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Vážení čtenáři,
jste milovníci pořádku, nebo
dáváte před hodinami úklidu
domácnosti přednost pobytu
venku? Ať tak, či tak, už tuto
sobotu dostanou prostor obě
skupiny. Koná se totiž další
ročník akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ a desátá
měst ská část se bude měnit
k lepšímu díky pomoci dobro-
volníků. Kde se bude uklízet
a co všechno k tomu, abyste
se zúčastnili, budete potřebo-
vat? Z titulní stránky dubno-

vého vydání magazínu Vaše 10 se na vás kouká herečka
Kristýna Kociánová. Jaký má vztah k Praze 10, co si tady
oblíbila a jaké má pracovní plány? Vracíme se také k tématu
parkování, desítka je jednou z pražských městských částí,
kde se zatím za parkování neplatí. Jaké to působí potíže
a kdy se situace změní? Nezapomínáme ani na tipy na zají-
mavé akce, které si můžete užít ve svém volném čase. My-
slete také na to, že pokud jste rodiče předškoláků, anebo bu-
doucích prvňáčků, čekají vás v následujících týdnech
zápisy do škol a školek. Nejdříve k nim půjdou děti, které
mají v září nastoupit do první třídy, zapisovat do školek se
budou děti v květnu. Vaše Zuzana
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aktuality

MOJE STOPA - 5 milion  na nápady ob an
CHCETE ZM NIT VE EJNÉ PROSTORY V PRAZE 10?

Pítko v parku 
u ul. V Olšinách Hmyzí hotely

Rekonstrukce 
dětského hřiště v 

parku Pod Rapidem

Sportovně-relaxační 
zóna na pozemku 
ZŠ V Rybníčkách

Grilovací zóna 
Gutovka

Veřejné solární 
dobíjecí stanice

Revitalizace pozemku 
nad ul. Ke Skalkám

Lavičky s výhledem 
na sídlišti Skalka

Lavičky  s výhledem 
na sídlišti Skalka

Inteligentní 
lavička

Parkour hřiště 
u Nádraží Vršovice

Veřejné úschovné 
skříňky

Pietní místo v parku 
Ivana Jilemnického

VY na www.moje-stopa.cz hlasujte pro projekty, které se Vám líbí, MY je zrealizujeme!

INZERCE V10-0414

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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V rámci letošních oslav stého výročí
založení Československa mohou fo-
tografové uspět v soutěži Lípa – náš

národní strom. Soutěž organizuje web
Praž ské stromy ve spolupráci s pražským
magistrátem. Klání je určeno amatérským
fotografům a cílem je zdokumentovat dře-
viny vysazené na počest vzniku Českoslo-
venska a najít nejkrásnější lípu Pra hy. Lípa
je naším nejoblíbenějším listnatým stro-

mem a stala se také symbolem slovanské
vzájemnosti. „Naším národním stromem
byla oficiálně zvolena v roce 1848 na vše-
slovanském sjezdu, který se konal v Pra -
ze,“ upřesnil dendrolog Aleš Rudl. Snímky
je třeba doplnit o lokalitu, kde strom roste,
připojit je možné okolnosti vzniku snímku
nebo poznámku, čím strom soutěžícího za-
ujal. Fotografie je možné zasílat do 19. srp -
na na adresu prazskestromy@seznam.cz.

Fotografická soutěž
Lípa – náš národní strom

Rok 1968
pohledem mladého historika

Ve středu 25. dubna pořádá Dům čte -
ní Ruská přednášku historika Jana
Krajčiroviče pojmenovanou Rok

1968 pohledem mladého historika. Histo-
rik se zabývá ro kem 1968 zejména ve vzta -
hu kultury a nastupujícího období takzva -

né normalizace. Řeč bude například o ně-
kolika regionálních vysílacích studiích a ob-
sahu jejich vysílání i o následné perzekuci
pracovníků na počátku normalizace. Před-
náška začíná v 18.00 hodin a vstup na ni je
zdarma.

Zápisy
do škol a školek

Zápis do prvních tříd proběhne ve
všech základních školách, které
zřizuje Praha 10, ve dnech 4. a 5.

dubna. Bližší informace o zápisu lze
najít na webech jednotlivých škol. Zá -
pis do mateřských škol v desáté měst-
ské části se bude konat 10. května.
Ještě předtím se desítkové mateřinky
otevřou veřejnosti v rámci dnů otevře-
ných dveří. Zapisovat se děti budou do
mateřinek od 13.00 do 18.00 hodin
a k zápisu je třeba přijít i s dítětem.



5www.vase10.cz

volný čas

Do 27. dubna ve všední
dny od 12.00 do 18.00
hodin je k vidění výstava

malíře Hynka Luňáka, a to
v Ga lerii Pre v Praze 10. Jme-
nuje se RETROSPEKTIVA.

Hynek Luňák se v Dejvicích
narodil 12. dubna 1926. Vystu-
doval reálné gymnázium a Vyš -
ší průmyslovou ško lu. Coby
tech nik a konstruktér pracoval
v Sezimově Ústí, ve Zlíně
a v Západomoravských strojír-
nách. 

Pracovně často jezdil do za-
hraničí, zejména do Itálie, kde
se seznamoval s uměleckými
a historickými památkami,

pod nikal soukromé cesty za po-
znáním historie a výtvarného
umění. Od roku 1948 se účast -
nil výtvarných kroužků LUT
v Gottwaldově, v Táboře a Tře-
bíči, kde byli jeho učiteli akad.
mal. prof. Vladimír Hroch,
akad. mal. Josef Kousal a ze-
jména prof. Novotný.

Prošel i školeními, které vedl
František Gross, akad. malíř
Šámal a prof. Antonín Kybal.
V 50. a 60. letech se Hynek Lu -
ňák věnoval konstruktivistické
malbě a kresbě s tematikou pří-
stavů, lodí a jeřábů, později
upřednostňoval kresbu tužkou
a pastelem, v grafice kameno-

■ Estonsko – cesta přírodou
a dě jinami se jmenuje akce,
která se bude konat ve středu
11. dubna od 19.00 v Malešic-
kém mikropivovaru. Pořádá ji
ČSOP Natura, quo vadis? a její
EkoCentrum v Domě a jde
o cestovatelské promítání a po-
vídání Mila na M. Horáka o zají-
mavých zážitcích, lidech a pří-
rodě Estonska.

■ Přednáška Špicberky: Krá-
lovství ledních medvědů se
bu de konat 11. dubna v poboč -
ce knihovny Dům čtení. Začíná
se v 18.00 hodin a příchozí se
dozvědí zajímavosti o ostro-
vech vzdálených pouhých
1200 km od severního pólu,
které jsou místem, kde se stýká
nespoutaná divoká polární pří-
roda se zanikajícím industriál-
ním světem těžby uhlí a prudce
se rozvíjejícím turistickým ru-
chem. Přednášet bude Jan Šťo-
víček, průvodce a autor knihy
„Špicberky, království ledních
medvědů“.

■ Kdo jsou lidé s duševním
onemocněním a jak uvažují
o životě? Co jim přináší naději
a čím vším mohou společnosti
prospět? Na tyhle a mnoho dal-
ších otázek dostanete odpovědi
na přednášce v knihovně v Rus -
ké ulici. Povídání je součástí
cyklu s názvem Vzděláváním
k zotavení, který je inspirován
kurzy z nabídky Komunitního
centra pro Zotavení. To nabízí
spektrum aktivit vedoucích
k začleňování lidí s duševním
onemocněním do běžného ži-
vota. V červnu se bude mluvit
ne téma Sebeřízení jako sou-
část zotavení, na září je naplá-
nováno té ma Jak a proč komu-
nikovat s lékařem o medikaci.

■ Líný kocour Josef má moc
rád sebe a gauč. Jenže jednoho
dne se v jeho kožíšku usídlí do-
těrná blecha a nepřestává ho
obtěžovat nepříjemným kousá-
ním. Co bude dál? To se dozvědí
děti, které přijdou 13. dubna na
pohádkové povídání s Méďou
Tu lákem. V Domě čtení začíná
ve 14.00 hodin. 

Cesta
přírodou a dějinami

11. dubna

Království
ledních medvědů

11. dubna

Vzděláváním k zotavení

12. dubna

Méďa Tulák

13. dubna

Pořádáte akci v Praze 10?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

■ Keramickou dílničku pro
malé i velké otevře v sobotu
14. dubna Rodinné a komunitní
centrum Jablíčkov. Vyrábět se
bude domeček, dekorativní
koule, ptáček a další drobnosti
dle vlastní fantazie. 

■ Ve středu 18. dubna přiví-
tají v Milíčově kapli dětské di-
váky. Odehráno zde totiž bude
první z řady pravidelných lout-
kových představení pro nej-
menší. Představení začíná
v 10.00 hodin.

Dopolední pohádka

18. dubna

Keramická dílnička

14. dubna

Výstava Hynka Luňáka
Retrospektiva

tisk, techniku litografie. Předlo-
hami mu byly náměty z domova
i ze zahraničí, třeba z Vysočiny,
Bretaně či Řecka. A protože ho
zaujalo okolí Třebíče, věnoval
se tvorbě s motivy Třebíče
a ma lebných zákoutí Zámostí. 

V jeho práci se prolínaly dva
světy, dvě profese – zasněného
malíře a precizního technika.
Hynek Luňák byl členem Unie

výtvarných umělců ČR – čle-
nem SVUV v Jihlavě, je zapsán
v Národním registru profesi-
onálních výtvarných umělců
ČR. Pravidelně se zúčastňoval
výstav pořádaných SVUV v Ji-
hlavě, výstav ex libris Chrudim,
jako host vystavoval své práce
v Hollaru, drobnou grafiku
i v za hraničí. Zemřel 14. května
2014 ve věku 88 let.

INZERCE V10-0410

Přístav, 1965,
olej-tempera, 28x53
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politika

Vladimír Novák,
ČSSD, starosta MČ Praha 10

Je potřeba najít efektivní řešení
Parkování v Praze 10 je jedna z věcí, které

řadě našich obyvatel komplikuje život ze-
jména ve Vršovicích, ale i ve Strašnicích,
v části Malešic a na Zahraďáku. Znám to
z vlast ní zkušenosti. Na řešení pracujeme:
Letos budou odborníci zpracovávat studii,
podle které se rozhodne, zda by řešením mohly být zóny place-
ného stání. Můj názor je, že je potřeba najít efektivní řešení, ale
ZPS spásné určitě nejsou – za prvé je to v podstatě další typ daně
a za druhé nefungují, pokud se vydá více povolenek, než je parko-
vacích míst. O výsledcích budeme informovat.

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.,
Koalice Vlasta, zastupitel, člen Výboru
dopravy a cyklostezek

Studie problémy nevyřeší
V roce 2012 zaplatila Praha 10 za kom-

plexní studii dopravy v klidu více než milion
Kč, další dílčí studie následovaly; nyní Rada
MČ schválila pořízení další takové studie.
Jenže donekonečna opakované studie pro -
blémy s parkováním nevyřeší. Napřed je potřeba na základě exis-
tujících dat najít politickou shodu na tom, zda je rozšíření parko-
vacích zón vhodným řešením (a aktuální studii potřebujeme),
nebo naopak není proveditelné např. kvůli snížení počtu parkova-
cích míst (a studie budou vyhozené peníze).
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Parkování
v Praze 10

Ing. Jana Čunátová,
KSČM, zastupitelka MČ Praha 10

Parkování, toť bolest většiny Pražanů
To, že Praha není nafukovací, již věděl Ka -

rel IV. Jak čas běží, tak přibývá těch našich
plechových miláčků a vzniká větší potřeba
parkování. A nejlépe před naším bydlištěm.
Pra ha se musí řešit jako celek. Tím, že si
někde vytvořili modré zón, poškodili obvody,
kde tyto zóny nejsou. Dále zákon o odstraňování vraků je také ve-
lice složitý. Pokud by byl zjednodušen, pak by také pár míst k par-
kování přibylo. Občané Prahy 10 budou parkovat, kde se dá tak
dlouho, dokud Magistrát hl. m. Prahy neupraví předpisy, které
budou jednotné pro celou Prahu. Parkujícím občanům z modrých
zón se v současné době zamezit nedá. Je to o té ohleduplnosti jed-
noho člověka ke druhému.

Ivana Cabrnochová,
SZ, radní MČ Praha 10

Město není nafukovací
Parkování v Praze 10 potřebuje regulaci

v podobě parkovací zóny. Město není nafuko-
vací, všechna auta Středočechů se do města
nevejdou a není fér, že to odnášejí místní.
Zóny nás obklopují – platí v Praze 2 a 3, při-
pravuje se vyhlášení v Praze 4. Hrozí, že Pra -
ha 10 se stane bezplatným parkovištěm pro zbytek metropole.
Zóna umožní, aby občané desítky zaparkovali před svým domem
či v jeho blízkosti v rámci zanedbatelného ročního poplatku, přes-
polní budou mít právo u nás stát po zaplacení parkovného. Místní
to při parkování jednoznačně zvýhodní.

Viktor Lojík,
TOP 09, zastupitel, předseda Výboru
dopravy a cyklostezek

Parkovací místa je třeba chránit
Praha 10 se v posledních letech stala P+R

parkovištěm pro mimopražské obyvatele
a zároveň se stala odstavným parkovištěm,
jež používají obyvatelé okolních městských
částí, které mají a budou mít modré zóny.
Jsme přesvědčeni, že parkovací místa obyvatel Prahy 10 před je-
jich domy je třeba chránit. Proto si myslíme, že zavedení modrých
zón by v některý částech Prahy 10 jejich obyvatelům při parkování
pomohlo. Podíleli jsme se proto na zadání studie, která by měla
naznačit, jakým směrem se ubírat a kde zavedení zón dává smysl
a kde nikoliv.  Zároveň je třeba uvažovat o vzniku nových parko-
vacích míst, zejména na sídlištích.

V desáté městské části prozatím nebudou

zavedeny zóny placeného stání. Radnice

chce totiž počkat, až bude v okolních

městských částech provoz zón placeného

stání definitivně usazen.

Na zpoplatnění parkování
se chystá sousední čtvr -
tá městská část. Desítka

připravuje zadání studie Ana-
lýza dopravy v klidu na ce lém
území MČ Praha 10. Tu v ruce
mít musí, požaduje ji to tiž praž-
ský magistrát jako podklad pro
případné další rozhodování
o zavedení placeného stání
v Pra ze 10. Desítka již jednu
ob dobnou studii k dispozici má,

je však stará, a proto nepouži-
telná. Magistrátem požadovaná
studie totiž nesmí být starší
dvou let. 

O zavedení zón placeného
státní rozhoduje právě pražský
magistrát, a to na základě klad-
ného usnesení zastupitelstva
desítky, které vychází právě ze
zmíněné studie. Jaký názor
ma jí na parkování na desítce
koaliční a opoziční politici?

Parkování na desítce
■ Jak se vám parkuje na desítce?
■ Jste zastánci, nebo odpůrci zavedení zón placeného stání
v desáté městské části?
■ Kde je podle vás nejhorší situace?
■ Upřednostnili byste celopražské parkovací oprávnění?
Napište nám na e–mailovou adresu zuzana.purova@a11.cz.
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Moskevská 369/25, 101 00 Praha – Vršovice, tel. mobil: 604 207 164, 739 358 164

www.spinning4health.cz
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Vršovická 62, Praha 10Vršovická 62, Praha 10
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osobnost Prahy 10

● Být herečkou jste toužila už odmalič -
ka. Navštěvovala jste nějaký dramatický
kroužek, recitovala a tak podobně?

Co si pamatuji, tak úplně odmalička jsem
měla představu, že budu buď princezna,
nebo herečka. Logicky, princezna bohužel
neklapla. Postupem věku jsem stejně před-
stavu princezny opustila, ale pořád jsem ří-
kala, že budu herečka. V Kopřivnici, kam
jsem chodila na základku, mě vzal kama-
rád do dětského divadla Schůdky, které
vedl jeho děda. Zkusila jsem tam poprvé
stát na jevišti a hrát divadlo. I když to byly
spíš takové srandičky, měli jsme i pár tako-
vých pidi pohádkových inscenací a to mě
moc bavilo. Spolu se ségrou jsme také zpí-
valy a zúčastňovaly se různých soutěží.
No, a pak jsem našim řekla, že půjdu zkusit
přijímačky na konzervatoř.
● Jak na vaše rozhodnutí studovat kon-
zervatoř a věnovat se herectví reagovali
rodiče, nevymlouvali vám je?

Rodiče nikdy neměli s divadlem nebo he-
rectvím nic společného. Vždycky ale byli,
a věřím, že vždycky budou, naprosto v po -
ho dě a ve všem mě i moji sestru podporo-
vali. I když mamča se snažila zároveň nás
držet při zemi, abychom pak nebyly zkla-
mané. Rodiče mě velice podporovali, ať jdu
a přijímačky na konzervatoř zkusím, ale
současně mě upozorňovali na to, že se mů -
že stát, že mě nepřijmou. A tak to má být…
● O nějaké jiné škole nebo povolání jste
nikdy nepřemýšlela?

Ne, nikdy. Spíš jsme doma řešili, co budu
dělat, když se na konzervatoř nedostanu.
Sestra studovala gympl, ale všichni jsme
věděli, že nejsem typ na gympl, s tou hor-

dou učení bych se tam jen trápila. Naštěstí
vyšla konzervatoř.
● Po maturitě na ostravské konzerva-
toři jste strávila chvíli ještě v Ostravě,
po tom devět let v Klicperově divadle,
a pak jste se najednou ocitla v Praze.
Jak náročné byly začátky v metropoli?

Do Prahy jsem se dostávala vlastně po-
stupně, tak trochu dávkovaně, takže to pro
mě zase tak náročné nebylo. V Hradci Krá-
lové jsem byla od roku 2005 a asi za dva
roky mě pozvali na casting do seriálu Ordi-
nace v růžové zahradě, kde jsem dostala
roli sestřičky Mirky. Tím vznikl můj první
větší kontakt s Prahou, protože jsem mu-
sela často dojíždět na natáčení. Ze začátku
jsem jezdila z Hradce Králové různě auto-
busem nebo vlakem. Pamatuji si, že po-
mocný režisér mi neustále podsouval,
abych si pořídila auto, že přece jen čas do-
jezdu je pak mnohem jednodušší a rych-
lejší. Nakonec jsem to udělala, ale po celou
dobu, co jsem točila Ordinaci, jsem dojíž-
děla na natáčení Ordinace z Hradce. Poz-
ději se do Prahy přestěhovala sestra a já
u ní trávila hodně času a přespávala u ní.
Úplně nastálo jsem se do Prahy přistěho-
vala před dvěma roky. 
● A jak jste se ocitla na Praze 10, jaký
k ní vlastně máte vztah? 

K Praze 10 mám velký vztah, protože
prá vě tam bydlela a pořád bydlí moje ses -
tra, se kterou jsme si velmi blízké, a jak už
jsem říkala, trávila jsem u ní hodně času.
Proto, když jsem si sháněla vlastní byt, vě-
děla jsem, že nejraději bych chtěla bydlet
někde na desítce, nebo v jejím blízkém oko -
lí. Nakonec sice bydlím na trojce, ale blízko

Vršovic, takže k sestře na desítku to ne -
mám daleko. 
● Co se vám na desítce tak zalíbilo?

Sestra bydlí kousek od Vršovického ná-
městí a má malé, osmiměsíční miminko.
A s dítětem pozná člověk okolí svého byd-
liště úplně jinak. Myslím, že je to ideální
prostředí pro rodiny s dětmi, protože tam
mají kousíček do krásného parku, všude je
spousta přírody, zeleně, a to je super. Ne-
dávno jsem s nimi, jako hrdá teta, byla na
radnici na vítání občánků. I když mi nejpr -
ve tahle akce přišla jako „zastaralý zvyk“,
moc se mi líbila. Mělo to úžasnou atmo-
sféru a poetiku. Navíc tamní radnice je moc
krásná, hezky udělaná, takže to bylo straš -
ně milé a příjemné. Nakonec jsem si říkala,
že je to věc, která by se neměla do budouc -
na rušit. A ještě mají na desítce jeden
krásný zvyk, který se mi moc líbí. Rodiče ve
spolupráci s radnicí mohou vysadit pro
kaž dých deset miminek, která se v Pra -
ze 10 narodí, strom. Dřív se prý vysazoval
dokonce strom pro každé narozené dítě. To
je přece super akce. Navíc je desítka strate-
gické místo, protože všude to odtud máte
jen kousek.
● V hradeckém divadle jste hrála v řadě
inscenaci. Je nějaká role, na kterou
ráda vzpomínáte, která vám přirostla
k srdci?

Skoro každá role asi v člověku něčím zů-
stane, i když je pravda, že jsou role, na kte -
ré jsem skoro úplně zapomněla. První ta-
ková stěžejní věc pro mě asi byla role
Kristýny ve Věci Makropulos. Byla to nejen
krásná role, ale i strašně hezké a zajímavé
zkoušení s paní režisérkou Herajtovou.

Kristýna Kociánová:
Těším se z úplných maličkostí

Usměvavá herečka Kristýna Kociánová se do povědomí širší

veřejnosti dostala hlavně díky rolím v televizních seriálech

Ordinace v růžové zahradě a Přístav. V letech 2005 až 2014

byla v angažmá v Klicperově divadle v Hradci Králové, kde

působí stále jako host, a jinak pracuje na volné noze

v Praze. Kromě divadla a televizní tvorby se věnuje také

filmu, dabingu, hlasovým reklamám, rozhlasu

a moderování. Zanedlouho ji diváci uvidí například v roli

maminky malého Pepy v nové české filmové komedii Pepa.
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Hodně jsem se tehdy sblížila
pracovně i osobně s Kamilou
Sedlárovou, která hrála Emílii
Marty, tu Makropulku. Učila
jsem se od ní už jen tím, že jsem
ji sledovala, jak hraje, a bylo to
úžasné. Kamila je kolegyně
v Hradci, která pochází také
z Moravy, z ostravské konzer-
vatoře, pro mě úplně geniální
herečka. Další, pro mě zají-
mavé byly role, které jsem
zkoušela s panem režisérem
Morávkem. Na něj také vzpomí-
nám ráda, protože ač je to ve-
lice specifický režisér, naučil
mě hodně. A pak moc ráda
vzpomínám na komorní insce-
naci Žárlivost o třech ženských,
v režii Pavla Krejčího. Bylo to
takové jen naše představení, tři
baby na jevišti, prostě nádhera.
● Hrajete v divadle, v seriá -
lech i filmech, věnujete se roz-
hlasu, dabingu, moderování.
Co vás těší nebo baví nejvíc,
co je vám nejbližší?

Všechny věci, celou tu škálu,
co jste vyjmenovala, jsem
opravdu zkusila. Není to ale
tak, že bych v jednom období
dělala všech no. Mám to tak, že
něčeho je vždycky míň, něčeho
víc, nebo také není vůbec nic.
Tím, že jsem odešla z hradec-
kého divadla a jsem v Praze na
volné noze, tak vlastně divadlo
teď moc nedělám. Strašně mě

to ale mrzí, protože divadlo mi-
luji. Myslím si, že divadlo, ta
přímá reakce a konfrontace s di-
vákem, je herecký základ. Není
úplně jednoduché najít si v Pra -
ze v divadle práci, teď hraji
v Hátě a jsem vděčná Olince Že-
lenské, že mě vzala zatím do
jedné inscenace. Moc bych si
přála zkoušet v Praze divadlo
víc, protože mě to fakt baví…
A věřím, že to přijde.
●Cítíte se lépe na divadelním
jevišti, nebo před filmovou či
televizní kamerou? 

Když je dobrý kolektiv, fajn
režisér a do brý projekt, cítím se
všude skvěle. Mám ráda svoji
práci, mám ráda lidi a baví mě
obojí. Moje ideální představa je,
nazkoušet si dvě tři inscenace
ročně a do toho točit. To bych si
přála. 
● Máte nějakého oblíbeného
dramati ka, režiséra, roli? 

Potkala jsem už spoustu reži-
sérů a myslím si, že nejsem
konfliktní typ nebo herečka,
kte rá neumí vycházet s režisé-
rem. Logické je, že s někým si
voníte víc a někým míň. Žádnou
vysněnou roli jsem neměla ni -
kdy, možná je to i chyba. Mám
ráda nechci říct jednoduché, ale
takové to čisté divadlo o vzta-
zích. Miluji Tennessee Willi-
amse nebo Eugena O'Neilla. Sa-
mozřejmě nemám nic ani proti

současným dramatikům, ale
spíš se opravdu přikláním ke
klasickému divadlu, k takové té
starší škole, k divadlu, které se
dělalo dřív.
●Brzy bude mít premiéru no -
vý český film, komedie Pepa.
Jakou roli hrajete a co se vám
na natáčení líbilo?

Hraji maminku hlavního
představitele Pepy, což je Mi-
chal Suchánek, ale v době, když
byl ještě malý. Je to trochu
proletář ka, trochu hipísačka,
taková éterická postava, která
se na nějaké party potkala s ko-
legou, kterého hraje Jakub Ko -
hák, a narodí se jim syn Pe pa.
Takže zjednodušeně: já s Jaku-
bem Kohákem a výsledek je Mi-
chal Suchánek. S Michalem Su-
chánkem jsem se ale během
natáčení potkala jen v jedné
scé ně, při jeho svatbě, kde mě
„zestařovali“. 
● Film Pepa je komedie. Bylo
i natáčení veselé? 

Na natáčení mě moc bavilo,
že je hodně retrospektivní a je
tam velký záběr časového roz-
mezí. Strašně mě bavila ta
doba, ve které jsem točila, což
byl a nějaká plus minus sedm-
desátá léta. Celé prostředí, ate-
liér, kostýmy, dekorace, všech -
no bylo geniálně udělané. Měla
jsem skvělé kostýmy, to jsem si
moc užívala. Šedesátá léta jsem
nezažila, ale je pravda, že styl
té doby, ten design se mi líbí
a mám jej ráda.   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

● Proč by, podle vás, měli jít
lidé na film Pepa do kina, na
co se mohou těšit?

Scénář jsem sice četla celý,
ale logicky jsem se pak už za-
měřila jen na svoji část. Sestřih
jsem zatím neviděla, takže
jsem sama moc zvědavá. Mys-
lím, že to bude taková hořko-
slad  ká, ironická záležitost.
Mám už nějaké zvěsti od pana
producenta i pana režiséra
Honzíka Nováka, který mě už
několikrát obsadil, za což jsem
mu vděč ná, a moc si s ním rozu-
mím, že to bude fajn. Ty jo, fakt
se těším. A taky já tam nejsem
zase za naivku, což jsem ráda.
No prostě určitě přijďte.

INZERCE V10-0423
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●Když už do divadla jdete na
představení, dokážete si je ja -
ko divák užít, nebo spíš sledu-
jete kolegy, jak hrají?

Já jsem vděčný divák. Nepo-
třebuji nic moc intelektuálního,
pseudo něco… Mám ráda čisté,
jednoduché věci. Pokud mě
před stavení zaujme, odpustím
mu, i když má třeba chyby, pro-
tože když se mi to líbí, tak
chyby neřeším. Ve chvíli, kdy
začnu přemýšlet, co dělá můj
kolega a proč má takový kostým
a ne jiný, tak je to známka toho,
že mě představení nezaujalo.  
● Podílela jste se také na na-
hrávání audioknihy Petera
Swansona Na zabití. Co se
vám líbí na této práci?

Audioknih jsem už načetla
několik. Aktuálně jsem dokon-
čila pokračování další audio de-
tektivky od Míši Klevisové, je to
její třetí detektivka, kterou
jsem natočila. Tato práce je úpl -
ně něco jiného než herectví, ba -
ví mě, je to dobrá škola, ale pro
mě zatím těžká disciplína, po -
řád v ní ještě nejsem dokonalá.

Snažím se, makám na tom,
vzte kám se nad sebou, ale
zatím neumím číst pět hodin
v kuse třeba se dvěma zaškobrt-
nutími. Jednou jsem se potkala
v dabingu s panem Rímským,
a když jsme se dostali na téma
audioknih, on říkal: „Tak já si
vždyc ky k tomu mikrofonu sed -
nu, začnu číst a oni mi po pár
hodinách řeknou, pro dnešek
dobrý, a jdu domů.“ Klobouk
dolů, to obdivuji, tohle ještě
opravdu neumím, ale pracuji
na tom.   
● Co ráda čtete, máte nějaké
oblíbené knihy, nebo třeba
au tory?

Mám ráda právě detektivky.
Proto mi sedla práce s Míšou
Klevisovou, protože ona píše
detektivky v takovém trošku
sever ském stylu, zasazené
větši nou do holandského nebo
norského prostředí. Kro mě de-
tektivek čtu ráda takové odleh-
čené, pohodové věci. Dřív jsem
měla dost problém vybírat si
knížky, vůbec jsem nevěděla,
podle čeho si je mám vybrat.

Mám proto ráda, když mi někdo
dá knihu do ruky a řekne: „To -
hle se mi líbilo, to si přečti.“
Zrov na aktuálně čtu takovou
pohodičku, velmi vtipnou kníž -
ku Jsem máma. V originále se
jmenuje Som mama a napsala ji
Kristína Farkašová, skvělá slo-
venská herečka, která u nás
byla nominovaná na Českého
lva. Nedávno jsem se s ní po-
tkala na natáčení v Bratislavě
a náhodu jsem zjistila, že dělá

také svá osobitá trička. Koupila
jsem si tričko i knížku. A řeknu
vám takovou story, jak česká
herečka zjistí, co točí v Bratisla -
vě: Cestou vlakem, když jsem
se vracela z toho natáčení, za-
četla jsem se do té nové knížky
a došlo mi, že jsem jela do Bra-
tislavy natáčet epizodu seriálu,
který se jmenuje Som mama,
hlavní roli hraje Kristína Farka-
šová a seriál se natáčí právě
podle této knihy. Aha??

Kristýna Kociánová
herečka, dabérka, moderátorka

■ narozena 11. března 1985 v Novém Jičíně
■ vystudovala hudebně dramatický obor na Janáčkově kon-
zervatoři v Ostravě
■ po škole nastoupila na roční stipendium do Divadla Petra
Bezruče v Ostravě, kde působila dvě sezony
■ od roku 2005 do roku 2014 byla v angažmá v Klicperově
divadle v Hradci Králové, kde nyní působí jako stálý host
■ kromě divadelní tvorby se věnuje také tvorbě televizní, fil-
mové, dabingu, reklamě, rozhlasu a moderování
■ zahrála si například ve filmech Dukátová skála, Pepa, Bůh
ví a v televizních seriálech Přístav, Doktor Martin, Helena,
Ententýky, Ordinace v růžové zahradě a dalších

INZERCE V10-0409



AB AUTO BREJLA s.r.o., Automobilová 585, Vestec u Prahy 
Tel.: 244 912 000,  www.auto-brejla.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Máme lepší řešení jak se zchladit. Nechte si zkontrolovat svou klimatizaci našimi odborníky a užívejte si chladný a čistý vzduch během celého léta. Nabízíme 
kompletní servis klimatizace, včetně důkladné dezinfekce ultrazvukem. 
Věděli jste, že:

- zanedbaná údržba klimatizace způsobuje zápach, mlžení skel a podporuje tvorbu mikrobů a bakterií
- nedostatek chladiva způsobuje opotřebení dalších komponentů chladicího systému
- životnost pylového filtru závisí na prostředí, ve kterém se vůz pohybuje

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

Dezinfekce klimatizace za 699 Kč

LÉTO BEZ
    KLIMATIZACE?

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
41

1



12 www.vase10.cz

veřejný prostor

INZERCE V10-0402

Strhující hudba Klause Badelta a Hanse Zimmera, 
orchestr a sbor Filharmonie Hradec Králové, dirigent Helmut Imig

9.6.2018 18:00 Praha

V PŮVODNÍM ZNĚNÍ S TITULKY

Presentation licensed by Disney Concerts. All rights reserved© Disney

INZERCE V10-0405
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na multifokální skla

-50%SLEVA

AKCE

 
Kdy zvolit multifokální skla ?

pohled na všechny vzdálenosti

„Ktéto kam pani se při-
pojujeme od samého
počátku. Dobrovol-

nické úklidy na Praze 10 ale
mají ještě starší tradici. Kupří-
kladu v Malešicích místní ČSOP
pořádá úklidy již opravdu dlou -
hé roky,“ řekl koor dinátor akce
Martin Moravec z ob čanské ini -
c iativy Společně pro Desítku.
● Po kolikáté se připojíte
k ak ci „Ukliďme svět, ukliď -
me Česko“?

K této kampani se připoju-
jeme od samého počátku. Dob-
rovolnické úklidy na Praze 10
ale mají ještě starší tradici. Ku-
příkladu v Malešicích místní
ČSOP pořádá úklidy již oprav -

du dlouhé roky, kdy kampaň
ještě v ČR pod touto hlavičkou
neexistovala, jakkoli existovala
celosvětová kampaň Ukliďme
svět (Clean Up The World), ke
které se od začátku připojují.
Koordinace v rámci Prahy 10
pod lokální hlavičkou Společně
ukliďme Prahu 10 bude letos
pá tým rokem.
● Kde všude se bude uklízet?

Lokalit je opravdu hodně
a jsme rádi, že se počet uklíze-
ných lokalit rozšiřuje. Tradičně
se bude uklízet Trojmezí, Ma -
lešický les, Bohdalec či okolí
Boti če ve Vršovicích. Jsou ale
i no vé skupiny dobrovolníků
v lokalitě Eden, poblíž metra

Skalka, ve Strašnicích či třeba
na Třebešíně u velodromu.
● Kolik se zapojilo lidí v loň-
ském roce a jaký je prozatím -
ní rekord?

Úplně přesné počty nezná -
me, dobrovolníci nemají povin-
nost se registrovat. Máme ale
rámcovou informaci od koordi-
nátorů jednotlivých lokací. Vlo -
ni to bylo dohromady více jak
300 dobrovolníků a prozatím to
každoročně narůstá.
●Vrací se dobrovolníci každý
rok?

Ano, naprostá většina se rá -
da vrací, protože samotný úklid
ve společnosti stejně naladě-
ných lidí je ve skutečnosti velká

zábava a příjemně a navíc velmi
užitečně strávený čas. To platí
i pro rodiny s dětmi, jejichž
účast není vůbec výjimkou.
● Jaký odpad uklízíte?

Potěšující je, že se postupem
let podařilo uklidit většinu čer-
ných skládek a těch nových je
výrazně méně. Uklízí se tak ze-
jména drobný odpad po nezod-
povědných lidech, větrem za-
váté odpadky ze staveb či třeba
z větrem převrácených popel-
nic a kontejnerů a často též od -
pad, který souvisí s nemalou
přítomností bezdomovců na
úze  mí Pra hy 10, což je prob-
lém, který by potřeboval mno-
hem komplexnější řešení.

Ukliďme Prahu 10
Další ročník dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

vypuk ne tuto sobotu i v Praze 10. Uklízet se bude třeba Trojmezí,

Malešický les, Bohdalec či okolí Botiče ve Vršovicích.
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volný čas

Část programu bude zaměřena přede-
vším na starší mládež, zajímavý pro-
gram zaměřený na pokusy s půdou,

filtrováním vody a dalším nachystá praž-
ský spolek Ekodomov. Pro nejmenší před-
školáky bude připraven speciální „dětský
koutek“, který chystají pracovnice Rodin-
ného centra Jablíčkov, které sídlí od letošní
zimy u nás v Malešicích a na akci se s námi
podílí.

Akci pro Vás pořádá 14. pražská organi-
zace Českého svazu ochránců přírody „Na-

tura, quo vadis?“ a oddíl Mladých ochránců
přírody Ginkgo za finanční podpory měst-
ské části Praha 10 a hlavního města Prahy.

Kdy a kde? V sobotu 21. dubna v Malešic-
kém parku – horní kopec, ulice U Krbu me -
zi 11. a 17. hodinou. Vstup na akci je bez-
platný. Více o této akci i dalších a bohatý
spolkový program v Malešicích naleznete
na rozcestníku www.malesice.eu. Těšíme
se na vás!

Oficiálním termínem Dne Země je 22.
du ben, který je od roku 1970 slaven jako

mezinárodní „Den Země“ po celém světě.
Probíhají akce a setkání na podporu zdravé
přírody a naší planety a lepšího životního
prostředí spojené s alternativní zábavou
vůči dnešní leckdy masové kultuře. Na
Praze 10 je Den Země součástí vybraných
akcí v rámci obecní Agendy 21. PR

INZERCE V10-0421

Den Země 2018
v Malešickém parku

PŘ
IP

R
A

V
IL

 M
IL

A
N

 M
A

R
ŠÁ

LE
K

, V
ED

O
U

C
Í E

K
O

C
EN

TR
A

, F
O

TO
 A

R
C

H
IV

Rádi bychom opět po roce pozvali všechny děti i rodiče,

ale nejen je, na tradiční, letos již 15. ročník akce Den Země

v Malešickém parku. Opět si všichni budou moci vyzkoušet

svoje dovednosti v připravených soutěžích, projet se na

huculských koních a získat nějakou zajímavou odměnu…

PRODEJ, SERVIS, OPRAVY A PŘESTAVBY ELEKTROKOL A JÍZDNÍCH KOL
Prodej značek CRUSSIS, BULLS, BIONX, e-totem a TOTEM

● Přestavba kol na elektrokola
● Přestavba handbiků na elektropohon
● Přestavba koloběžek na elektropohon
● Prodel elektrokol a jízdních kol
● Poradenství ohledně elektrizace kol
● Záruční a pozáruční servis elektrokol

a jízdních kol 
● Diagnostika a měření kapacity baterií
● Repase Baterií
● Prodej koloběžek, elektrokoloběžek,

náhradních dílů a doplňků.

e-kolo-praha.cz, Počernická 87, Praha 10, 108 00,
tel.: +420 222 941 106, +420 602 943 992,
http://www.e-kolo-praha.cz/
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servis

11. 4. 13.00–17.00
■ Přípotoční x Oblouková

11. 4. 14.00–18.00
■ Káranská x Pobořská

12. 4. 13.00–17.00
■ Madridská x Norská

12. 4. 14.00–18.00
■ Ostružinová x Jahodová

12. 4. 15.00–19.00
■Elektrárenská x Nad V. horou

14. 4. 8.00–12.00
■ Doubravčická x Tehovská

14. 4. 9.00–13.00
■ Tuchorazská (konec ulice)

16. 4. 13.00–17.00
■ nám. Svat. Čecha x Minská

16. 4. 13.00–17.00
■Na Třebešíně x Nad Kapličkou

16. 4. 14.00–18.00
■Dykova (u Bezručových sadů)

16. 4. 14.00–18.00
■ Průhonická x Vestecká

16. 4. 15.00–19.00
■ Petrohradská x Pod Stupni

17. 4. 15.00–19.00
■ Říčanská x Benešovská

18. 4. 13.00–17.00
■ Sámova x U Vršovic. nádraží

18. 4. 14.00–18.00
■ Magnitogorská x Tádžická

19. 4. 13.00–17.00
■ Na Slatinách (u t. auto ma tu)

19. 4. 14.00–18.00
■ Nedvězská č. 6–12

19. 4. 15.00–19.00
■ Práčská č. 37 (před školou)

21. 4. 8.00–12.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách

21. 4. 9.00–13.00
■ Na Křivce x Osnická

23. 4. 13.00–17.00
■ Na Hroudě x U Hráze

23. 4. 13.00–17.00
■ Litevská x Bajkalská

23. 4. 14.00–18.00
■Nad Primaskou x Nad Olšina mi

23. 4. 14.00–18.00
■ Sněženková x Jiřičkové

23. 4. 15.00–19.00
■ Saratovská x Kralická

24. 4. 15.00–19.00
■Nad Úžlabinou (proti č. o. 32)

25.4. 13.00–17.00
■ K Botiči x Ukrajinská

25.4. 14.00–18.00
■ Káranská x Bydžovského

26.4. 13.00–17.00
■ Práčská x Topolová

26.4. 14.00–18.00
■ Limuzská x V Úžlabině

■ Molitorovská x Bylanská 7. dubna 9.00–12.00
■ Na Výsluní x Révová 7. dubna 13.00–16.00
■ nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková 7. dubna 13.00–16.00
■ V Úžlabině x Vykáňská 7. dubna 13.00–16.00
■ Prusická x Uhříněveská 8. dubna 9.00–12.00
■ Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I. 8. dubna 9.00–12.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků 8. dubna 13.00–16.00

Kontejnery
pro bioodpad
Kontejnery slouží výhrad -

ně pro odpad biologické -
ho charakteru, jako jsou

větve, tráva, listí, spadané ovo -
ce, zbytky rostlin, případně jiné

bioodpady ze zahrádek rodin-
ných domů.

Do kontejnerů na bioodpad
není možné vkládat jiné druhy
odpa dů.

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery jsou na kaž-
dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku. Do kontejnerů
patří pouze domovní odpad ob-

jemného charakteru, například
starý nábytek, podlahové kry-
tiny, kovové odpady, sanitární
keramika, autoskla, zrcadla,
sta ré sportovní náčiní.

26.4. 15.00–19.00
■ U Kombinátu
(v ohybu ulice)

28.4. 8.00–12.00
■ Dětská (v ohybu ulice)

28.4. 9.00–13.00
■ Na Universitním statku

30.4. 13.00–17.00
■ Heldova x Niederleho

30.4. 13.00–17.00
■ Voděradská x Krupská

30.4. 14.00–18.00
■Cerhenická x Nad Vodovodem

30.4. 14.00–18.00
■ U Záběhlického zámku
(v části ulice za č. o. 1)

30.4. 15.00–19.00
■ Kounická x Černická

■ Královická x Hájecká 8. dubna 13.00–16.00
■ Na Křivce x Osnická 14. dubna 9.00–12.00
■ Střemchová x Meruňková 14. dubna 9.00–12.00
■ Na Třebešíně x Nad Třebešínem II. 14. dubna 13.00–16.00
■ Janderova x Chládkova 14. dubna 13.00–16.00
■ Žernovská x Štíhlická 15. dubna 9.00–12.00
■ Nad Vodovodem x Slunečná 15. dubna 13.00–16.00
■ U Záběhlického zámku 15. dubna 13.00 –16.00
■ Mokřanská x Běžná 15. dubna 13.00–16.00
■ Běchovická x Révová 21. dubna 9.00–12.00
■ Na Universitním statku 21. dubna 9.00–15.00
■ Nad Vršovskou horou (za mostem) 21. dubna 13.00–16.00
■ Na Šafránce x Estonská 22. dubna 9.00–12.00
■ Na Vinobraní x Nad Trnkovem 22. dubna 13.00–16.00
■ Dětská (v ohybu ulice) 28. dubna 9.00–12.00
■ Ostružinová x Jahodová 28. dubna 9.00–15.00
■ Rektorská x Bakalářská 28. dubna 13.00–16.00
■ Kounická x Rostoklatská 29. dubna 9.00–12.00
■ Šafránová x Chrpová 29. dubna 13.00–16.00

INZERCE V10-0422

Evropská unie
Evropský sociální fond
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VÝHODNÉ
ROČNÍ

ČLENSTVÍ

od 21,90 Kč/den

Ušetřete a využijte 
výhod jen pro 

naše věrné klienty
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