již odložený nábytek, jiné
rozměrné předměty nebo hromady nepořádku.

6. 10. 2020
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Měst. domů x Poupětova

5. 10. 2020
■ Čechova x Nad Královskou
oborou
■ Letohradská x U Leten. sadu

26. 10. 2020
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7
■ Tusarova (před č. 52)

J

12. 10. 2020
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Za Papírnou
13. 10. 2020
■ Osadní x Dělnická
■ Pplk. Sochora (proti č.p. 14)
19. 10. 2020
■ U Vody x Jankovcova
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
20. 10. 2020
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ U Studánky č. 22 x Malířská

INZERCE V7-0914



Č

Veškeré větší domácí spotřebiče, ale i žárovky nebo videokazety do kontejnerů nepatří
a je nutné je odvézt do sběrného dvora.

■ Nad Kazankou 184/16
■ U Letenského sadu 1296/10
■ Na Ovčinách 970/4

■ U Průhonu 1141/2
■ Tusarova 1316/17B
■ Dělnická 856/46

Odpadkové koše v ulicích
■ Praha 7 zajišťuje několik ﬁrem, které se starají o odpadky.
Koše jsou buď oválné betonové se šedým kovovým víkem nebo
zelené na sloupech pouličního osvětlení, součástí je i zásobník
na pytlíky na psí exkrementy. Momentálně je v ulicích celkem
přes 130 odpadkových košů, a to jen na sedmičce. Stará se o ně
ﬁrma 7U s r.o., jež je vyváží jednou až dvakrát denně.
■ Ostatní koše (ve Stromovce, na Letné nebo na zastávkách
hromadné dopravy) jsou ve správě Pražských služeb a.s. nebo
DPP a.s. Koše na ulicích neslouží k vyhazování komunálního
odpadu.
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ervené kontejnery jsou
určeny na baterie a drobnou elektroniku, jako
jsou kalkulačky, telefony nebo
třeba elektronické hračky.
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KRÁTKODOBÝ
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

Kontakt
David Mikula
4u .cz
d.mikula@space
606
+420 77 7 850
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www.vase7.cz



 

Volejte
kdykoliv

SPACE 4U s.r.o.,
Na Úseku 1249/4,
100 00 Praha 10 - Strašnice

space4u.cz
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