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

Vážení čtenáři,
pokud jste se už těšili na jaro
a teplejší dny, možná budete
zklamaní. Meteorologové to -
tiž „vyhrožují“ tím, že násle-
dující dny budou ledové. Na
kolik se jejich předpověď
napl ní, se teprve uvidí. Aby-
chom do nového jara vstou-
pili co nejlépe, můžeme spo -
lečně uklidit Prahu 10. Na
duben je totiž plánována
tra diční akce Ukliďme svět,
Ukliďme Česko. Letos může -
te přiložit ruku k dílu v Ma-

lešicích a pomoci s odstraněním nepořádku jednak v tam-
ním lesíku, jednak na dětských hřištích. A vydat se můžete
i na celou řadu dalších volnočasových akcí, třeba na před-
nášku, cestovatelské promítání nebo s dětmi do divadla.
Dětí se týká i další novinka z desáté městské části, Zá-
kladní škola Jakutská bude moci přivítat ve svých třídách
více dětí díky dostavbě nového patra. Rodiče menších dětí
nejspíš zaujme možnost elektronických zápisů, i to je škol-
ská novinka letošního roku. I provoz škol a školek a inves-
tice do nich závisí na rozpočtu městské části. Okomento-
vali ho pro vás někteří politici.

Vaše Zuzana
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Rozpočet se bude schva -
lovat na březnovém jed-
nání zastupitelstva desáté

měst ské části. Na podobě návrhu
hospodaření se dohodli radní mi-
nulý týden.

Rozvoj škol a mateřinek
„Důraz je kladen na realistický

rozvoj městské části. Nízký scho-
dek je snadno financovatelný
malou částí přebytku minulých
let. Doufáme, že během roku se
nám podaří zapojit do příjmové
části další dotační platby, které
bilanci nadále vylepší. Jsme při-
praveni na rozvoj mateřského
i základního školství, jak vyplývá
z demografické studie,“ komen-

tuje rozpočet na svém face -
booko vém profilu Tomáš Pek,
první místostarosta Prahy 10.

Podle něho se v rozpočtu opět
podařilo prosadit komplexní
gran tový program v oblasti spor -
tu, kultury, školství, životního
prostředí, sociálních věcí a ob-
novy památek. „Zároveň důraz -
ně upozorňujeme na dlouhodo-
bou disproporci mezi nutnými
výdaji a objemem financí, které
nám posílá hlavní město a které
dostáváme na provoz státní
sprá vy. Stav nám svěřeného ma-
jetku vyžaduje investice mno-
hem větší, než si můžeme v sou-
časnosti dovolit. Neděláme si
iluze, že bychom došli v letošním

volebním roce ke shodě na způ-
sobu řešení napříč celým poli -
tickým koaličním a opozičním
spektrem. TOP 09 udělá vše pro
to, abychom se posunuli správ-
ným směrem,“ doplňuje na soci-
ální síti desítkový místostarosta
Tomáš Pek.

Opoziční kritika
Opoziční koalice Vlasta ale ná -

vrh rozpočtu kritizuje, podle ní
jde spíše o nesplnitelný slib než
realistický plán. „Běžný provoz
MČ je zčásti financován z příjmů
z pronájmu a prodeje obecního
majetku. Novinkou rozpočtu
2018 je absolutní krátkozrakost.
Ke konci roku bude na účtu zda-

ňované činnosti tučná nula,“
argu mentuje Lucie Sedmihrad-
ská, zastupitelka koalice Vlasta
a člen ka Finančního výboru za-
stupitelstva.

Desátá městská část je ve
schvalování rozpočtu oproti ně-
kterým jiným městským částem
„pozadu“, někde se totiž podařilo
hospodaření městské části na le-
tošní rok schválit už na konci
roku minulého. Třeba předloni
ale musela Praha 10 fungovat
nějakou dobu dokonce v takzva-
ném rozpočtovém provizoriu,
protože se tam začátkem roku
rozpadla koalice a měst skou část
vedla neúplná rada a úřadující
starosta.

Rozpočet
schválí zastupitelé v březnu

Možná poslední rozpočet ve složení, které
vzniklo po volbách před čtyřmi lety, budou
schvalovat zastupitelé desáté městské části.
Na podzim se totiž konají komunální volby,
a bude tak jen na voličích, zda vyšlou do
zastupitelstva stejné tváře, nebo jeho složení
obmění. Součástí návrhu rozpočtu jsou třeba
i granty do sportu, kultury či školství.
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Rozpočet Prahy 10

Vladimír Novák,
ČSSD, starosta MČ Praha 10

Nesmíme zatížit budoucí generace
Podařilo se nám navrhnout rozpočet s velmi níz-

kým schodkem, který budeme schopni financovat
z velmi malé části naší miliardové finanční rezervy.
Investice vyžaduje zejména školství, veřejné pro-
story a majetek, který je nám svěřen do správy. Na
druhou stranu není možné investovat bez toho,
aniž bychom si byli jisti, že je rozpočet reálný a ufinancovatelný. Ne-
smíme zatížit budoucí generace, zároveň chceme, aby se Desítka rozví-
jela. Že je možné obojí, ukazuje právě finální návrh rozpočtu. Sledujte
náš web a facebook, kde náš rozpočet brzy představíme velmi podrobně.
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www.nasregion.cz

Navštivte zpravodajský portál 
z Prahy a okolí
Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže z vaší Prahy 10

INZERCE V10-0307

Lucie Sedmihradská,
Koalice Vlasta, zastupitelka, členka Finanční -
ho výboru ZMČ Praha 10

Po nich potopa
Už jsme si na Praze 10 zvykli, že rozpočet (pře -

devším investic) je spíše nesplnitelný slib než rea -
listický plán. Běžný provoz MČ je zčásti financován
z příjmů z pronájmu a prodeje obecního majetku.
Novinkou rozpočtu 2018 je absolutní krátkozra-
kost. Ke konci roku bude na účtu zdaňované činnosti tučná nula! Místo
aby se zisky ze zdaňované činnosti investovaly do údržby bytového
fondu, aby Praha 10 aktivně snižovala množství prázdných bytů a měla
výnosy z pronájmu, převádí je současní radní do hlavní činnosti, aby se
naoko snížil rozpočtový schodek. Tyto účetní hrátky velmi omezí Radu
vzešlou z říjnových voleb v provádění tak potřebných oprav bytového
fondu.

Ing. Jana Čunátová,
KSČM, zastupitelka MČ Praha 10

Rozpočet je důležitá řídicí složka obce
Páteří finančního systému jak na úrovni státu,

tak na úrovni územní samosprávy, je příslušný
rozpočet. Příjmy a výdaje je nutné reálně plánovat.
Rozpočet je tudíž i důležitým finančním plánem,
podle kterého se v rozpočtovém období hospodaří.
Je nástrojem regionální politiky na úrovni územní
samosprávy, je nástrojem realizace volebních programů a nástrojem
ovlivňování dlouhodobého sociálně-ekonomického rozvoje daného
území.

Jisté je, že po přečtení výše uvedených řádků musí každý občan po-
chopit,  jak důležité jednání musí zastupitel s plnou zodpovědností při
sestavování rozpočtu podstoupit. Takové jednání bylo vedeno na finanč-
ním výboru minulý týden. Konečné rozhodnutí a výše schodku bude
známa po jednání v březnu na připravovaném zastupitelstvu.

Poslední rozpočet schválí v březnu
zastupitelstvo Prahy 10. O dalším plánu
hospodaření už bude rozhodovat jiné
zastupitelstvo, které vznikne po podzimních
komunálních volbách. Desátá městská část
chce v letošním roce investovat do rozvoje
mateřského i základního školství, rozpočet
počítá také s granty například do sportu nebo
sociálních věcí či obnovy památek. Rozpočet
pro čtenáře magazínu Vaše 10 okomentovali
někteří koaliční a opoziční politici. Starosta
desítky oceňuje, že rozpočet je navržen
s velmi nízkým schodkem, opoziční koalice
Vlasta s ním však spokojena není.
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Prodej prověřených vozidel
Výhodné financování vozidel
Sleva z ceny vozu při nákupu
na splátky
Výkup vozidel hotově
i protiúčtem

tel.: 420 724 802 499, 420 602 149 931, e-mail: info@vip-car.cz, web: www.vip-car.cz

Autobazar Praha - VIP CAR s.r.o.
Dřevčická 8, Praha 10 Malešice

Nové rodinné centrum mohou využívat
lidé v Malešicích. Rodinné a komu-
nitní centrum Jablíčkov sídlí v zrekon-

struovaných prostorách Bytového domu Ma-
lešice, které pro tento účel nechala upravit
Praha 10. Zájemcům nabídne aktivity pro ce -
lou rodinu, kroužky pro děti, programy pro
dospělé, poradnu i školičku.

„Úpravy nebytových prostor zrekonstru-
ovaného Bytového domu Malešice, svěře-
ného do správy Městské části Praha 10, jsme
podřídili několika cílům. Již v roce 2016 jsme
zřídili veřejnou jídelnu, teď předáváme k uží-
vání nově upravený prostor pro účely pro-

vozu Rodinného centra Jablíčkov. Zbývá nám
dokončit úpravu prostoru pro provoz po-
bočky Městské knihovny. Vznikne tak kom-
plex veřejných služeb v Bytovém domě Ma-
lešice, což byl úkol, který jsme se zavázali
splnit, a to se nám daří,“ řekl první místosta-
rosta Prahy 10 To máš Pek.

„Pro malešickou komunitu je to vel mi pří-
znivé nejen vzhledem k možnosti využívat
rodinné centrum, ale i k možnostem užití
dalších služeb, kterými je veřejná jídelna,
klub pro seniory a od června i pobočka Měst-
ské knihovny. Na provozovatele rodinného
centra jsme uspořádali transparentní výbě-

rové řízení. Jsem rád, že ho vyhrál Jablíčkov,
protože v Praze 10 působí už 15 let,“ doplnil
radní pro školství a sociální oblast Ondřej Po-
čarovský.

Budova Bytového domu Malešice byla uve-
dena do provozu na začát ku sedmdesátých
let současně se sídlištěm Malešice. Má jedno
podzemní a deset nadzemních podlaží. Do
90. let minulého století sloužila budova jako
domov pro svobodné. Do roku 2013 zde fun-
govala ubytovna pro zahraniční dělníky. Ná-
sledně zajistila radnice Prahy 10 rozsáhlou
rekonstrukci a přeměnu na Bytový dům Ma-
lešice.

Rodinné centrum v Malešicích 

Desátá městská část vyčkává se zpra -
cováním studie pojmenované Analýza
dopravy v klidu na celém území MČ

Praha 10. Ta měla původně vzniknout dříve,
je jí zadání ale bylo odloženo kvůli posunu
star tu zón placeného stání v Praze 4 na
1. čer vence letošního roku.

„Naším cílem je studii nechat zpracovat
poté, co bude v okolních městských částech
definitivně usazen provoz zón placeného
stání. Navíc analýzy automobilového pro-
vozu se z logických důvodů provádí pouze
v jarním či podzimním období. Jinak bychom
totiž zkoumali situaci, která se brzy zase
změní,“ vysvětlil radní Prahy 10 pro dopravu
Mar tin Hejl (ODS). Parkování na desítce je
složité, komplikují ho jednak mimopražští ři-
diči parkující podél stanic hromadné dopra -
vy, jednak stoupající počty vozidel a v nepo-
slední řadě také zavádění zón placeného

stání v okolních městských částech. O zave-
dení zón rozhoduje pražský magistrát na zá-
kladě kladného usnesení zastupitelstva
měst ské části, které musí vycházet právě ze
zmíněné studie. Zpracování studie je nezbyt-
nou podmínkou pro rozhodnutí magistrátu. 

Zadání studie v době, kdy ještě v okolních
městských částech nejsou změny dokonče -
ny, by bylo zbytečné i podle předsedy Výboru
pro dopravu Viktora Lojíka (TOP 09). „Potře-
bujeme studii, která bude reflektovat defini-
tivní situaci. Studie je navíc nutná i proto, že
bez ní by Magistrát hlavní ho města Prahy
zóny placeného stání v Praze 10 nezavedl. Je
povinností městské části takovou aktuální
studií disponovat,“ uvedl. K zavedení place-
ného parkování přistoupí letos čtvrtá měst-
ská část, například Praha 7 se zase zapojila
do elektronického provozování zón placené -
ho stání.

Parkování v Praze 10 Svoz
nebezpečného odpadu

Pravidelný mobilní svoz nebezpeč-
ných odpadů začne v polovině
břez na v desáté městské části.

Služba je pro obyvatele hlavního města
zdarma. Při svozu je možné odevzdat na-
příklad baterie, akumulátory, nepoužité
léky, barvy, lepidla, laky, nádoby od spre -
jů, mazací oleje a tuky, zářivky a jiné od-
pady s obsahem rtuti, domácí a zahrad-
nické chemikálie, detergenty, přípravky
na hubení plevele, hmyzu a podobně.
Prv ní letošní svoz se uskuteční v oblasti
Malešic a Strašnic ve středu 14. března.
Kompletní rozpis najdou obyvatelé de-
sítky na webu městské části ve složce ži-
votní prostředí a odpady. Odpady je
nutné předávat výhradně posádce svozo-
vého vozidla.
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Desítka podpořila
tramvajové a železniční tratě

Vznik nových tramvajových tratí a že-
lezničního koridoru podpořila rada de-
sátá městské části. Hlavní město Pra -

ha zamýšlí několik velkých změn Územního
plánu, které se týkají rozvoje infrastruktury
a hromadné dopravy. Čtyři z nich se týkají
území Prahy 10, a to konkrétně Vršovic,
Straš nic, Záběhlic či Malešic. „Hned několik
významných tras nových tramvajových tratí
a železnice se týká našeho území. Rozhodně
jsme bez výhrady pro a poskytneme veške-
rou potřebou součinnost”, uvedl radní pro
územní rozvoj Bohumil Zoufalík. Zahrnovat
by novinka měla úsek Kubánské náměstí–

Vino hradská (Želivského) a Záběhlická–
Bohdalec–Eden–Vršovická a je v souladu
s v loňském roce Městskou částí Praha 10
schválenou urbanistickou studií Bohdalec –
Slatiny – brownfield Strašnice. Jižní tramva-
jová tangenta počítá s trasou Budějovická–
Vyskočilova–Michle (U Plynárny) a Budějo-
vická–Dvorce. Jedna ze změn vymezuje
ko ridor pro trať vysokorychlostní železnice
z Prahy do Benešova. Velká část této tratě by
měla vést tunelem pod centrem města. „Vní-
máme, že územní rezerva pro koridor má
ochránit prostor pro jeho případné umís-
tění,“ upřesňuje Zoufalík. 

Získejte grant
na odstranění bariér

Granty na přístupnost a odstraňování
bariér ve veřejném prostoru bude při-
dělovat pražský magistrát. Cílem fi-

nanční podpory je motivovat majitele a pro-
vozovatele objektů třeba k úpravě vstupů do
budov nebo sociálních zařízení tak, aby byly
bezbariérové. Získat mohou žadatelé až 900
tisíc korun. O grant mohou žádat nejen měst-
ské části, příspěvkové či neziskové organiza -
ce, ale i fyzické nebo právnické osoby, které
působí na území hlavního města Prahy. Žá-

dosti lze podávat od 3. března až do konce
měsíce března. „Navržené oblasti podpory
reagují na nejčastěji identifikované prob-
lémy, které jsou významnou překážkou ne -
jen pro osoby na invalidním vozíku, ale i se-
niory či maminky s malými dětmi. Jsem rád,
že tímto pomůžeme systematicky zlepšovat
podmínky jejich pohybu v Praze,“ řekl ná-
městek primátorky hlav ního města Prahy
pro oblast dopravy, sportu a volného času Pe -
tr Dolínek.

Pražská defenestrace
na přednášce v Korunní

Pobočka knihovny Korunní nabídne
letos sérii historických přednášek.
V úno ru mohli návštěvníci proniknout

do tajů středověké medicíny, dalším téma-
tem bude pražská defenestrace. Konat se
přednáška bude 23. května. Pořadatelé při-
pomínají, že druhá, někdy také označována
jako třetí pražská defenestrace, se odehrála
23. května 1618 a měla závažné příčiny, dra-
matický průběh a dalekosáhlé důsledky. Při
přednášce budou využity také obrazové i pí-
semné prameny a hosté budou uvedeni do
dobových souvislostí. Během povídání budou
také konfrontovány různé historické pohle -
dy, přednáška přiblíží i postoje a názory pří-
mých účastníků defenestrace. Tedy radikálů,
kteří ji provedli a použité násilí pokládali za

legitimní řešení neudržitelné politické situ-
ace, dále přihlížejících stavovských politiků
nalézajících se nečekaně v situaci, kterou si
rozhodně nepřáli, a konečně i obětí, tedy tří
mužů, kteří šťastně vyvázli z nejnebezpeč-
nější situace svého života. Role přednášejí-
cího na toto téma se ujme Prof. PhDr. Jiří Mi-
kulec, CSc. z Historického ústavu Akademie
věd ČR. Pobočka Městské knihovny v Ko-
runní ale pořádá i celou řadu dalších zajíma-
vých akcí pro všechny věkové kategorie. Pro
děti jsou to třeba pravidelné Pohádky z oslí-
kovy přihrád ky, na kterých se čte a maluje,
nebo Říkánky a hýbánky pro nejmenší. Seni-
oři mohou přijít na kurzy trénování paměti
a všichni bez ohledu na věk na Scrabble v Ko-
runní. 

Zápisy do
základních škol

Desátá městská část stanovila dny,
v nichž půjdou budoucí prvňáčci
k zápisu do základních škol. Důle-

žitým dnem pro rodiče a děti bude 4. a 5.
duben. Každá základní škola má na zá-
kladě Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských
obvodech základních škol, svůj spádový
obvod a spádová škola má vždy povinnost
přednostně přijmout žáky s místem trva-
lého pobytu v příslušném školském ob-
vodu. Vybrat však mohou rodiče k zápisu
kteroukoli základní školu, ale bez garan -
ce přijetí. Během zápisu mohou rodiče
pro své dítě požádat o odklad povinné
škol ní docházky, kterou je potřeba dopl -
nit doporučením lékaře nebo psychologa
a školského poradenského zařízení.

Jáchym Topol
v knihovně

Dům čtení Ruská připravil na stře -
du 7. března autorský večer pro-
zaika Jáchyma Topola, autora celé

řady knižních titulů, například románu
Sestra. Jáchym Topol loni publikoval
román Citlivý člověk, který byl oceněn
Státní cenou za literaturu. Večer začíná
v 18.00 hodin. Otcem Topola byl básník
a dramatik Josef Topol, bratrem Filip To -
pol, frontman skupiny Psí vojáci, kde Já-
chym Topol působil coby textař. Topol do
roku 1986 pracoval jako skladník, topič,
nosič uhlí a teprve od roku 1991 se začal
živit jako spisovatel. Jeho básně zhudeb-
nila například zpěvačka Monika Načeva.

První měsíce
Pražského jara

Diskusní večer na téma První mě-
síce Pražského jara se koná ve
stře du 28. března v knihovně

v Praze 10 v Ruské ulici. Do panelové dis -
kuse pozvali pořadatelé pamětníky, novi-
náře a historiky, kteří promluví o prvních
měsících roku 1968. Mezi hosty patří
třeba novinář a účastník klíčových udá-
lostí jara roku 1968 Jiří Sekera. Bu dou
také promítnuty archivní materiály Syn-
dikátu novinářů. Začíná se v 18.00 ho -
din.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED



veřejný prostor

7www.vase10.cz

www.vivo-hostivar.cz

A BRAND OF PIZZA ZDARMA
ZA NÁKUP
5.— 31. 3.

NOVÁ
PIZZERIE VIVO

DOMENICO

INZERCE V10-0314

Jak si vyřídit nové doklady nebo zažádat
o obecní byt, ale také část sociálního por-
tálu, kde jsou řešena témata jako násilí,

problémy se starými nemocnými rodiči nebo
problémy s dětmi. To vše mohou od ledna vy-
užívat neslyšící z Prahy 10.

„Málokdo z nás slyšících si uvědomuje, jak
náročný je život lidí s hendikepem. Video
překlady jsou pro neslyšící důležité, neboť
znakový jazyk není na češtině závislý a pro
neslyšící je čeština v zásadě cizí jazyk, který
se musí učit, a ne vždy rozumí psaným tex-
tům bez problémů. To je značně vyděluje ze
společnosti. Sluchově postižení získají díky
překladu každodenních situací do znako-
vého jazyka opět více nezávislosti na pomoci
okolí,“ poznamenává radní Prahy 10 pro in-
formační technologie Ivana Cabrnochová
(SZ), která změnu prosadila s tím, že sama
vystudovala péči o zdravotně postižené na
FTVS a proto se snaží myslet na zájmy hen-
dikepovaných při každé změně, kterou rad-
nice prosadí. Na překladech do českého zna-
kového jazyka pracoval tým neslyšících
překladatelů a slyšících tlumočníků pracující
pod značkou Deaf Friendly a organizací Pev-
nost – české centrum znakového jazyka. 

Tým přináší nejen kvalitní překlady, ale
i výhodnou technologii jejich zpracování, re-
spektive jejich vložení na webové stránky.
Video překlady se tedy zobrazí každému uži-
vateli počítačové verze prohlížeče Google
Chrome poté, co si do svého počítače stáhne
zdarma takzvané Deaf Friendly rozšíření.
V lednu bylo na stránkách desáté městské
části neslyšícím k dispozici více než sedm de-
sítek videí, které jim v jejich přirozeném ja-
zyce vysvětlí, jak postupovat v různých ži-
votních situacích.

„Dlouhodobě se snažíme být otevření ke
všem skupinám obyvatel a toto je další z na-
šich kroků,“ říká radní pro sociální oblast On-
dřej Počarovský.

Web desítky
ve znakovém jazyce
Neslyšící obyvatelé desáté městské části mohou využívat

novou službu desítky. Část webových stránek

www.praha10.cz je totiž nově i v českém znakovém jazyce.

■ Část webových stránek www.praha10.cz je nově v českém znakovém jazyce.
■Na webu neslyšící naleznou informace například o tom, jak vyřídit nové doklady nebo
zažádat o obecní byt také v českém znakovém jazyce.
■ Na překladech do českého znakového jazyka pracoval tým neslyšících překladatelů
a slyšících tlumočníků pracující pod značkou Deaf Friendly a organizací Pevnost – české
centrum znakového jazyka.
■ Videopřeklady se zobrazí každému uživateli počítačové verze prohlížeče Google
Chrome poté, co si do svého počítače stáhne zdarma tzv. Deaf Friendly rozšíření. 
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● Vyrůstala jste v hereckém prostředí.
Jak jste jej jako malá vnímala a jaké to
bylo zahrát si už jako malá holčička na di-
vadelních prknech a po boku maminky
i ve filmu?

Já to od dětství milovala, a vlastně mi bylo
líto, že mě maminka držela od toho dál.
V tom smyslu, že mě moc necpala do televize
ani do divadel. To jsem si většinou takzvaně
vydupala sama. Dneska to z pozice matky he-
rečky naprosto chápu. Pro mě to bylo jako
pro dítě naprosto kouzelné prostředí se vším
všudy i s tím pachem cigaret v rekvizitárnách
a přítomností podivných tet a strejdů.
(smích) Nejsilnější vjemy mám z ostrav-
ských divadel, kde byli moji rodiče tenkrát
v angažmá. Ale pravdou je, že i brněnská
„Mahenka“ ve mně zanechala značné stopy.
● Děti navštěvují různé kroužky, lidušky
apod. Chodila jste třeba do „dramaťáku“
nebo jste měla i jiné zájmy?

Já vystřídala strašně kroužků, bavilo mě
všechno. Pro hereckou praxi je to skvělé,
herec umí od všeho tak nějak trošku. Bohu-
žel nic pořádně. Což mi ale v dětství nedo -
cházelo, mě bavilo neustále něco nového ob-
jevovat, takže: turisťák, karate, koně, balet,
kla vír, aerobik, keramika, míčové hry, lyžo-
vání, malování… Mám pokračovat?
● To už snad stačí…

Zásadní ovšem po přestěhování do Br na,
asi v devíti letech pro mě byl právě takový
dramaticky – nedramatický soubor Pir ko. To
nebyl obyčejný dramaťák, bylo to takové až
komunitní velmi výjimečné centrum kreativ-

ních, umělecky založených lidí ve všech smě-
rech. Divadlo nebyl cíl, ale spíš cesta. Bylo to
v době před revolucí, takže velmi výjimečná
věc. Tam jsem působila do osmnácti let, než
jsem šla na JAMU. Nicméně tento soubor mi
dal základy nejen pro herectví, ale pro vní-
mání umění vůbec, a zároveň základní vše-
obecný přehled. Byl to vlastně takový životní
postoj a musím upřímně říct, že když se
řekne dětství, tak přibližně od mých devíti do
patnácti let je to Pirko. Za to patří velký dík
všem vedoucím tohoto souboru, a především
dnes již devadesátileté zakladatelce paní De-
longové.
● Napadlo vás někdy, že byste se v bu-
doucnu věnovala jinému povolání než he-
rectví? Čím jste chtěla být jako dítě?

Já chtěla být herečka odmalinka. Hlavní
důvod byl, že si můžu na všechno zahrát.
V pubertě jsem pochopila, že herci s tím
vzděláním na tom většinou nejsou zrovna
nejlépe a já měla ambici být herečka, ale
vzdělaná! Tak jsem chvíli bilancovala s myš-
lenkou studia filozofie, antropologie nebo
psychologie… No a vidíte sama, jak to dopa -
dlo.
● Nakonec jste vystudovala gymnázium
a poté Janáčkovu akademii múzických
umění v Brně a stala se herečkou. Neroz -
mlouvala vám maminka herectví? 

Nadšená nebyla, ale že by mi to vyloženě
rozmlouvala, si nepamatuji. Já jsem se jí
hlav ně na nic nikdy moc neptala. Mám ta-
kový záblesk nějakého důrazu, že by nebylo
dobré se hlásit na konzervatoř, jako že na

střední školu. Což jsem sama intuitivně cí-
tila, že vlastně nechci. Zajímavé je, jak říká -
te, že jsem se „stala“ herečkou. Já si totiž ten
moment, kdy jsem se takzvaně „stala“ vůbec
nepamatuji. Mám pocit, že jsem herečkou
byla odmalinka, což mě ve čtvrtém ročníku
na JAMU dost překvapilo. Tam mi nějak by-
tostně došlo, jak krutá a nelítostná je tato
profese, především tedy po lidské stránce. To
jsem do té doby vůbec nevnímala, ačkoli jsem
v tom vyrostla.To jsou právě ty paradoxy.
● Během studií na JAMU jste hostovala v
několika divadlech a hned po skončení
studia jste získala angažmá v Národním
divadle v Praze. Jak k tomu došlo a co to
pro vás znamenalo?

Během studií jsem již hostovala v několika
profesionálních divadlech. Ve čtvrtém roč-
níku na JAMU mi to ale nějak všechno, ve
všech směrech, došlo a propadla jsem de-
presi a nejistotě, jestli to má nějaký smysl se
této profesi věnovat, když to nefunguje tak,
jak bych si já představovala. Měla jsem pár
nabídek do slušných angažmá, ale já měla
chuť odjet pryč do zahraničí a věnovat se ně-
čemu jinému. No, a to by se skoro stalo, kdy -
by… Kdy by se můj pedagog pan profesor Kar-
lík „nesrazil” ve výtahu s tehdejším šéfem
činohry panem Kovalčukem. Ten se ho ptal,
jestli nemá nějakou šikovnou studentku, co
by byla typ na velké jeviště, že jim otěhotněla
Sabina Králová, a že potřebují co nejdříve ná-
hradu. No a pan Karlík, řekl mě. To pro mě,
ja ko pro berana, byla přes bušení mého un-
dergroundového srdce výzva. Tak jsem na-

Sympatická herečka Jana Janěková ml. vyrůstala
v uměleckém prostředí. Jejími rodiči jsou herečka a režisérka
Jana Janěková a tragicky zesnulý herec Petr Svojtka,
v divadle pracuje také její adoptivní otec Arnošt Janěk. Sama
si hereckou profesi vyzkoušela už v pěti letech, o několik let
později si ale zapsala do deníku, že nechce být herečkou,
aby její děti nemusela večer ukládat do postýlek cizí paní.
Nakonec ale vystudovala Janáčkovu akademii múzických
umění v Brně a získala angažmá v Národním divadle v Praze,
kde působí dodnes. Hostuje také v divadlech Kalich a Verze,
jehož je i spoluzakladatelkou. Rovněž se věnuje televizní
a filmové tvorbě.

Jana Janěková:
Vždycky miluji všechny role, co hraji
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bídku přijala. Zkušenost k nezaplacení se
vším všudy. Tenkrát to pro mě zase tolik ne-
znamenalo, měla jsem každou sezonu ten-
dence odcházet, ale teď jsem šťastná, že jsem
to neudělala. A ano, Národnímu divadlu patří
kus mého srdce.
● Jaká byla vaše první role na scéně Ná-
rodního divadla?

Poprvé na jevišti jsem stála právě jako zá-
skok ve Sluhovi dvou pánů v roli Clarice.
Myslím, že v neděli večer mi to volali, a ve
čtvrtek jsem hrála. Jinak první nazkoušená
věc byla role Terezky v Hosmansthalově
Kristýnčině návratu.
●Od té doby jste hrála v mnoha divadlech
řadu divadelních rolí. Můžete vybrat ně-
které, na které ráda vzpomínáte, které
jste měla nebo máte ráda?

Ráda vzpomínám na hru Psychóza 4:48 od
Sarah Kane, Roxanu v Cyranovi, Evu v Hy-
permarketu, Marianu v Lakomcovi, Marianu
v Tartufovi, Alici ve hře Na dotek, Sáru v Ze-
mětřesení v Londýně… Jé, to je strašně těž -
ké. Víte, já vždycky miluju všechny role, co
hraju. Třeba mě nebaví úplně to představení
jako takové, ale role to jsou pro mě vždycky
láska, ať jsou jakékoli. Jinak bych to asi ne-
uměla dělat. Jen v poslední době jsem byla
často obsazovaná do dvacetiletých dívek, a to
v mých, téměř čtyřiceti letech je teda znač ně
vyčerpávající... Tak to už bylo lehce na hra -
ně.
●Máte nějaké oblíbeného dramatika, hru
nebo postavu?

Ano, Calderón de la Barca, Život je sen,
princ Segismundo. Miluju Dostejevského
a Če chova.
●A nějakou vysněnou roli, kterou byste si
chtěla zahrát?

No právě toho Segismunda, ale to právě
nejde, protože nejsem muž. Obecně mi teda
mužské role připadají zajímavější. Měla jsem
sny hrát ty osudové ženy třeba v bratrech
Karamazových nebo v Rackovi, ale to mě bo-
hužel nějak minulo. 
●Podle čeho si role vybíráte a odmítla jste
někdy nějakou? Nemrzelo vás to později?

Ano, odmítla. Myslím, že jednou mě to mr-
zelo. Bylo to v tobě mého útlého mládí, kdy
jsem byla zřejmě příliš pyšná, takže dobře mi
tak. Jinak jsem nijak zvlášť práci neodmí-
tala.V současné chvíli vše zvažuji mnohem
pečlivěji, ale to především vzhledem k rodi -
ně.
● Kromě Národního divadla hostujete na
několika dalších scénách a navíc jste také
spoluzakladatelkou, herečkou a vlastně
i produkční divadla Verze. Co pro vás di-
vadlo Verze znamená?

Divadlo Verze je pro mě splněný sen. Já si
vždycky přála mít svoje divadlo, se svými nej-
bližšími, a to se stalo. Na to, že ta myšlenka
vznikla zcela spontánně, někdy před pěti lety
někde u vína, a většina lidí se mi tenkrát

smála, že jsem naivní, a že nevím, co to obná -
ší, a tisíc důvodů proč to nepůjde, a tyhlety
řeči… Tak je to jako takový malý zázrak, za
který děkuji tam nahoru a především mému
muži Igorovi Chmelovi, Lindě Rybové, Davi-
dovi Prachařovi a Thomasovi Zielinskému,
a taky všem našim kolegům co s námi spolu-
pracují. 
● V divadle Verze hrajete s vlastním mu -
žem Igorem Chmelou. Nosíte si práci do -
mů, nehrozí vám „ponorka“?

No tak ono už jen to, že jsme oba herci, je
v jistém směru pro ten běžný rodinný život
dost náročné, ale mě to vlastně v tom vztahu
baví. Ponorka občas nastává, když toho mám
já moc a jsem zároveň produkční, herečka,
garderobiérka, rekvizitářka, dramaturgyně
a manželka dohromady, což ve Verzi tak
zatím je. Samozřejmě s ambicí být ve všem
dokonalá. Ale Igor je naštěstí velmi trpělivý
a tolerantní muž, takže z toho vždycky ně -
jak, teda především díky jeho vnitřnímu kli -
du, vyplujeme.
● Divadlo Verze vzniklo původně jako zá-
jezdové divadlo, v Praze jste zakotvili na
scéně Vršovického divadla Mana. Jak se
vám tu líbí a hraje?

To vás musím opravit, divadlo Verze
vzniklo z touhy dělat dobré herecké divadlo
v Praze, jenže to je bez dotací nemožné.
Proto jsme naše představení koncipovali tak,
abychom mohli jezdit i na zájezdy, a tam si
de facto vydělali na to, hrát v Praze. Od za-
čátku jsme hráli v Praze, putovali jsme přes
divadlo Palace, Hasiče, Komedii a až teď jsme
se doufám, již na delší čas, usadili ve Vršovic-
kém divadle Mana. Je to evropská rarita – di-
vadlo pod kostelem! Čirá krása. Prostor
i duch tohoto půvabného divadla z třicátých
let 20. století je našemu srdci nejbližší. Je to
vlastně taky součást toho mého snu…. Takže
srdečně všechny čtenáře zvu na naše před-
stavení, jsem si jistá, že vás ten prostor rov-
něž okouzlí.
●Na jaká představení divadla Verze byste
diváky pozvala a chystáte nějaké novinky?

Na všechna! To je jako byste se mě zeptala,
které z mých tří dětí mám nejradši. My
máme takový hit, představení Úča musí
pryč, to se nějak rozkřiklo, a je to téměř vy-
prodané do května. Je to výborné předsta-
vení, jen mi je líto, že ostatní představení
mají mnohem méně diváků, přestože jsou
stejně kvalitní, ne-li lepší. Jen mají asi divné
tituly nebo já nevím. Většina lidí se obává jít
na něco, co se jmenuje Tři verze života nebo
Poručík z Insihmoru, ale pak když to vidí, tak
jsou nadšení. Takže mrkněte na www.diva-
dloverze.cz a přijďte na cokoli. Novinku ještě
prozrazovat nebudu, ale určitě bude na pod-
zim 2018.
●Znáte i okolí Vršovického divadla? Co se
vám tu líbí a je něco, co byste změnila
nebo vylepšila?

Ano velmi dobře. My jsme kdysi s Igorem
žili v Kodaňské ulici, o které můj kamarád
tvrdí, že je hezčí než Pařížská a já s tím plně
souhlasím. Mě Vršovice nesmírně baví. Mám
pocit, že se to ve všech směrech, za tu dobu
co tu již nežijeme, asi 10 let, velmi zvedlo,
a má to právě takového uměleckého du cha.
Zlepšila bych logistiku parkování a psí exkre-
menty, za to bych opravdu lidi nemilosrdně
pokutovala. Ale to se obávám, týká celé Pra -
hy.
● Kromě divadla točíte filmy, hrajete v te-
levizních inscenacích i seriálech. Co máte
raději, co vás víc naplňuje?

Já zase tak moc, jako třeba Igor netočím,
takže mě baví jakákoli televizní nebo filmová
práce. Ještě jsem se toho zřejmě dostatečně
nenabažila. Jinak je to jako s těmi inscena-
cemi, nedá se říct, co mám raději. Mám štěs -
tí, že mě naplňuje vždycky všechno, co dě -
lám, já bych to jinak asi nemohla dělat. Mě
naplňovalo, i když jsem hrabala seno nebo



osobnost Prahy 10

10 www.vase10.cz

INZERCE V10-0304 INZERCE V10-0312

pracovala v baru. Spíš jde o ten
stres z té dané práce, a to s vě -
kem pozoruji, že je náročnější
zvládat s klidem. 
● Na nedostatek práce si stě-
žovat nemůžete. Hrajete, učíte
herectví na konzervatoři Jaro-
slava Ježka a k tomu máte ješ -
tě rodinu, tři malé děti. Jak to
všechno zvládáte a stíháte?

Ano, někdy je toho moc a vím,
že se musím umět zastavit a tro-
chu polevit, jinak by se to zvlád-
nout nedalo. Na druhou stranu,
například učení herectví mě ab-
solutně naplňuje, protože tam
vidíte tu práci za sebou, na těch
studentech. To se u odehraného
představení nebo natočeného
filmu říct teda úplně nedá, tam je
vše zpochybnitelné. Podobně mě
naplňuje ta produkce, takže to
ve výsledku kompenzuje moji la-
bilitu v herecké profesi. Jiný mi
slovy, když se tomu dá řád, aby
byl prostor i pro ty děti, tak se to
zvládnout dá. 
● Nehrozí, aby si některé z va-
šich dětí zapsalo do deníčku
totéž co vy, když jste byla malá,
že nechtějí být nikdy herci, aby

je večer nemusela hlídat cizí
paní?

Obávám se, že u jedné z mých
dcer to zřejmě hrozí. Jediné co
mě uklidňuje, že jí bylo dáno do
vínku vícero talentu mimo to he-
rectví, například k hudbě, tanci,
malování, takže by mohla mít
větší šanci se uplatnit.
● Zbývá vám vůbec nějaký čas
na sebe a na odpočinek? Jak
nejraději relaxujte?

Od narození našich dvojčat
jsem zvyklá si to prostě zařídit
tak, aby se ten čas našel. Bez od-
počinku to prostě nejde. Nebo
teda nějakou dobu asi jde, ale
pak hrozí totální kolaps, a v tom
jsem se už poučila. Takže ano, je
to forma aktivního odpočinku,
ale pravidelné ho. Střídám jógu,
běh, saunu, masáže a úklid nebo
práce na zahradě. To dle chuti,
síly a roč ního období. Jo, a samo-
zřejmě výlety do Berlína, za di-
vadlem a životem s mými přítel -
kyněmi.
● Co vás čeká v nejbližší době,
co připravujete, jaké máte plá -
ny do budoucna, na co se tě-
šíte?

Stále máme spoustu práce
ohled ně takzvaného rozjetí di-
vadla Verze v divadle Mana, tak -
že se celkem těším, až poleví pro -
duk ční věci, a budu se zase chvíli
věnovat těm uměleckým – vy -
mýš let doprovodné programy,
zkoušet v našem divadle novou

věc atp. Jinak budu po dlouhé
době zkoušet v Národním diva -
dle současnou divadelní hru Ví-
tejte v Thébách, což bude ce lo -
sou bo rovka, a to je vždycky
zá bavné, tak na to se taky těším.
A vůbec se těším na celý rok
2018, takže vzhůru do něj!

Jana Janěková ml.
česká herečka

■ narodila se 30. března 1978 ve Zlíně
■ v roce 2000 absolvovala Janáčkovu akademii múzických
umění v Brně
■ již během studií hostovala v Městském divadle Brno, v Di-
vadle 7 a půl a v činohře Národního divadla v Praze, kde je od
roku 2000 ve stálém angažmá
■ v letech 2000–2006 hostovala také v Národním divadle
v Brně, v divadle Rubín, v Divadle Radka Brzobohatého, Divadle
Na zábradlí a Divadle Palace
■ v současné době působí kromě Národního divadla v divadle
Verze, jehož je spoluzakladatelkou a hostuje v divadle Kalich
■ vyučuje herectví na konzervatoří Jaroslava Ježka
■ věnuje se filmové a televizní tvorbě, hrála například ve fil-
mech Smrt pedofila, Pravidla lži, Největší z Čechů, El Paso, Ro-
dina je základ státu a seriálech Četnické humoresky, Ordinace
v růžové zahradě, Policajti z centra, Cesty domů, Vzteklina, Po-
licie Modrava
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Zástupci radnice proto jed-
nali s památkáři a letos by
vyřizování žádostí mělo

být snazší. „Silniční správní úřad
Prahy 10, který předzahrádku
povoluje, při vyřizování žádosti
posuzuje zejména to, jestli před-
zahrádka splňuje náležitosti sta-
novené platnou legislativou. Od -
bor památkové péče Magistrátu

hlavního města Prahy naproti
tomu posuzuje zejména její
vzhled. Často se tak tyto dvě
instituce rozcházely v názoru na
to, jak mají předzahrádky, ze-
jména v Městské památkové zó -
ně Vinohrady, Žižkov, Vršovice,
vypadat. To mnohdy působilo
průtahy a provozovatelům ne-
příjemnosti,“ vysvětlil potíže

Podmínky pro předzahrádky ujasnila

dohoda s památkáři
Restaurační předzahrádky začnou za několik
týdnů instalovat desítkové restaurace.
Radnice s památkáři pro letošní rok vyjednala
jednoduchá pravidla. V minulých letech si
totiž provozovatelé restaurací v Praze 10
stěžovali na nejasnosti při vyřizování žádostí
o předzahrádky. 

před seda dopravního výboru
Prahy 10 Viktor Lojík. 

Provozovatelé předzahrádek
dopláceli na to, že se střetával
desítkový silniční správní úřad
a památkáři. Silniční úřad, který
předzahrádky povoluje, totiž
musí respektovat vyhlášku
o bezbariérovém užívání staveb,
která mimo jiné předepisuje za-
chování vodící linie pro nevi-
domé, tedy zjednodušeně to, aby
zahrádky měly plůtky, které jas -
ně vymezují zábor prostranství.
Památkáři naproti tomu upřed-
nostňují zahrádky bez ohrazení.

„Tyto dva pohledy šly tedy
proti sobě. Jednali jsme proto
s památkáři a podařilo se nám
definovat, jak by měly předza-
hrádky vypadat tak, aby splňo-
valy jak vyhlášku a požadavky

SSÚ, tak metodiku památkářů.
Pokud ohrazení předzahrádky
bude ze subtilních profilů a pří-
rodních materiálů (dřevo, kov),
nebude to pro památkáře prob-
lém. Dále se nám podařilo vyjed-
nat, že pokud se zahrádka na-
chází mimo území zmiňované
památkové zóny, stanovisko pa-
mátkářů není potřeba a posuzo-
vat se bude pouze dopravní
strán ka věci,“ vysvětluje Lojík. 

Výhodou pro provozovatele
restaurací, kteří měli předza-
hrádku už loni je to, že pokud
provozovatel závazné stanovi-
sko památkářů získal v minulém
roce, a zahrádka bude stejná,
není třeba žádat památkáře
o nové stanovisko, stačí doložit
pouze kopie stanoviska loň-
ského.
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V tajence se skrývá citát Patricie Holečkové

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e–mailem ve
tvaru V10 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.

INZERCE V10-0306

První tři obdrží knihu
Hektora cesta
aneb hledání štěstí
od Françoise Lelorda.

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz nebo na
telefonním čísle 225 985 225 (po až pá 8.00–18.00 hod.).

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

facebook.com/sorrycz

Březnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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



servis

13www.vase10.cz

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
30

8

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
30

9

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na

obdobné pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci
s jasně definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

31. 3. 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Kosatcová x Hvozdíková

31. 3. 2018, 9.00–15.00 hod.
■ Kounická x Malínská (mobilní
sběrný dvůr)

31. 3. 2018, 13.00–16.00 hod.
■ Dvouletky x Solidarity

1. 4. 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Vydrova x Strnadova

1. 4. 2018, 13.00–16.00 hod.
■ U Trati x Na Spádu

7. 4. 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Molitorovská x Bylanská

7. 4. 2018, 13.00–16.00 hod.
■ Na Výsluní x Révová
■ nám. Mezi Zahrádkami x Pod-
léšková
■ V Úžlabině x Vykáňská

8. 4. v 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Prusická x Uhříněveská
■Za Sedmidomky x Pod Bohdal-
cem I.

8. 4. 2018, 13.00–16.00 hod.
■ Vlašimská x Bratří Čapků
■ Královická x Hájecká

14. 4. 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Na Křivce x Osnická
■ Střemchová x Meruňková

14. 4. 2018, 13.00–16.00 hod.
■ Na Třebešíně x Nad Třebeší-
nem II.
■ Janderova x Chládkova

15. 4. 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Žernovská x Štíhlická

15. 4. 2018, 13.00–16.00 hod.
■ Nad Vodovodem x Slunečná

Kontejnery
pro bioodpad

Kontejnery slouží výhrad -
ně pro odpad biologického
charakteru, jako jsou vět -

ve, tráva, listí, spadané ovoce,

zbytky rostlin, případně jiné bio-
odpady ze zahrádek rodinných
domů. Do kontejnerů není mož -
né vkládat jiné druhy odpadů.

■ U Záběhlického zámku (záliv
za domy č. o. 1j)
■ Mokřanská x Běžná

21. 4. 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Běchovická x Révová

21. 4. 2018, 9.00–15.00 hod.
■ Na Universitním statku (par-
koviště; mobilní sběrný dvůr)

21. 4. 2018, 13.00–16.00 hod.
■Nad Vršovskou horou (za mos-
tem, u garáží)

22. 4. 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Na Šafránce x Estonská

22. 4. 2018, 13.00–16.00 hod.
■Na Vinobraní x Nad Trnkovem

28. 4. 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Dětská (v ohybu ulice)

28. 4. 2018, 9.00–15.00 hod.
■ Ostružinová x Jahodová (mo-
bilní sběrný dvůr)

28. 4. 2018, 13.00–16.00 hod.
■ Rektorská x Bakalářská

29. 4. 2018, 9.00–12.00 hod.
■ Kounická x Rostoklatská

29. 4. 2018, 13.00–16.00 hod.
■ Šafránová x Chrpová

Mobilní
sběrný dvůr
Na stanoviště je možné do-

nést kromě objemného
odpadu také bioodpady,

dřevěný odpad a stavební suť

v množství 1 m³ na osobu za mě -
síc. Mobilní sběrný dvůr je v pro-
vozu od 9 do 15 hodin.

■ 31. 3. Kounická x Malínská (u trafostanice)
■ 21. 4. Na Universitním statku (parkoviště)
■ 28. 4. Ostružinová x Jahodová (parkoviště)
■ 19. 5. Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.
■ 26. 5. Nad Vršovskou horou (za mostem, oblast Slatiny)

Sběr použitých
potravinářských olejů a tuků
■ Použitý olej z domácností lze odevzdávat ve všech pražských
sběrných dvorech. V kaž dém sběrném dvoře je umístěna ná-
doba s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání
použitých kuchyňských olejů z domácností. Podmínkou je, aby
oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech avšak
v žádném případě ne skleněných, ale pouze v plastových oba-
lech: PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Sbíráním tohoto druhu domácího odpadu je šetřena už tak
těžce zkoušená kanalizační síť před nežádoucím zanesením.
Současná praxe při jeho zbavování vedla k nežádoucím je vům.
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„Zápis do školek se sna-
žíme co nejvíce zjed-
nodušit. S tím souvisí

právě návrat k jednomu spádo-
vému obvodu, po čemž rodiče vo-
lali, a také zavedení elektronic-
kých předzápisů do mateřských
škol, které se v mnoha měst-
ských částech osvědčily a rodi-
čům i samotným školkám usnad-
ňují administrativu,“ řekl
k dvě ma novinkám radní Prahy
10 pro oblast školství Ondřej Po-
čarovský.

Předzápisy do mateřinek zři-

zovaných městskou částí budou
spuštěny v květnu. Rodiče bu -
dou moci vyplnit dotazník elekt-
ronicky, po vyplnění základních
informací jim systém připomene
další kroky, které je třeba splnit
pro řádný zápis, jako je napří-
klad vyřízení potvrzení od léka -
ře.

Předzápisový dotazník si bude
nutné vytisknout a spolu s dal-
šími nutnými dokumenty se do-
stavit osobně k řádnému zápisu.
„Ve skutečnosti to znamená, že
rodičům ušetříme přinejmenším

jednu cestu do školky. Zároveň
ale budou veškeré informace
o zápisu dostupné on-line, což,
alespoň doufáme, všem usnadní
také orientaci v tom, co všechno
je nutné k zápisu donést a kdy,“
dodal radní Počarovský.

Desítkové mateřinky také le -
tos uspořádají dny otevřených
dveří, při nichž si bude možné
vybraná zařízení prohlédnout.
„Po dohodě s ředitelkami mateř-
ských škol jsme se rozhodli, že
každá mateřská škola vypíše ně-
kolik termínů pro dny otevře-

ných dveří. Nepovažujeme za
vhodné, aby prohlídky školek
probíhaly za jejich plného pro-
vozu. Hlavním důvodem jsou sa-
mozřejmě otázky bezpečnosti –
nikomu z nás není v dnešní době
příjemná představa, že by se
mezi dětmi mohli pohybovat cizí
lidé,“ vysvětlil Počarovský.

Bě hem dnů otevřených dveří
v mateřských školách dostanou
rodiče šanci promluvit s učitel-
kami, prohlédnout si prostory
školek nebo se lépe seznámit
s jejich fungováním.

„Postupně navyšujeme
počet míst na základ-
ních školách v Pra -

ze 10. Otevřeli jsme učebny,
které vznikly v nově vybudova-
ném 4. patře budovy v Základní
škole v Jakutské,“ potvrdil radní
Pra hy 10 pro oblast školství On-
dřej Počarovský. 

Rekonstrukce, která měla od
začátku cíl přidat škole celé jed -
no nové patro, začala loni v létě.
V novém patře vzniklo celkem

pět učeben, přičemž jedna z nich
je odborná jazyková a počítačo -
vá, další tři třídy kmenové a jed -
na třída volnočasová. Součástí
nové části základní školy je dále
i moderní sociální zařízení. 

„Snažili jsme se samozřejmě
zachovat původní architektonic -
ký ráz budovy, ale zároveň také
splnit hlavní cíl rekonstrukce,
tedy navýšení počtu míst pro dě -
ti. Oboje se nám podařilo, a to
v poměrně rychlém termínu –

náročná rekonstrukce nám za-
brala sedm měsíců,“ uvedl první
místostarosta Tomáš Pek. 

Škola se díky dostavbě také do-
čkala výtahu, který ve škole do -
sud chyběl. „Samozřejmě má me
snahu snižovat ve školství bari-
éry. Výtah, který samozřejmě
splňuje nejpřísnější bezpečnost -
ní nařízení, žákům s případným
tělesným hendikepem výrazně
ulehčí život. V novém patře
vznik ly také toalety pro hendike-

pované,“ dodává Ondřej Poča-
rovský. 

Rekonstrukci financovala sa-
motná desátá městská část
a také Magistrát hlavního města
Prahy. Sedmiměsíční práce byly
o to náročnější, že probíhaly za
plného provozu školy. Desítka
chce v rozšiřování kapacity škol
pokračovat. „Ať už rekonstrukcí
školy v Kodaňské, nebo přípra-
vou rekonstrukce staré školy
V Olšinách,“ dodal Tomáš Pek.

Zapsat dítě do školky

jde elektronicky

Loni v létě začala na Základní škole Jakutská

velká přestavba, jejímž cílem bylo navýšení

kapacity. Teď má škola zkolaudovanou

nástavbu dalšího patra. Škola tak má prostor

pro dalších devadesát dětí.

Elektronické zápisy do mateřských školek zavádí desátá městská
část. Další novinkou letošního školního roku je také to, že končí
spádové obvody. Celá městská část bude nově jen jedním spádovým
obvodem. 

Škola Jakutská
má nové patro
Škola Jakutská
má nové patro
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volný čas

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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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na www.vase10.cz

Setkání pojmenované Ukliď -
me svět! Ukliďme Česko
i Malešický lesík! se koná

v sobotu 7. dubna, začíná se
v 9.00 hodin. Sraz je před Eko-
Centrem v Rektorské ulici a uklí-
zet se bude, jak podtitul akce
napo vídá, Malešický lesík. Akci
po řádá ČSOP Natura, quo va dis?
a její EkoCentrum v Domě. Úklid
Malešického lesa je pořádán od

roku 1999. Druhou úklidovou
akci Ukliď me Česko i dětská
hřiště v Malešicích pořádá Spo-
lek Malešice v pohybu. Koná se
také v sobotu 7. dubna od 9.00
ho din, dobrovolníci se mohou
scházet u Mateřské školy Tucho-
razská.

Loni se zúčastnilo než 350
dobrovolníků, kromě jednotliv -
ců, rodin či spolků přiložily ruku

Ukliďte společně Prahu 10
Tradiční dobrovolnická akce, jejímž cílem je

uklidit desátou městskou část, se po roce

vrací. Uklízet se bude Malešický lesík i dětská

hřiště, a to v rámci kampaně Ukliďme svět,

ukliďme Česko. 

■ Svoji kmenovou hru „Vršo-
vice jsou zlatý,“ řek' tatínek
odehraje 8. března Vršovické di -
va dlo Mana. Jde o původní dra-
matizaci autentických vzpomí-
nek na dětství a mládí ve
Vr šovicích. 

■ Keramickou dílnu pro celou
rodinu otevře 10. března RC Ja-
blíčkov. Budou se vytvářet za -
jíčci, ovečky, ptáčci, vajíčka, ky-
tičky a mnoho dalšího podle vaší
fantazie.

■ Argentina – nekonečné dál -
ky západní Argentiny se jme-
nuje cestovatelské promítání
a povídání o zajímavých zážit-
cích, lidech a přírodě od Stani-
slava Hořínka a Dany Smržové,
které se bude konat v úterý
13. břez na. Akce začíná v 19.00
hodin v Malešickém mikropivo-
varu a pořádá ji ČSOP Natura,
quo vadis? a její EkoCentrum
v Domě.

■ Dům čtení Ruská připravil
pro nejmenší na sobotu 17.
března divadelní představení
Žabí příběhy, začíná se v 10.00
hodin. Dětem budou předsta-
veny příběhy dvou žabáků Kvaka
a Žbluňka, které se mění podle
počasí a ročního období. Děti se
do hry mohou zapojit, hrají živě
s Žabí kapelou na rytmické hu-
dební nástroje a zpívají. Předsta-
vení dětem vysvětlí, co je vlastně
přátelství, že je to něco vzác-
ného, čeho si musíme cenit. Hra
vznikla podle knihy Kvak
a Žbluňk od Arnolda Lobela.

■ Benefiční koncert Bratrské
písně a chorály z celého svě -
ta je naplánován na 17. března
od 17.00 hodin. Konat se bude
v Milíčově kapli v Rektorské uli -
ci, pořádá ho Ochranovský sbor
Jednoty Bratrské. Zazní bra -
trské písně a chorály z celého
světa v podání Sboru Herrnhut-
ských trubačů, který byl založen
léta páně 1731. Jde o koncert na
podporu realizace přístavby Mi-
líčovy kaple podle projektu archi-
tekta Davida Vávry.

■ Další pořad z cyklu Dobro-
družství architektury se koná
v úterý 20. března od 19.00
v Malešickém mikropivovaru.
Jde o autorský cyklus přednášek
s výkladem architekta a člena
ini ciativy Naše Malešice Davida
Mateáska. Díl osmý seznámí pří-
chozí s tématem Stavby a hory
aneb architektura na střeše svě -
ta. Pořadatelé doporučují rezer-
vaci místa předem, při předcho-
zích setkáních bylo vždy plno. 

■ Světový den poezie mohou
lidé společně oslavit 21. března
v pobočce Městské knihovny
v Praze 10. Začíná se v 18.00
hodin a pořadatelé připomínají,
že poezii lze vnímat jako součást
našeho života, a že jejím pro-
střednictvím je možné klást
otáz ky a hledat odpovědi. Lite-
rárně hudební po řad „A v tom
jsou světla zázra ků“ bude před-
staven v podání držitele několika
prestižních cen v uměleckém
přednesu Vladimíra Soldána
a flét nistky Olgy Švárové Vla-
chové.

Vršovice jsou zlatý
8. března

Keramická dílna
10. března

Nekonečné dálky
Argentiny
13. března

Žabí příběhy
17. března

Benefiční koncert
17. března

Světový den poezie
21. března

Dobrodružství
architektury 

20. března

k dílu i školy, firmy či úředníci
městské části.

Jak pořadatelé připomínají,
do brovolnické úklidy na desítce
mají svou letitou tradici zejména
díky Malešicím a Trojmezí. Po-
stupně se přidávaly a přidávají
další lokality.

Uklízelo
sto tisíc lidí

Ukliďme svět, ukliďme Česko
je celorepubliková akce, dobro-
volníci se společně po celém Čes -
ku chopí úklidových pomůcek
shodně 7. dubna. Vloni se zapoji -
lo po celé republice bezmála sto
tisíc dobrovolníků, kteří sesbírali
přes 1500 tun nepořádku. Zapo-
jit se veřejnost může ne jen sa-

motným úklidem, ale také zorga-
nizováním skupiny dobrovolní -
ků. „Snažíme se organizátorům
místních úklidů organizaci co
nejvíce ulehčit a podpořit je
nejen radami, mediální kampaní
ale i materiálně, především zajiš-
těním balíčků s pytli a rukavi-
cemi pro dobrovolníky,“ podotkla
jedna z organizátorů akce, Katka
Landová. „Abychom věděli, kolik
účastníků se letos chystá uklízet
a mohli jim materiál včas rozdě-
lit a rozeslat, potřebujeme, aby
se nám přihlásili co nejdříve, ať
už jsou ze zájmových sdružení,
škol, firem či nadšení jednotliv -
ci,“ dodala. Veškeré potřebné
infor mace jsou na webu
www.Uklid meCesko.cz.
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