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editorial

Vážení čtenáři,
jaro je konečně tady. A proto
je třeba kolem sebe pořádně
uklidit. Děláte pořádný jar -
ní úklid, nebo dáváte před-
nost průběžnému zvládání
nepořádku? V domácnosti
to takhle praktikovat lze,
v případě veřejných pro-
stranství už hůř. Pokud má -
te potřebu žít v příjemném
prostředí a chuť přiložit ru -
ku k dílu, vydejte se už tuto
sobotu ven a ukliďte spo-
lečně s dalšími dobrovolníky

desátou městskou část, nebo alespoň část z ní. Uklízet se
budou po zimně v následujících týdnech také silnice na
desítce. Dejte si proto pozor, aby vám nebylo auto odta-
ženo. Přinášíme vám seznam ulic, kde je třeba dávat na
dopravní značení pozor a včas přeparkovat. Dozvíte se
ale také tipy na kulturní akce, vzhledem k počasí se jich
čím dál více koná venku. Spousta jich je spojených s osla-
vami letošních Velikonoc, víte ale vůbec, co který den
v tomto období znamenal? Zajímavé je i povídání s legen-
dárním muzikantem Václavem Neckářem. Pěkné jarní
týdny.

Vaše Zuzana
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veřejný prostor
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INZERCE V10-0417

Nová
kolekce
3.4.2017

Textile house, Vršovická 62, Praha 10

INZERCE V10-0415

WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ

 / 10. 4. OD 16:00
ZA NEJLEPŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU VYHRAJTE LÍSTKY DO KINA PRO CELOU RODINU.

V Praze 10 je hromadný
úklid už tradiční, letos
dobrovolnická akce Spo-

lečně ukliďme Prahu 10 aneb
za Desítku bez odpadků a čer-
ných skládek připadá na sobotu
8. dubna. Akci pořádá občanská
iniciativa Společně pro Desítku
ve spolupráci s Městskou částí
Praha 10. 

Cílem dobrovolnického úkli -
du je přispět k tomu, aby de -
sítka jako celek i její rozličná
zákou tí byly hezčím místem

k ži votu. „Již tradičně se bude -
me potýkat s odpadky a čer-
nými skládkami v lokalitách,
jako jsou Malešice, Trojmezí,
Vršovice, Strašnice, Bohdalec,
Zahradní Město nebo Slatiny.
Vítáme každého dobrovolníka
i zájemce o organizaci libovolné
další lokace. S přípravou rádi
vypomůžeme, pracovní pomůc -
ky (pytle na úklid, rukavice)
a svoz odpadu zajišťuje MČ Pra -
ha 10,“ řekl koordinátor akce
Martin Moravec.

Už tuto sobotu se všichni dobrovolníci
mohou spojit a uklidit desátou městskou
část. Koná se totiž tradiční akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko.

Více informací najdou pří-
padní dobrovolníci na informač-
ním rozcestníku www.prahade-
set.cz a na webu městské části
www.praha10.cz, ale kontakto-
vat lze mailem nebo telefonem
také koordinátora akce Martina
Moravce na adrese spolec -
ne_pro_desitku@centrum.cz
či telefonu 603 278 278 nebo
Romana Kaštovského na ro-
mank@praha10.cz a telefonu
736 499 364. Na uvedených
kontaktech lze obdržet bližší
informace k času zahájení úkli -
du v konkrétní oblasti. 

K úklidu se v sobotu připojí
také v Malešicích. Každý, komu
záleží na tom, jak vypadá okolí
jeho bydliště, může pomoci
s úklidem Malešického lesíku.

Uklízet se bude v sobotu 8. dub -
na, sraz je v 9.00 hodin před
EkoCentrem v Rektorské ulici
v Malešicích. Akci pořádá ČSOP
Natura, quo vadis? a je jí Eko-
Centrum v Domě. Akce se koná
už od roku 1999.

Uklízet se bude tradičně Ma-
lešický lesík a okolní plochy.
Zúčastnit se mohou všechny
generace dobrovolníků, odmě-
nou pro ně bude tradiční male-
šický guláš a pivo, ale i další
drobné odměny. Připravena bu -
de navíc i soutěž o malešické
triko, a to pro nálezce nejorigi-
nálnějšího odpadku. Po řada telé
doporučují, aby se dobrovolníci
vybavili vhodným oble čením,
pracovní pomůcky a ru kavice
budou k dispozici na místě.

Ukliďte v sobotu
společně městskou část Praha 10
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aktuality

INZERCE V10-0412INZERCE V10-0409

Pivo je velká (a krásná) věc, pohltí
vás a nepustí. Za celý svůj život ne-
objevíte všechny jeho chutě a vůně.
Za účelem usnadnění vašeho objevo-
vání vznikl i relativně mladý a o to
ambicióznější projekt Pivo Grando,
který vám zprostředkuje výběrové
ležá ky, speciály i produkty mini -
pivovarů, s nimiž se v běžném su -
permarketu nepotkáte. Kamennou
provozovnu eshopu www.pivogran -
do.cz najdete na Krymské 36. Můžete si sem přijít vybrat z výbor-
ných piv od menších českých pivovarů, která jsou tady k dostání
ve vratných KEG sudech nebo jednorázových plastových sou-
dcích, takzvaných petainerech. V nabídce je pochopitelně i pivo
lahvové. „Pivo Grando přináší svěží chuť a čerstvou pivní pěnu
do mnohdy konzervativního pivního trhu, který se navzdory his-
toricky velmi rozvinuté pivní kultuře v Čechách v posledním de-
setiletí prosadil, “ píše se na jejich webu. Nechte se tedy překvapit
a s nadcházející blížící se sezónou grilování si dojeďte pro svého
Albrechta, Permona nebo třeba Krušnohora. Přeji šťastné objevo-
vání nových chutí.

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Poslední kompostéry roz -
dá desátá městská část.
Mají objem 700 litrů a na-

bízeny jsou v rámci projektu
do tovaného z fondů Evropské
unie a Státního fondu životního
prostředí České republiky. Po-
žádat o kompostér lze prostřed-

nictvím webových stránek
www.odpadovecentrum.cz ne -
bo osobně na odboru životního
prostředí, dopravy a rozvoje
rad nice. Kompostéry jsou po-
skytovány bezplatně, po uply-
nutí pěti let zůstává kompostér
ve vlastnictví žadatele.

Vyzvedněte si
kompostér

Losování
plavenek pro seniory

Plavenky zdarma mohou
opět získat obyvatelé Pra -
hy 10 starší 60 let s trva-

lým bydlištěm v městské části.
Losovat se nově bude jednou za
tři měsíce o více než tisíc kusů
plavenek. „Losování plavenek
pro seniory se letos uskuteční

už počtvrté, občané Prahy 10
mají o bezplatné plavání velký
zájem. Pro letošek jsme proto
mírně upravili pravidla loso-
vání tak, abychom lépe vyhověli
požadavkům obyvatel,“ říká
rad ní Bohumil Zoufalík. Jedna
plavenka platí 90 minut.
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servis

INZERCE V10-0433

ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL
LETENSKÁ PLÁŇ 11. - 27. 5. 2017

WWW.CESKYPIVNIFESTIVAL.CZ

PRAHA

8. 4. 8.00–12.00
■ Vladivostocká x Gruzínská

8. 4. 9.00–13.00
■ Sněženková x Meruňková

10. 4. 13.00–17.00
■ Křenická x Olešská

10. 4. 13.00–17.00
■ Bramboříková (parkoviště)

10. 4. 14.00–18.00
■ Rektorská x Bakalářská

10. 4. 14.00–18.00
■ Kamelova mezi č. 2 a 4

10. 4. 15.00–19.00
■ U Vrš. nádraží x Ukra jinská

11. 4. 15.00–19.00
■ Vladivostocká x Jaltská

12. 4. 13.00-17.00
■ Vršovická x Karpatská

12. 4.14.00–18.00
■ Pod Altánem  x Na Vrších

13. 4. 13.00–17.00
■ nám. Mezi Zahrádkami (ok -
raj parku)

13. 4. 14.00–18.00
■ Přípotoční x Oblouková

13. 4. 15.00–19.00
■ Káranská x Pobořská

15. 4. 8.00–12.00
■ Madridská x Norská

15. 4. 9.00–13.00
■ Ostružinová x Jahodová

17. 4. 13.00–17.00
■ Elektrárenská x Nad Vršov-
skou horou

17. 4. 13.00–17.00
■ Doubravčická x Tehovská

17. 4. 14.00-18.00
■ Tuchorazská (konec ulice)

17. 4. 14.00–18.00
■ nám. Svatopluka Čecha x
Min ská

17. 4. 15.00–19.00
■ Na Třebešíně x Nad Kaplič-
kou

18. 4. 15.00–19.00
■ Dykova, u Bezručových sadů

19. 4. 13.00-17.00
■ Průhonická x Vestecká

19. 4. 14.00–18.00
■ Petrohradská x Pod Stupni

20. 4. 13.00–17.00
■ Říčanská x Benešovská

20. 4. 14.00–18.00
■ Sámova x U Vršovic. nádraží

20. 4. 15.00–19.00
■ Magnitogorská x Tádžická

22. 4. 8.00–12.00
■ Na Slatinách (u telef. auto -
ma tu)

22. 4. 9.00–13.00
■ Nedvězská (č. 6–12)

24. 4. 13.00–17.00
■ Práčská č. 37 (před školou)

24. 4. 13.00–17.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách

24. 4. 14.00–18.00
■ Na Křivce x Osnická

24. 4. 14.00–18.00
■ Na Hroudě x U Hráze (park)

24. 4. 15.00–19.00
■ Litevská  x Bajkalská

25.4. 15.00–19.00
■ Nad Primaskou x Nad Olši-
nami

26. 4. 13.00–17.00
■ Sněženková x Jiřičkové

26. 4. 14.00–18.00
■ Saratovská x Kralická

27. 4. 13.00–17.00
■Nad Úžlabinou (proti č. o. 32)

27. 4. 14.00–18.00
■ K Botiči x Ukrajinská

27. 4. 15.00–19.00
■ Káranská x Bydžovského

29. 4. 8.00–12.00
■ Práčská x Topolová

29. 4. 9.00–13.00
■ Limuzská x V Úžlabině

Velkoobjemové
kontejnery
Do kontejnerů je možné

vkládat pouze domovní
odpad objemného chara-

kteru, například starý nábytek,
podlahové krytiny, kovové od-
pady, sanitární keramika, auto-
skla, zrcadla, staré sportovní
náčiní a podobně.

Do kontejne rů nepatří nebez-
pečné odpady, elektrospotře-
biče (vč. ledniček, mrazáků,
monitorů, televizorů apod.),

pneumatiky, bioodpady a sta-
vební odpad. Kontejnery je za-
kázáno používat k odkládání
odpadů z podnikatelské čin-
nosti. Odpady není povoleno
od kládat mimo kontejner ani
v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích
odpadů lze předávat také ve
sběrných dvorech. Tato služba
je pro občany s trvalým poby-
tem na území města bezplatná.

Sběr
kovových obalů

Nádoby na kovové domácí
obaly jsou od července
umístěny na stanoviš-

tích v desáté městské části. Ke
shromažďování kovových obalů
je určena nádoba šedé barvy.

Do těchto ná dob je možné od-
kládat nápojové plechovky, kon-
zervy od potravin, zvířecí kon-
zervy, tuby, uzávěry od nápojů
atd. Nepatří sem například ná-
doby od kosmetiky a jiných
spre jů, obaly od barev, benzinu,
nafty, motorových ole jů atd.

Stanoviště kontejnerů
■ Vladivostocká x Karpatská
■ Elekrárenská x Nad Vršov-

skou horou
■ U Kombinátu
■ Benešovská x Vlašimská
■ U Vrš. nádraží x Rostovská
■ Oblouková (vnitrobok)
■ Dubečská x Pod Strání

■ Ostružinová x Jahodová
■ Vyžlovská x Jevanská
■ Cerhenická x Nad Vodovo-

dem
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Saratovská x Kralická
■ Mattioliho 669/102
■ Rektorská x Bakalářská
■ Topolová x Jabloňová
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Společnost Key Investment
nakoupila pro Prahu 10
dluhopisy v roce 2009 za

zhruba 200 milionů korun. Za
dluhopisy společnosti E Side
Property (ESP) dostane 58,5
mi lionu korun a za dluhopisy
Via Chem Group a související
pohledávky obdrží přes 31 mili-
onů korun. 

Městská část tak využila na-
bídku prodeje dluhopisů ESP
za 50 procent jejich nominální
hodnoty, za cenné papíry tak
dostane 58,5 milionu korun.

U dluhopisů Via Chem a souvi-
sejících pohledávek obdržela
nabídku na odkup za 30 pro-
cent jejich nominální hodnoty.
Městská část přijde o více než
sto milionu korun.

Zastupitelé museli rozhod-
nout, zda dluhopisy prodají za
nižší než nominální cenu, nebo
vyčkají u dluhopisů ESP na rok
2024 a vyplacení celé nomi-
nální částky a u dluhopisů Via
Chem na výsledek insolvenční -
ho řízení. Via Chem je v kon-
kurzu, E Side oznámila, že není

schopna proplácet úrok z dlu-
hopisů, splatných v roce 2024.
Vypracované znalecké posudky,
zároveň upozorňují i na riziko,
že se E Side Proper ty může dos -
tat do situace, kdy přestane vy-
plácet bonusy.

„Je velice těžké odhadnout
bu doucí kvalitu kteréhokoli pod -
nikatelského projektu a u ná -
kupu akcií či dluhopisů je slo-
žité predikovat jejich budoucí
vývoj. Současné zastupitelstvo
tedy stálo před obtíž ným roz-
hodnutím, neboť i přes znalecké

Desítka rozhodla
o prodeji dluhopisů
Praha 10 se rozhodla ukončit letitou causu dluhopisů, které pro ni
před osmi lety koupila podvodná brokerská společnost Key
Investments. Dluhopisy prodá desítka se ztrátou, opozice akt
kritizuje.

posudky může teoreticky dojít
k situaci, kdy z nějakého zá-
zračného důvodu cena těchto
dluhopisů v budoucnu stoupne.
Nicméně odborné pod klady, kte-
rými se zastupitelé jako laici
v této věci řídili, jednoznačně
doporučovaly, jak se mají k celé
záležitosti postavit,“ řekl prv ní
zástupce starosty Tomáš Pek
(TOP 09).

Městská část bude i nadále
vymáhat zbývající pohledávky
vůči Key Investment. Odsou-
zení bývalých manažerů Key
Investments dává za pravdu
Praze 10, že se spolu s jinými
městskými částmi stala obětí
podvo du. 

Opoziční Koalice Vlasta roz-
hodnutí kritizuje. „Není možné
oddělit současné hlasování
o prodeji dlu hopisů od zodpo-
vědnosti za jejich nákup. V situ-
aci, kdy je důvodné podezření,
že v minulosti radní způsobili
městské části škodu, má na její
vymáhání současná rada podat
žalobu. Teprve po tomto kroku
jsou možné všechny os tatní,“
uvedla v prohlášení.
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Jsme anglická školka s dlouholetou tradicí v Praze 10.

S našimi lektory – rodilými mluvčími chystáme 

pro děti bohatý program plný sportu, her i výuky.

Děti si u nás přirozenou formou osvojí 

anglický jazyk od úplných začátků 

až po dokonalé zvládnutí.

Těšíme se na Vás!

Praha 10, Hostýnská 2100/2, 108 00 Praha 10 – Strašnice

www.beadschool10.cz P
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SOUKROMÁ ANGLICKÁ ŠKOLKA 
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PRIMASKA CONSULT, s.r.o.
DAŇOVÍ PORADCI:

Ing. Bohumil Voženílek, Ing. Dagmar Sedláková 

Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10 – Strašnice

tel.: 283 013 333 info@primaska.cz, www.primaska.cz

Nabízí pro fyzické
a právnické osoby:

Daňové poradenství, vypracování daňových přiznání,

odklad termínu pro podání daňových přiznání
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Zuzanu
774 582 244

Více na www.vase10.cz
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veřejný prostor

„Myslíme si, že pobyty
pro děti mimo Pra -
hu mají smysl a ví -

me, že ne každý rodič si takové
pobyty může dovolit platit v pl -
né výši. Díky tomu, že Praha 10
disponuje Horským hotelem
v Krkonoších, ale můžeme dě -
tem na pobyt přispívat, takže
rodič tak obvykle doplácí část -

ku kolem tisíce korun,“ říká sta-
rosta Prahy 10 Vladimír No vák
(ČSSD).

Městská část koupila Horský
hotel v Janských lázních v roce
2009 a od té doby tam na školy
v přírodě nebo lyžařské výcviky
jezdí tisíce dětí ročně. Smlouva
s provozovatelem již za dva ro -
ky vyprší a městská část se mu -

sí začít rozhodovat, jak s dotač-
ním programem a potažmo
s ne movitostí naloží.

„Právě proto jsme uspořádali
celou sérii veřejných slyšení
pro rodiče a pedagogy z Pra -
hy 10. Právě jejich děti a žáci
v Horském hotelu tráví čas,
takže se jich ptáme, jak jsou
s pobyty spokojení, co funguje,
co by se mělo naopak zlepšit,“
říká radní pro školství Ondřej
Počarovský (TOP 09).

Veřejná slyšení, na která byl
nebo bude pozván každý rodič
žáka z Prahy 10 dopisem, slou -
ží jako důležitá zpětná vazba.

„Budeme se muset rozhod-
nout, jestli chceme dál podporo-
vat rekreaci dětí, nebo využívat
objekt jinak. K tomu po tře bu je -
me vědět, jestli rodiče a školy
mají zájem do Horského hotelu

vůbec jezdit a jestli o finanční
podporu městské části stojí,
případně v jaké podobě. Nej-
lepší způsob, jak to zjistit, je
zeptat se jich přímo,“ vysvětlu -
je první zástupce starosty To -
máš Pek (TOP 09).

Praha 10 rozhodla o záměru
koupě hotelu v roce 2009. Jeho
majitelem je společnost PRA -
HA 10 – Rekreace, a.s., která je
součástí holdingu PRAHA 10 –
Majetková, a.s., vlastněného
stoprocentně městskou částí.
Praha 10 dotuje pobyt dětí
v tom to hotelu, takže rodiče do-
plácejí na týdenní školu v příro -
dě obvykle kolem tisíce ko run,
přestože běžná cena podob-
ných pobytů bývá až několi -
kanásobně vyšší. Ročně do Hor -
ského hotelu přijede přes tři
ti síce dětí z Prahy 10.

Praha 10 podporuje
školy v přírodě
Městská část Praha 10 podporuje ozdravné
pobyty dětí mimo hlavní město. Protože
vlastní  Horský hotel, dotuje pobyty žáků
na školách v nádherné přírodě
v Krkonoších.
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● Zažil jste období velké slávy, byl jste
velmi populární zpěvák s mnoha hity.
V 90. letech ale přišel útlum, později vás
postihla mozková příhoda a musel jste
překonávat její následky. Jak jste se
s tím vyrovnával, kdo byl v té době vaší
největší oporou?

V té době pro mě největší oporou byla ro-
dina, manželka Jarka a syn Vašík. Hlavní
zásluhu na tom měli lékaři, třeba paní lo-
gopedka, Marcela Michaličková. O můj ná-
vrat na pódium se pak také velkou částí po-
díleli kluci z kapely a kamarádi, jako třeba
Zdeněk Rytíř.
● Dnes už ale opět přímo sršíte energií,
podařilo se vám také hodně zhubnout.
Jak to děláte, jak si udržujete váhu, kon-
dici, co vás nabíjí?

Největší energií pro mě jsou koncerty
a lidi, kteří na ně chodí, a zpívají s námi, to
mě nejvíce nabíjí. A pak můj hlavní dozorce
nad mou životosprávou a váhou, můj brá-
cha Honza.
● Je o vás známé, že jste velkým milov-
níkem koní. Zpíváte o nich krásné pís-
ničky, vydal jste i album „Oči koní“. Co
pro vás koně a lidé kolem nich zname-
nají? Pomohli vám také při rehabilitaci
po nemoci?

Jako malý kluk jsem jezdíval na statek ke
strýci, kde měl koně a krávy a celé hospo-
dářství a já tam spával na seně nad maštalí
a pak jsem je i pásával, a tak si je člověk za-
miluje. Když jsem v roce 1962 začínal v di-
vadle v Mostě, seznámil jsem se tam s žo-
kejem Ferdou Minaříkem, který mě učil
jez dit na koních. Po mé mozkové příhodě

pak se mnou chodil na procházky po lese
a bral mě do stájí v Chuchli.
●Váš velký návrat na hudební scénu od-
startovala v roce 2011 písnička k filmu
Alois Nebel „Půlnoční“. Napsali ji mladí
autoři Jaromír Švejdík a Dušan Neu-
werth. Víte, jak je napadlo oslovit právě
vás?

Mého bráchu kontaktoval J. P. Muchow,
jestli bych nechtěl nazpívat písničku k fil -
mu Alois Nebel. Film se odehrává v osmde-
sátých letech v prostředí železnice a jedna

z postav má oblíbeného zpěváka Václava
Neckáře. Přišli s tím, že by nebylo špatné,
že bych jednu z písní právě nazpíval já, a to
právě Půlnoční. Písnička se mi líbila, a taky
se mi líbila taková spojitost s filmem „Ostře
sledované vlaky“. 
● Překvapilo vás nebo jste tušil, že se
„Půlnoční“ stane tak velkým hitem?

Netušil. Bylo to velké překvapení. Mám
po cit, že hlavní podíl na úspěchu má nato-
čené video s kapelou Umakart a jeho umís-
tění na internetu.

Václav Neckář: 
Těším se na každý koncert, co mě če ká

Václav Neckář patří mezi legendy české hudební scény.
Zpěvák s nezaměnitelným hlasem se stal hvězdou
v šedesátých letech minulého století. Na přelomu 70. a 80.
let zdobil jeho plakát nebo fotografie téměř každý dívčí
pokojík. V listopadu 2002 postihla Václava Neckáře
mozková příhoda. Po náročné roční rehabilitaci se vrátil na
koncertní pódia. V současné době opět zpívá, nahrává
desky, vyprodává sály a jeho melodické písně i balady si
spolu s ním zpívají děti i jejich prarodiče.

1968 – Golden Kids před startem Music Box No1
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● S mladými autory spolu-
pracujete i nadále. Podle če -
ho si písničky do svého reper-
toáru vybíráte?

Ano. S Dušanem a Jaromí-
rem jsem pak natočil dvě po -
sled ní desky. Jejich vyloženě
„autorské“ album „Dobré časy“
a pak poslední desku „Mezi svý -
mi“, kde bylo více autorů, ale
producentem byl Dušan a brá-
cha Honza. Na desce se podíleli
i děti mých kamarádů, kteří už
pro mě nemohou psát, jako Jan
Fischer, Václav Kopta nebo
Alen ka Rytířová.
● V loňském roce jste slavil
50 let od vydání své první des -
ky a 45 let od založení sku pi -
ny vašeho bratra Bacily, která
vás doprovází. Změnilo se za
tu dobu vaše publikum – kdo
dnes chodí na vaše koncerty?

Mám štěstí, že na mé koncer -
ty chodí všechny generace.
● Nazpíval jste spoustu krás-
ných písniček, vydal řadu de -
sek. V bookletu alba, které
vy dal Supraphon k vašim se -
dmdesátým narozeninám se
přiznáváte, že vaší asi nejmi-
lejší písničkou je „Kdo vchá  zí
do tvých snů, má lás ko“. Je
nádherná, ale proč právě ta -
hle?

Líbila se mi na první poslech,
objevil jsem ji při svém angaž -
má ve Francii a jsem rád, že se
mi povedlo po sedmi letech uke-
cat Zdendu Rytíře, aby mi ji
přebásnil do češtiny. Také to by -
la první natočená písnička s Ba-
cily.
● Měl jste nebo máte nějaké
hudební vzory, idoly? 

Se svým spolužákem MUDr.
Jirkou Kolouchem jsme na
gym plu poslouchali Shadows
s Cliffem Richardem, L. Dono-
vana, pak třeba The Beatles,
nebo Rolling Stones. 
● Jste nejen zpěvák, ale také
herec. Hned po maturitě jste
se stal elévem Divadla pracu-
jících v Mostě, pak jste půso-
bil v plzeňském divadle Alfa,
později v pražském divadle
Rokoko. Zahrál jste si i v řadě
filmů. Jak jste se k hraní dos -
tal a na kterou roli vzpomí-
náte nejraději? 

1. ledna1966 po premiéře
hry „Čekání na slávu“, v divadle

Rokoko, ve které jsem hrál
s He lenou a s Martou, přišel za
mnou náš pan ředitel Darek Vo-
střel a dal mi dá rek, novelu Bo-
humila Hrabala „Ostře sledo-
vané vlaky“. Já ji přes noc
pře   četl a moc se mi líbila. Netu-
šil jsem, že mě pak za mě síc po-
zvou na kamerové zkoušky na
Barrandov na tento film.
● Pokud by přišla nabídka,
přijal byste i dnes nějakou ro -
li? Co by vás lákalo si zahrát?

To záleží na tom, jestli by mi
nějaký pan režisér nějakou roli
nabídnul...
●Z vašich hitů vznikl i ús pěš -
ný muzikál „Mýdlový princ“.
Jak se vám líbí, potěšilo vás
to?

Muzikál jsem již viděl několi-
krát. Moc se mi líbí jeho zpraco-
vání a hlavně výkony herců,
které to myslím baví již několik
set repríz. A to, že zpívají mladí
zpěváci mé písničky, je pro mě
ctí, mám z toho radost a zna-
mená to, že ty písně stále žijí.
● Zpíval jste na mnoha jeviš-
tích – ve velkých i malých sá-
lech, klubech i na festivalech.
Co máte raději, kde se vám vy-
stupuje líp?

Každý koncert má něco do
sebe. A když cítíte tu pozitivní
energii od publika, tak je jedno,
kde ten koncert je.
● Zanedlouho, 12. dubna,
vás čeká koncert v komorním
divadelním prostředí Vršovic-
kého divadla Mana. Jak se
vám zpívá na jevišti tohoto di-
vadla, těšíte se na koncert?
A na co se mohou těšit diváci?

Na koncert se moc těším. Je
zde vždy rodinná atmosféra,
a to možná je i tím, že celá má
rodina je v církvi Českosloven-
ské husitské, pod jejíž správu
divadlo spadá. Diváci se mohou
těšit na klidné balady, ale taky
zahrajeme i rychlejší rockové
„pecky“.
● Zpíváte také na různých
hudebních festivalech. V roce
2012 jste se skupinou Bacily
vystupovali na 14. ročníku
tra dičního festivalu „Okoř se
šťávou“. Jak se vám na Okoři
hrálo, jak vás přijalo festiva-
lové publikum? 

Koncert to byl bezvadný, moc
jsme si ho užili, diváci nás při-

INZERCE V10-0427

jali vřele.
● Na vašem albu „Podej mi
ruku a projdem Václavák“
zpíváte mimo jiné písničku
„Óda na Prahu“. Jaký je váš
vztah k Praze, co na ní máte
nejraději a co se vám naopak
moc nelíbí?

Narodil jsem se na Žižkově,
ale i tak jsem „Pražák“, Prahu
mám moc rád. Ale našlo by se
spoustu zlepšení... 
● Máte v Praze a jejím okolí
„svá“ oblíbená místa?

Rád chodím na Branickou
skálu, kde nedaleko bydlím. Je
zde krásný pohled na Prahu, na
Vyšehrad a Hradčany. Jen ty
Barrandovské terasy by to chtě -
lo opravit.
● Co nového připravujete, co
vás čeká, na co se těšíte a na
co se mohou těšit vaši fanouš -
ci?

Těším se na každý koncert,
co mě čeká. Zároveň teď dola-
ďujeme nový koncertní pro-
gram „Příběhy, písně a balady“.

1969 – Skřivánci na niti (s Jitkou Zelenohorskou)
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školství

Nečekejte žádné namač-
kané a přeplněné třídy.
Bankovní akademie my -

slí na individuální potřeby kaž-
dého studenta a výuka probíhá
pro malé skupinky. Studenti
pracují v tvůrčích týmech, ve
kterých rozvíjí nejenom svůj in-
dividuální potenciál, ale osvo-
jují si i týmovou práci. Zapojují
se do velkého množství zajíma-
vých kreativních projektů, pod-
nikají exkurze či společné spor-
tovní aktivity. Výhodou studia
je mnohaletá spolupráce s Vy-
sokou školou finanční a správ -
ní, která je zároveň partner-
skou univerzitou Bankovní
aka demie. Užitek z tohoto part-

nerství sdílejí nejen samotní
žáci, ale i pedagogové. Pedago-
gové VŠFS často hospitují na
Bankovní akademii a předávají
zkušenosti nejen studentům,
ale i učitelskému sboru. K dis-
pozici jsou studentům Bankov -
ní akademie i prostory a učebny
univerzity, jako je multimedi-
ální centrum či moderní kon-
gresový sál. Studenti si napří-
klad v rámci malého televizního
studia mohou vyzkoušet práci
s audiovizuální technikou a mi -
mo jiné se aktivně podílejí na
tvorbě maturitního videopor-
tálu ematurity.cz. Můžeme tedy
s jistotou prohlásit: na Bankov -
ní akademii to žije.

Ze školky
až na gymnázium
V případě, že zavítáte do Vršovic do
budovy Bankovní akademie, první co vás
napadne je: „Jsem vůbec ve škole?“ Škola
stojí v Kodaňské ulici, vršovické tepně,
a nabízí nejen krásné učebny
a nadstandardní zázemí potřebné ke
studiu, ale pohltí vás především rodinná
atmosféra.

Kouzelné školy – mateřská
a základní škola vznikly v roce
2009 jako školská právnická
osoba s cílem využívat při vzdě-
lávání metodu Montessori,
a tím rozvíjet přirozené nadání
každého dítěte. Montessori pe-
dagogika je alternativní vzdělá-
vací program, který poskytuje
vedle vzdělávání i výchovu dětí.
Řídí se zásadami navrženými
lékařkou a pedagožkou italské -
ho původu Marií Montessori.
Program je zaměřen na pod-
poru dítěte při rozvíjení doved-
ností a talentů.

Vzdělávací program vyvinutý
Marií Montessori vychází z po-
znání a respektování dítěte a je -
ho potřeb. Klíčovým poj mem
metody je tzv. „připravené pro-
středí“, ve kterém si děti samo-
statně vybírají ze škály při -
tažlivých Montessori pomůcek
a materiálů. Učitel je zejména
v roli rádce a pomocníka, který
děti důkladně pozoruje, aby za-

chytil okamžik, kdy je dítě při-
praveno přijmout nové vědo-
mosti. Montessori třídy jsou vě-
kově smíšené, v jedné třídě jsou
většinou tři věkové ročníky.

V Montessori školách nejsou
tradiční testy, dětem jsou dává -
ny příležitosti zvládnout učivo
či dovednost procvičováním
a opakováním, a tím přistoupit
ke složitějšímu učivu či úkolu.
Učitel hodnotí na zákla dě svého
pozorování, dlouhodobých zá-
znamů a zpráv o vý voji žáků.

Mottem Kouzelných škol
jsou spokojené a vyrovnané dě -
ti, které navštěvují školu s ra-
dostí a nadšením a které si sou-
časně odnesou pevný základ
pro další vzdělávání. Jak mateř-
ská, tak základní škola jsou nej-
mladším členem unikátního
projektu Společenství škol (ma-
teřská, základní, víceleté gym-
názium, střední odborná škola
a univerzita), které umožňuje
vzdělání napříč generacemi.

www.bankovniakademie.cz

OSMILETÉ GYMNÁZIUM A SOŠ

Správný skokSprávný skok

/bankovniakademie.cz

Montessori vzdělávání

www.kouzelneskoly.cz

INZERCE V10-0304
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servis

■ Aubrechtové
■ Ellnerové
■ Hledíková (bez úseku Hledí-
ková – Hledíková slepý)
■ Jasmínová
■ Jiřičkové
■ Kapraďová
■ Mládežnická
■ NN 3315 (parkoviště podél
ul. Práčská u ul. Jiřičkové)
■ NN 3869 (spojka Práčská –
Jasmínová)
■NN 847 (Kapraďová – Kapra-
ďová)
■ Platanová (Sasanková – Ka-
praďová)
■Přesličková (v úsecích Jasmí-
nová – Hledíková)
■ Sasanková
■ Škábova
■ Topolová (Zvonková – Práč-
ská)

■ Fialková (Jahodová – Mali-
nová)
■ Fialková (Malinová – Jablo-
ňová)
■ Holubkova
■Hvozdíková (Jahodová – Sně-
ženková)
■ Chrpová (Jahodová – Jablo-
ňová)
■ Jabloňová (Hvozdíková – To-
polová; parkovací zálivy)
■ Leknínová
■ Malinová (Fialková – Střem-
chová)
■ NN 1629 (kom. u ul. Sněžen-
ková)
■NN 4861 (parkoviště u ul. Os-
tružinová)

■NN 4862 (parkoviště u ul. Os-
tružinová)
■Ostružinová (Jabloňová – Fi-
alková)
■ Pomněnková (Jahodová –
Ma linová)
■ Rybízová (Jahodová – Mali-
nová)
■ Rybízová (Jabloňová – Mali-
nová)
■ Sněženková
■ Střemchová (Malinová – Ja-
bloňová)
■ Šafránová
■ Topolová (Jahodová – Zvon-
ková)
■ Třezalková
■ Zvonková

■ Břečťanová (V Korytech –
slepý úsek)
■ Hlohová
■Hyacintová (Břečťanová – Ja-
bloňová)
■ Chmelová
■ Jabloňová (V Korytech – Os-
tružinová)
■ Jetelová
■ Mečíková
■Meruňková (Hlohová – Jablo-
ňová)
■ Narcisová
■ Slívová
■ Šalvějová (V Korytech – Želi-
vecká)
■ U Zahradního Města (Jablo-
ňová – Hlohová)
■ Želivecká

■ Bramboříková (parkoviš tě)
■ Jesenická (vč. NN 3314)

Blok č. 1: 20. 4. 2017

Blok č. 2: 21. 4. 2017

Blok č. 3: 24. 4. 2017

Blok č. K1: 24. 4. 2017

Komplexní úklid komunikací

v Praze 10
V termínech úklidu dle

harmonogramu musejí
majitelé automobilů vě-

novat zvýšenou pozornost pře-
chodnému dopravní mu znače -
ní B28 – zákaz zastavení. Úklid
probíhá vždy v čase od 8.00 do
15.00 hodin.

Veškeré termíny, v nichž bu -
dou komunikace v desáté měst-

ské části uklízeny, najdou zá-
jemci jednak na webových
stránkách Technické správy ko-
munikací, jednak i Městské čás -
ti Pra ha 10.

Uklízet se bude až do polo-
viny června, poté bude následo-
vat podzimní úklid, který začne
v září a potrvá do konce měsíce
října.

■ Ke Skalkám (V Korytech
■ Na Vinobraní (V Korytech –
Na Vinobraní č. 9)
■ Nad Trnkovem
■ Oty Pavla
■ Pöslova (U Vinné révy – Nad
Trnkovem)
■ Před Skalkami II (část)
■ Přespolní (Záběhlická – Ke
Skalkám)
■ Ryšánkova
■ U Vinné révy (Na Vinobraní
– Pöslova)
■ V Ochozu
■ Ve Slatinách
■ Za Návsí

■ Fialková (Ostružinová – Ja-
hodová)
■Hvozdíková (Macešková – Ja-
hodová)
■ Chrpová (Podléšková – Jaho-
dová)
■ Jahodová (Ostružinová – Pom -
něnková vč. zálivu)
■ Jiřinková
■ Kalinová
■ Kosatcová
■ Macešková
■ NN 850 (spojka Pivoňková –
Karafiátová)
■ Ostružinová (Podléšková –
Fialková)
■Pivoňková (Ostružinová – Ja-
hodová)
■ Pomněnková (Jahodová –
Pomněnková)
■ Rybízová (Kosatcová – Jaho-
dová)

■ Jahodová (Topolová – Švehlo -
va
■ Jahodová (Pomněnková – To-
polová)
■ Karafiátová
■ Kopretinová
■ Mateřídoušková
■ nám. Mezi Zahrádkami
■ NN 849
■ NN 2771
■NN 3061 (Karafiátová – Pod-
léšková)
■ Ostružinová (Podléšková –
Roz marýnová)
■ Pampelišková
■ Petrklíčová
■ Podléšková

■ Rozmarýnová
■ Slunečnicová
■Švehlova (nám. Mezi Zahrád-
kami – Kopretinová)
■Topolová (Macešková – Jaho-
dová)

■ Hájecká
■ Jevanská (Mukařovská – Vyž -
lovská)
■ Konojedská
■ Královická
■ Křenická
■ Mukařovská (Na Padesátém
– Olešská)
■ Olešská
■ Prusická
■ Uhříněvská

■ Aldašínská (část)
■ Donatellova (část a spojka
k ul. Úvalská)
■ Dürerova
■ Michelangelova
■ Mirošovická
■ Novostrašnická (Úvalská –
sle pý konec)
■ Ondřejovská
■Přetlucká (Rabakovská – Kře -
nická; pravá strana + 4 zálivy)
■ Rembrandtova (Přetlucká –
slepý úsek)
■ Rubensova (část)
■ Třebohostická (část)
■ Vyžlovská

■ Doubravická
■ Dubečská (Nedvězská – Pod
Strání)
■ Dubečská (Průběžná – NN
4828)
■Mukařovská (Na Padesátém –
slepý konec)
■ Na Výhledech
■ Nedvězská
■ NN 4816 (parkoviště u ul.
Ned vězská)
■ NN 4817 (parkoviště u ul.
Ned vězská)
■ Pod Strání
■ Strašínská
■ Štíhlická
■ Tehovská
■ Uhříněvská (Tehovská – Na
Padesátém)
■ Žernovská

Blok č. 4: 25. 4. 2017

Blok č. 5: 26. 4. 2017

Blok č. 6: 27. 4. 2017

Blok č. K5: 27. 4. 2017

Blok č. 7: 28. 4. 2017
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volný čas

Koupím
sklo, porcelán a další

Zároveň
stěhuji a vyklízím

Děkuji. Tel.: 608 203 342
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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Velikonoce, stejně jako Vá -
no ce stále provází nepře-
berné množ ství pohan-

ských i křesťanských zvyků,
které se někdy zcela prolnuly.
Velikonoce jsou v Čechách vyvr -
cholením 40denního post ní ho
období, které přichází po vese-
lém masopustu. Křesťané si
v ten to týden připomínají utr-
pení a zmrtvýchvstání Ježíše
Kris ta. V poslední týden dlou-
hého postního období má každý
den své pojmenování a zvyky. 
■ Květná (Pašijová) neděle –
šestá, poslední neděle postní,
kdy bývají kostely vyzdobeny
květy vrby, které mají připomí-
nat palmové větve, jimiž lid
vítal Ježíše. Slaví se památka
vjezdu Ježíše Krista do Jeruza-
léma.
■Modré pondělí – v kostelech
se vyvěšují modré látky.
■ Šedivé úterý – bývalo dnem
velkého jarního – velikonoč-
ního úklidu. Hospodyňky vy-
metaly pavučiny, bílily stavení,
čistila se okna a upravovala za-
hrádka i okolí domu.
■ Škaredá (černá) středa –
vymetaly se komíny. Lidé se ne-
měli mračit, jinak by se museli
mračit (škaredit) každou stře -
du v roce. Je to den, kdy Jidáš
zradil Krista – škaredil se na
něj. 
■Zelený čtvrtek – kněží v kos-
telech v tento oblékali zelené
mešní roucho. Naposledy zvoní
kostelní zvony, pak umlknou až
do Bílé soboty „odlétají do Ří -

Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky
ve velké části světa. Svátky jara oslavují
lidé různých zemí, vyznání i kultur.
Velikonoce, stejně jako Vánoce provází
množství tradic a zvyků, které se místně
liší. K velikonočním svátkům v Praze také
již tradičně patří Velikonoční trhy.
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Jak to bylo

o Velikonocích
Jak to bylo

o Velikonocích
zbo  ží, dárky a dekorace. Jarní
trhy nabídnou lidovou zábavu,
ukázky tradičních zvy ků a ře-
mesel i dobré jídlo. Atmosféru
čes kých obyčejů pod trhne také
čistě folklorní program a nabíd -
ka klasických českých jídel. 

Stánky velikonočních trhů na
Václavském náměstí nabídnou
jako každoročně široký výběr
tradičního velikonočního zbo ží.

Stejně jako každý rok budou
velikonoční trhy na náměstí Re-
publiky nabízet širokou na-
bídku tradičního velikonočního
zboží.

Trhy na Pražském hradě po-
trvají od 7. do 17. dubna. Pro
návštěvníky je každý den při-
praveno předvádění z někte-
rých tradičních řemesel.

ma“. Místo zvonů děti s velkým
nadšením procházely krajem
s nejrůznějšími klapačkami
a řehtačkami. Při křesťanské
mši omýval biskup a řeholní
představení nohy 12 starcům,
stejně jako Kristus apoštolům
při Poslední večeři.
■ Velký (bolestný, tichý) pá -
tek – je dnem smutku, protože
Ježíš byl vyslýchán, odsouzen
a ukřižován. Nekonala se mše,
v kostelech se upravoval „Boží
hrob“, předváděly se pašijové
hry a procházela se křížová ces -
ta na památku Ježíšova utrpení
a bolesti. Nesmělo se pracovat,
pít mléko, jíst vejce ani kouřit.
■ Bílá (veliká, provodní) so-
bota – den, kdy byl Ježíš sej -
mut z kříže a uložen do hrobu.
Doma lidé vařili a pekli mazan -
ce a beránky, zdobila se vajíčka,
muži a chlap ci pletli pomlázky.
Lidé si také omývali obličej sně-
hem nebo studenou vodou, aby
byli po celý rok zdraví.
■ Velikonoční neděle (Boží
hod velikonoční) – den vzkří-
šení Ježíše Krista – Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně je největ-

ším svátkem celého liturgické -
ho roku. Jedly se pokrmy po-
svěcené v kostele – velikonoční
nádivka, skopové a jehněčí ma -
so, holoubata, beránek, maza-
nec, chléb, vejce, víno apod. 
■ Velikonoční (červené) pon-
dělí – den veselých lidových
oslav a bohatého hodování.
V ten to den se mělo darovat
červené vejce, proto také „čer-
vené pondělí“. Chodilo se na
pomlázku, původně pohanský
magický obřad k zajištění plod-
nosti a zdraví, kdy muži čerst -
vými metlami z vrbového prou -
tí – pomlázkami vyháněli z žen
nemoci a polévali je mocnou ži -
vou vodou. Ženy je za to odmě-
ňovaly zdobenými vejci jako
příslibem skrytého, budoucího
života. Tento zvyk – koleda se
dodržuje dodnes.

Velikonoční akce
v Praze

Největší a nejznámější veli-
konoční trhy na Staroměst-
ském náměstí nabídnou v desít-
kách stánků prostřednictvím
prodejců typické velikonoční



Už jste navštívili tuto
příjemnou cukrárnu
s dětským koutkem?

Pokud ne, jste vřele zváni! Cu -
krárna byla otevřena v polo vi -
ně roku 2015. Jedná se o další
pobočku rodinné pekárny
Sweetlife, kte rá peče dorty
podle vlastních receptur již od
roku 2010. 

Máte pracovní schůzku, se-
tkání s přáteli či zkrátka chuť
si jen tak posedět? Pak se mů-

žete usadit v přední, klidné
části kavárny. Můžete přijít na
snídani, oběd nebo jen na do-
rtík s výbornou brazilskou ká-
vou Cosmai. Ve Sweetlife si
kromě domácích dortů může -
te pochutnat také na domácích
pomazánkách, fran  couz ských
slaných koláčích, sendvičích,
salátech nebo polévkách. I tyto
lahůdky jsou připravované
přímo na místě, čerstvé každý
den.

Sweetlife na Vinohradech
Cukrárna s dětským koutkem

Máte neovladatelnou chuť na něco
dobrého, ale záleží vám na tom, co
mlsáte a jen tak s něčím se nespokojíte?
Vyzkoušejte cukrárnu Sweetlife na
Vinohradech. Dorty, páje, koláče,
záviny, cupcakes… Nezní to lákavě?
Kromě něčeho sladkého si tady můžete
dát i malý oběd, třeba slaný koláč
Quiche. Před blížícími se Vánocemi
možná oceníte nabídku vánočních
dortíků různých příchutí.

Cukrárna Sweetlife
U Vodárny 6, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

■ Kontaktovat můžete paní Alenu Foster na telefonním čísle
+420 603 828 847 nebo e-mailem na alena@sweetlife.cz
■ Více informací naleznete na webových stránkách cukrárny
www.sweetlife.cz
■ Facebook https://www.facebook.com/sweet lifevino hrady/

Pro maminky či tatínky
s dět mi je v další části kavárny
oddělená místnost s dětským
koutkem. Zde si můžete v kli -
du po sedět a poklábosit, za-
tímco si vaše ratolesti hrají
a stále je přitom mít na očích.
Tento prostor je také ideální
pro narozenino vé či jiné osla -
vy. Příjemný personál Sweet-
life vám k těmto pří ležitostem
nabídne narozeninové dorty
na míru, občerstvení pro hos -
ty, domácí limonády nebo vy-
hlášené moravské víno Mádl.
V případě, že byste měli zá-
jem, lze na oslavy zajistit také
facepainting, animátora, mo-
delování figurek z marcipánu
či kurz pečení a další.

Zajímavá je také lokalita,
kde se cukrárna nachází. Pří -
mo naproti naleznete velké
dětské hřiště, také dostupnost
je velmi jednoduchá, kavárna
se nachá zí mezi stanicí metra
Jiřího z Po děbrad a Vinohrad-
skou vodárnou na Korunní

ulici. Otevřeno mají denně od
8.30 až do 20.00 hod.

Ve Sweetlife si můžete ob-
jednat slavnostní i firemní do-
rty na míru, zajišťují také
kom plexní catering. Nevá-
hejte tedy a vyrazte na Vino-
hrady! Jen pozor, pokud byste
měli zájem o uspořádání
oslavy, neváhejte s rezervací
příliš dlouho, tento podnik je
stále oblíbenější a vol né ter-
míny řídnou.




