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Kam s odpadem
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Servis

Prodávejte za nejlepších podmínek

prodáme Váš dům, byt, chatu nebo pozemek
a přispějeme Vám 20 000 Kč na dovolenou

volejte ještě dnes Jindřicha Smrčinu: 604 755 473

www.vilemreality.cz
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Petr Šudoma:
Baví mě i malinké roličky

Výsledky voleb
v desáté městské části

Najdete nás na
www.vase10.cz



Na zimu v nejlepší formě

Kontrola před zimou

za 399 Kč

TUkas ČSAO a.s., Černokostelecká 114, Praha 10 - Malešice
Tel.: +420 778 480 161
renault.tukas.cz ČSAO

RENAULT SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života.
Cena prohlídky je včetně DPH. Prohlídka před zimou nenahrazuje předepsanou prohlídku.

Renault doporučuje
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Vážení čtenáři,
je po volbách, stranám
a hnutím jste rozdali man-
dáty a rozhodli jste, kdo v ná-
sledujících čtyřech letech po-
vede desátou městskou část.
Přinášíme vám podrobné vý-
sledky komunálních voleb
v Pra ze 10. Pokud už máte
po litiky dost, vydejte se,
i přes chladné počasí, na ně-
jakou pěknou akci, která se
na desítce koná. Vyberte si
třeba z nabídky Vršovického
divadla MANA. Na novou di-

vadelní sezónu tady připravili celou řadu lákavých pre-
miér i obnovených úspěšných představení s hvězdným ob-
sazením. Vidět můžete na vršovických prknech třeba
Zuzanu Kronerovou nebo Jiřího Lábuse. Kromě toho se ale
v diva dle bude konat i celá řada dalších zajímavých akcí
a nezapomínají tady ani na dětské diváky. Přečtěte si také
povídání s hercem Petrem Šudomou. Kromě toho, že ho
mů žete vidět v legendárním Semaforu či v Divadle Radka
Brzobohatého, ho máte možnost potkat v ulicích desítky
v roli, v kte ré byste to asi nečekali. Čemu se kromě herectví
věnuje?

Vaše Zuzana 
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GARANTOVANÝ
INTERNET 

PRO FIRMY 
      NA PRAZE 10

Ověřte si dostupnost 
na Vaší adrese na 
www.airwaynet.cz 
nebo 245 006 565
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Táborák na náměs tí
Svatopluka Čecha

Terénní služba Streetwork Bez-
tíže – Praha 10 zorganizovala na
náměstí Svatopluka Čecha tra-

diční Vrshowice párty. Akce nabízela
bohatý program – styling vlasů, malba
společného obrazu na plátno pod vede-
ním lektorky La Papula a závěrečný tá-
borák uprostřed města, kde nechybělo
opékání buřtů a zpěvy za doprovodu
kytary. Streetwork Beztíže – Praha 10
působí v ulicích od roku 2012 a je jed-
ním ze tří terénních programů Beztíže,
specializovaného oddělení Domu dětí
a mládeže Praha 3 – Ulita. Služba na-
bízí podporu a pomoc mladým lidem od
6 do 26 let.

EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
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Naplánovány jsou přednášky, výsta -
vy, akce na pracovištích, promítání
filmů, workshopy či vědecké kavár -

ny. A řada akcí se bude konat i v Praze 10.
Tématem letošního listopadového festivalu
bude výročí vzniku první Československé
republiky. Vstup na všechny akce bude tra-
dičně zdarma. Týdenní festival je určen jed-
nak studentům středních škol, pro které
pořadatelé připravují přednášky a exkur -
ze, jednak veřejnosti.

Cílem festivalu je přesvědčit všechny pří-
chozí, že věda je zábava. Jak prozrazují po-
řadatelé, „vědní horečka“ s tématem
1918–2018: Století české vědy připomene,
jak věda vypadala před sto lety při vzniku

Československé republiky a kam se vědní
obory od té doby posunuly a co mohou nyní
společnosti nabídnout.

Historická úniková hra
Exkluzivní specialitou letošního ročníku

je úniková hra pojmenovaná Osudové os-
mičky. Kdo se zúčastní, bude mít možnost
za pomoci svých znalostí, logiky a důvtipu
překonat překážky a vysvobodit se z uza-
vřeného prostoru. Hra navíc připomene
zlomové okamžiky našich dějin – vznik
Čes koslovenské republiky, mnichovskou
dohodu či listopadovou revoluci. Zapojí se
i Dejvické divadlo se svým představením
CO.MEDIA/Intermediální integrál Martina

Myšičky. Na desítce se k Týdnu vědy a tech-
niky připojí třeba Výzkumný ústav potra-
vinářský Praha. Konat se zde bude několik
předná šek, 6. listopadu to bude Bezpečné
zachá zení s potravinami v kuchyni, 8. lis -
topadu Objevte svět naklíčených luštěnin
a 10. listopadu Současné trendy ve speci-
ální výživě.

Prahu ovládne Týden vědy a techniky 
Uplynulé století vědy bude připomínat Týden vědy
a techniky Akademie věd ČR. Osmnáctý ročník proběhne
v termínu od 5. do 11. listopadu. Konat se nebude jen
v hlavním městě, ale v celém Česku. 

Praha 10 pokračuje v boji proti nele-
gálnímu graffiti. Takzvaný antigraf-
fiti program tady funguje už delší

dobu, zatím se však zapojilo pouze pár
vlastníků domů, a proto teď přichází vylep-
šení. Byla spuštěna kampaň, která majitele
domů upozorní, že mají možnost podílet se
na čistším a kultivovanějším veřejném pro-
storu. Odstraňování graffiti na zdech v Pra -

ze 10 propuklo už během října. Kdo by měl
zájem o vyčištění fasády, může se hlásit
na e-mailové adrese bezgraffiti@pra -
ha10.cz nebo na telefonním čísle +420 267
093 485. Koho by zajímaly podrobnosti,
najde je na webových stránkách www.pra -
ha10bezgraffiti.cz nebo na facebookovém
profilu www.facebook.com/praha10bez-
graffiti.

Desátá městská část
bojuje proti graffiti

K trvalým změnám v pražské hro-
madné dopravě přistoupil dopravní
podnik. Co se týče desáté městské

části, jde například o prodloužení linky
číslo 228, která zajíždí až do Malešic. Jede
v trase Poliklinika Malešice – Depo Hosti-
vař – OC Štěrboholy – Škola Dubeč – Du-
bečský hřbitov – Bečovská – Nádraží Uhří-
něves – Benice. Zavedena je také nová
lin ka číslo 199 v trase Želivského – Plaňan-
ská – Sídliště Malešice, která nahrazuje

zkrácenou linku číslo 163. Další změna se
týká linky číslo 228, pro kterou jsou zříze -
ny nové zastávky: Bečovská (na znamení,
obousměrně v ulici Bečovské), Dubečský
hřbitov (na znamení, obousměrně v ulici
K Vilkám, u křižovatky s ulicí K Hád ku),
Perspektivní (na znamení, obousměrně
v ulici K Lesíku, v blízkosti křižovatky s uli -
cí Perspektivní) a Poliklinika Ma lešice
(v uli ci Plaňanské, v zastávce linky číslo
155, u budovy polikliniky). 

Změny
v hromadné dopravě
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volný čas
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 / 12 dní odlet / Praha 
 / Gran Caribe Club Karey / 4* / All inclusive 

 / 
 

 / 12 dní odlet / Praha

 / 
 

 / 11 dní odlet
Praha /  / Iberostar Dominicana / 5*     

All inclusive /  /   
 

 / 10 dní odlet / Praha 
 / Island Resort & Spa / 4* / All inclusive 

 / 

INZERCE V10-1103

Tiskárna Flora s.r.o. v Praze 10
přijme

pro dvousměnný provoz.

SKLADOVÉHO DĚLNÍKA
vykládka a nakládka zboží,

obsluha vysokozdvihu,
organizace skladu

PRACOVNICI DO KNIHÁRNY
ruční práce při dokončujícím

knihařském zpracování tiskovin 

KNIHAŘE STROJNÍKA
ideálně obsluha řezačky,

linky V1,
výseku na Grafopresu

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

■Pobočka knihovny Korunní
zve malé čtenáře na pohádkové
odpoledne. Každý čtvrtek od
16.00 do 16.45 hodin se tady
společně čte, vypráví a v malé
výtvarné dílně vyrábí drobnost,
která dětem doma připomene,
jaká pohádka se četla.

■ Na 3. listopadu od 10.00
ho din připravuje malešické Ro-
dinné a komunitní centrum Ja-
blíčkov keramickou dílnu, vyrá-
bět se budou třeba aromalampy
nebo mističky na svíčky či coko-
liv podle vlastní fantazie.

■Storytelling v portugalštině
pořádá 3. listopadu knihovna
v Korunní. Program byl připra-

ven pro rodiny s portugalskými
kořeny, které si chtějí četbou
udržet portugalský jazyk jako
součást své identity. Jde o set -
kání plná pohádek, písniček
a ří kanek v portugalštině, které
vede dobrovolnice Michele
Pech lof z Brazílie. Akce začíná
v 10.00 hodin.

■ Zájemci o deskovou hru
scrabble mohou docházet do
knihovny v Korunní, konají se
tady totiž pravidelná pondělní
hrací odpoledne. Do tajů a stra-
tegie deskové hry scrabble za-
světí příchozí členové České
asociace scrabblu, vysvětlí pra-
vidla a pomocí společné hry
zvý ší šance na získání co nej-
vyššího počtu bodů. 

■ Besedu na téma „Proč jsou
nemocné děti nemocné?“ po-

Pohádky
z oslíkovy přihrádky

1. listopadu

Keramická dílna 

3. listopadu

Lá vem a história!

3. listopadu

Scrabble v knihovně

5. listopadu

Beseda o dětech

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

řádá 7. listopadu v 16.15 hodin
Rodinné a komunitní centrum
Jablíčkov. Příchozí se dozvědí
odpovědi třeba na otázky, zda je
zvýšená nemocnost dětí přízna-
kem doby, jestli můžeme my
sami nějak ovlivnit, jak moc na -
še děti stůňou, či jak se k ne-
mocným dětem chováme a jak
bychom se měli chovat.

■Zajímavosti o Dánsku se do-
zvědí ti, kteří přijdou 7. listopa -
du do Malešického mikropivo-
varu, cestovatelské promítání
pořádá ČSOP Natura, quo va -
dis? a její EkoCentrum v Domě.
V plánu je promítání a povídání
o zajímavých zážitcích, lidech
a přírodě fotografa a cestova-
tele Daniela Handla. Projekce
pro bíhá od 19.00 do 21.00 ho -

din a pořadatelé doporučují si
místo na akci rezervovat.

■ Cestopisná přednáška Pěš -
ky severskou tundrou s projek -
cí o pouti cestovatele Jakuba
Šolce pustou tundrou severní -
ho Švédska se koná v knihov ně
v Malešicích, a to 8. listopa du.
Vstup na akci je zdarma.

■ Lampiony ozáří 11. listo-
padu Malešický park a okolí.
Konat se zde bude další ročník
lampionového průvodu, který
každoročně pořádá spolek Ma-
lešice v pohybu ve spolupráci
s iniciativou Naše Malešice. 

Cestovatelské promítání

7. listopadu

Pěšky
severskou tundrou

8. listopadu

Lampionový průvod

11. listopadu

tel.: 602 622 589, 774 804 949
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kultura

Novinkou a lákadlem na
repertoáru bude břitká
milostná komedie Gin

Game se Zuzanou Kronerovou
v režii Ondřeje Zajíce.

Premiéra je naplánována už
na 13. listopadu, přičemž ve-
řejná generálka bude 12. listo-
padu a první repríza pak 14. lis-
topadu. Hra popisuje, jak si

svůj „pod zim života“ chystáme
už od nejútlejšího mládí.  „Tra-
gikomedie je žánr, který miluji.
Hra je o lidském údělu žít svůj
život nejlépe, jak umíme. A ta -
ké o tom, že náš život jednou
skon čí a my se na to musíme
připravit – a zkusit se s tím smí-
řit. Nejtěžší to bývá pro ty, kteří
nikoho nemají, což je i případ

Vršovické divadlo MANA
láká na komedii se Zuzanou Kronerovou
Ve velkém naplánovalo Vršovické divadlo
MANA novou sezonu. Připravují zde nové
i obnovené premiéry, lákavé koncerty,
zajímavé knižní večery a nezapomínají ani
na pohádky pro nejmenší diváky. 
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WWW.DIVADLOVERZE.CZ
Divadlo      verze

Z A C H

Šťastný vyvolený 
 A S S O U S  /  Z I E L I N S K Y 

C H M E L A

R Y B O V Á

J A N Ě K O V Á  M L .

M ATÁ S E K

R U M L

Vršovické 
divadlo 
Mana
WWW.VRSOVICKEDIVADLO.CZ

Apolena Veldová a Lucie Štěpánková v inscenaci Zahrada Jane
Austenové

našich dvou postav ze hry Gin
Game,“ popisuje Zuzana Kro-
nerová. Zkoušení v Divadle MA -
NA má pro ni dvojité kouzlo –
ve Vršovicích totiž i bydlí. 

Do Vršovic se ale také vrátila
kmenová hra souboru Vršovice
jsou zlatý, řek tatínek. I hvězda
tohoto představení je z Vršovic,
Jiří Lábus žije opravdu jen
kouse k od MANY. Vršovice jsou
zlatý, řek tatínek je původní
dramatizace autentických vzpo -
mínek na dětství a mládí ve
Vršo vicích, Lábus během hry
vy střídá na dvacet rolí a mimo-
řádný výkon podává i jeho spo-
luhráč Luděk Nešleha. 

Do divadla, umístěného ve
známém husitském kostele
v Moskevské ulici, se vrátila
i he rečka Marie Málková, legen -
da Divadla Na Zábradlí a drži-
telka tří cen Alfréda Radoka,
a to v obnovené premiéře Za-
hrada Jane Austenové. Titul
současné české dramatičky
Lenky Lagronové o osudu slav -
né anglické spisovatelky v režii
Radovana Lipuse tak nabízí
další herecký koncert na vršo-
vické scéně. 

Divadelní lahůdky jsou ale ve
Vršovicích připraveny i na další
měsíce. Do konce roku přibude
na programu premiéra hry Ze -

mě česká, domov můj. Hra je
inspirovaná osobitou výpovědí
bývalého varhaníka vršovické -
ho kostela a místního učitele,
který prošel 1. světovou válkou,
ruskými legiemi i následnou vý-
chodní anabází přes Vladivos-
tok, Havaj a Panamu zpátky do
svobodného Československa.
Pre miéra je naplánována na
19. prosince.

Konat se ale bude řada dal-
ších akcí, třeba literární cyklus
Večer s dobrou knihou nebo
dětské pohádkové víkendy. Pro
děti i rodiče je navíc určena jed-
nou za měsíc Divadelní abece -
da – zábavná cesta světem di-
vadla a jeho profese mi. 

Do nové sezony vstupuje Vr-
šovické divadlo MANA pod no -
vým uměleckým vedením zku-
šené divadelní dramaturgyně
a autorky Věry Maškové. Ta re-
pertoár sestavila tak, aby byl
vstřícný k širokému okruhu
publika, uchoval si svou nároč-
nost a přilákal diváky nejen
z pražských Vršovic. „Vršovické
divadlo MANA je scénou s neza-
měnitelnou patinou a šarmem
první republiky,“ říká Věra Ma-
šková a připomíná, že MANA je
v současnosti jediným profesi-
onálním divadlem v této měst-
ské části. 
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školství

Už název této školy i její tradice zava-
zují pedagogy, aby své žáky připravo-
vali na budoucí povolání v co možná

nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat ani odbor-
nou veřejnost, ani firmy zaměstnávající ab-
solventy školy. Zároveň musí absolventy při-
pravit tak, aby mohli pokračovat v dalším
studiu na vysoké škole, především na Fakultě
stavební a Fakultě architektury ČVUT. Škola
je umístěna v příjemném a klidném prostře -
dí, kousek od stanice metra Pankrác, a po-
skytuje tak žákům výborné podmínky pro
jejich rozvoj odborný i lidský. Budoucí žák
si může vybrat ze tří odborných zaměření:
■POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje nej -
širší oblast výstavby, a to realizaci budov

a hal pro různé funkce. V tomto tradičním
odborném zaměření je žák postupně sezna-
mován se širokou tvůrčí problematikou pro-
jektování a výstavby, a to od průzkumů úze -
mí, tvorby studie, navrhování a kreslení
stavebních výkresů až po realizaci budov.
■ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
jsou dvě profese, které nelze od sebe oddě-
lovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.
Odborné zaměření je vhodné pro chlapce
a dívky s technickým a estetickým cítěním,
prostorovou představivostí a výtvarným na-
dáním.
■ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ
DE SIGN se zaměřuje na komplexní návrh
interiéru v návaznosti na celkový architek- IN
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Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

špičku v přípravě budoucích stavitelů
Také patříte mezi rodiče, kteří budou v nejbližší době řešit
se svým potomkem, jakým směrem se bude ubírat jeho
cesta k budoucímu povolání? Představujeme vám školu
s dlouholetou tradicí – Střední průmyslovou školu stavební
Josefa Gočára v Praze 4.

tonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projek-
tování pozemních staveb.

Přijďte se podívat na den otevřených dve -
ří, který škola pořádá ve čtvrtek 6. prosince
2018 od 17 hodin. Zeptáte se žáků přímo na
jejich vlastní zkušenosti se školou. Školu si
prohlédnete a posoudíte sami.

Další informace o škole najdete na webo-
vých stránkách www.spsgocar.cz.

INZERCE V10-1104A INZERCE V10-1104B

FLORBAL

Máte rádi florbal? Chcete si zahrát zápas s přáteli a vyzkoušet si různé
doprovodné florbalové aktivity, jako je střelba na bránu, měření rychlosti střely, atd.?

Nebo raději fandíte svému oblíbenému týmu z tribuny?
V pondělí 5. 11. 2018 můžete všechny tyto činnosti spojit, připravili jsme pro vás den

s florbalem plný sportovních aktivit, zábavy a hodnotných cen!
Dopoledne se mezi sebou utkají florbalisti ze základních škol v Praze 10,
odpoledne otevřeme vstup pro všechny milovníky florbalu, ale i pro ty,

kdo se s tímto sportem chtějí teprve seznámit. Sportovní den vyvrcholí večerním
superligovým utkáním mezi FbŠ Bohemians a Sokolem Královské Vinohrady.

5. 11. 2018
Velká sportovní hala Slavia Praha

PONDĚLÍ
10 - 21 HOD

VLADIVOSTOCKÁ 1460/10, PRAHA 10
(vchod přes lávku u plaveckého stadionu)

HARMONOGRAM:

TURNAJ PRO ŠKOLY
10:00 -  zahájení turnaje pro školy

Školní týmy rozděleny do 2 kategorií:
   I. kategorie: 1. - 3. třídy
   II. kategorie: 4. – 6. třídy

15:00 – vyhlášení vítězů a předání cen

FLORBAL PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
15:00 – 18:00
Po celou dobu bude pro návštěvníky připraveno
minihřiště + doprovodné aktivity na jednotlivých
stanovištích - střelba na bránu, měření rychlosti střely, 
atd. za účasti trenérů. Na stanovištích soutěže o lístky
a drobné ceny. 
Vstup na herní plochu možný pouze v sálové obuvi!

SUPERLIGOVÉ UTKÁNÍ 
19:00 – 21:00 superligové utkání FbŠ Bohemians
          vs. TJ Sokol Královské Vinohrady

V přestávkách mezi zápasem pro návštěvníky připraven 
doprovodný program – taneční vystoupení a soutěže

o ceny. 

Vstup ZDARMA! 

fb.com/aktivnidesitka www.aktivnidesitka.cz @aktivnidesitka
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● Tanec není příliš obvyklý obor pro
chlapce. Co vás přivedlo ke studiu tance
na konzervatoři?

Na konzervatoři jsem se ocitl v podstatě
náhodou. Ve čtvrté třídě základní školy při-
šel do výuky někdo z taneční konzervatoře.
Ukázali jsme, jak máme rovné nožičky, jak
propínáme nárty, a pak mi dali papírek pro
rodiče, ať přijdu na přijímací zkoušky. Tak
jsem šel. Nevím už přesně kolik, ale bylo
nás tam hodně dětí. Zkoušek byla tři kola,
postupně lidi odpadávali a já jsem nějak zů-
stal. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, ale
najednou jsem se tam ocitl a pak už nebylo
cesty zpět.

● Malí kluci mívají různé sny a předsta -
vy o svém budoucím povolání. Čím jste
chtěl být vy?

Neměl jsem žádné vyhraněné představy,
co bych chtěl dělat. Možná, že některé dítě
už od pěti let ví, čím se chce stát, a podaří
se mu to, ale to já jsem vůbec netušil. Pa-
matuji si ale, že jsem měl rád třeba zku-
mavky a takové ty chemické věci. Dělal
jsem různé pokusy, měl jsem skalici mo-
drou nebo různé petriho misky a hrál si ja -
ko malý chemik. Nevím ani, jak jsem se
k tomu dostal, ale bavilo mě to. 
● Co na vaše rozhodnutí věnovat se
umě ní, studovat taneční konzervatoř

a poté JAMU říkali rodiče, podporovali
vás?

V podstatě vlastně všechno určili rodiče.
V těch deseti letech, když jsem šel na kon-
zervatoř, jsem vlastně vůbec nevěděl, co
bu de, o co jde. Nic jsem neměl napláno-
vané. Nevěděl jsem, co ta škola obnáší, pro-
tože nikdo z naší rodiny ani v okolí se tanci
nebo umění nevěnoval, tak mě ani nemohli
zavčas varovat, co mě čeká. 
● Po konzervatoři jste šel studovat mu-
zikálové herectví na JAMU. Co vás při-
vedlo k muzikálu?

V posledním ročníku na konzervatoři
jsem si říkal, co dál. Věděl jsem, že kvůli fy-
ziognomii bych se těžko mohl stát sólistou
v baletu, tím jedním se sta, který bude tan-
čit ty krásné role za pěkné peníze a budou
si ho vážit. Dělal bych třeba spíš moderní
nebo lidové tance, ty mi šly lépe než úplná
klasika, ale bylo to právě i tím, jak jsem byl
narostlý. Uvažoval jsem proto, že bych
k to mu tanci ještě trošku zpíval a k tomu
i nějak hrál, což jsem nikdy předtím vůbec
nedělal. Začal jsem proto aspoň půl roku
před přijímačkami na JAMU chodit na zpěv
a hereckou přípravku, takové ty dialogy,
monology a písničky. No a pak jsem šel na
přijímačky a na JAMU mě vzali.
●Měl jste nebo máte nějaké muzikálové
herce jako vzor, idol?

Určitě mám a jsou to spíš klasici. Mezi
ženskými českými herečkami je to třeba
Laďka Kozderková. Výborně zpívala, tan-
čila a byla i skvělá komička. Z těch světo-
vých to je opravdu taková ta špička, kla-
sika, například Gene Kelly nebo Fred
Astaire.

Petr Šudoma:
Baví mě i malinké roličky

Muzikálový herec a tanečník Petr Šudoma vystudoval
Taneční konzervatoř v Brně a poté muzikálové herectví na
Janáčkově akademii múzických umění. Účinkoval
v několika brněnských divadlech, často hostoval v divadle
J. K. Tyla v Plzni. V Praze jej mohli diváci vidět ve Státní
opeře, v Divadle u hasičů, na Broadwayi, v Divadle
v Dlouhé či v Kalichu. V současné době působí především
jako herec a choreograf v legendárním Semaforu a hraje
v Divadle Radka Brzobohatého. 
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● Narodil jste se, studoval i hrál v Brně.
V roce 2008 jste ale přesídlil do Prahy.
Co vás k tomu přimělo?

V Brně jsem se měl dobře a mohl jsem
pěk ně hrát hezké role. Hned po škole jsem
byl v angažmá v Divadle Radost a k tomu
jsem ještě hostoval v různých dalších br-
něnských divadlech, hlavně v Městském di-
vadle, ale i v Mahenově a Janáčkově diva -
dle. Šéfové mě pouštěli a bylo to super, ale
už mě to nějak netáhlo dál. Byl jsem mla-
dej, po škole, chtěl jsem pořád dělat něco
víc, vzdělávat se a rozšířit si obzory. Měl
jsem v té době ještě přítelkyni, která studo-
vala divadelní vědu v Olomouci, kam jsem
za ní jezdil a kde jsem později i nějakou do -
bu žil. V Olomouci jsme také dělali nějaké
projekty přes fakultu nebo i sami nějaká di-
vadýlka, třeba Tramtárii. Založili jsme si
ta ké divadelní spolek. Jednou jsem ale na -
šel na internetu konkurz na Touhu do Di-
vadla Kalich. Přihlásil jsem se, jel na ten
konkurz a vybrali si mě. Shodou okolností
jsem měl hrát něco menšího, ale zrovna
ten, koho vybrali do takové větší role cirku-
sáka, nemohl. Náhodou jsem uměl takové
ty akrobatické disciplíny, co potřeboval
umět ten cirkusák, jako trošku žonglovat,
chodit na chůdách a tak, takže si vybrali na
tu roli mě. Dostal jsem tak na svůj pražský
začátek takovou trochu lepší příležitost.   
● Pražští diváci vás mohou vídat na ně-
kolika scénách. Kde všude v současné
době hrajete?

Hlavně teď hraju v Semaforu, kde vytvá-
řím i choreografii, takže jsem vlastně s pa -
nem Suchým spolutvůrcem. To je super,
takhle spolu komunikovat a dělat nějaké
společné věci. Musel jsem si takzvaně na-
čuchat ten specifický styl Semaforu. Je tam
živá hudba, skvělí jazzoví, swingoví hudeb-
níci, mladí i starší, prostě takový specifický
styl, a to mě naplňuje. Kdysi jsme se po-
tkali s Romanou Goščíkovou, která je dnes
ředitelkou Divadla Radka Brzobohatého,
a kolegové z Touhy mě doporučili do tohoto
divadla, kam mě pozvali na konkurz. Bylo
první kolo, už jsem tam skoro byl, ale přišla
nemoc, klasika – chřipka, a já nemohl při-
jít. Když bylo druhé kolo, zase mi do toho
něco vlezlo, musel jsem někde zaskakovat.
Dostal jsem se až na třetí kolo konkurzu
a nakonec jsem v Divadle Radka Brzoboha-
tého získal příležitost účinkovat ve hrách
Tančírna a Freddie. Pak ještě hraju v něko-
lika představeních na Broadwayi a v Di-
vadle Kalich.
●Na kontě už máte celou řadu rolí v mu-
zikálech různých žánrů. Která pro vás
byla nejvýznamnější nebo ji máte raději
než ty ostatní, přirostla vám k srdci?

V Plzni se mi moc líbila role v Hello,
Dolly! Kornelius Hackel, jeden z těch mla-

dých nápadníků, to byla taková pěkná role.
Rád jsem hrál Pavla v Divé Báře, to bylo
také v Plzni. Na pražských komerčních scé-
nách moc velké role nemám, ale baví mě
i ty malinké roličky. Třeba v Divadle Radka
Brzobohatého ve hře Freddie jsme tři kluci
v company a jsme na jevišti skoro víc než
hlavní role, to si užívám. V Semaforu teď
alternuji v Kytici s Felixem Slováčkem ml.
v roli Vodníka, to je také super.
● Máte nějakou vysněnou roli nebo mu-
zikál, který vás láká, v němž byste si rád
zahrál? 

Máme pořád takovou společnost, kterou
jsme kdysi založili v Olomouci. Jmenujeme
se Přímá Oklika a měli jsme v plánu udělat
Šíleně smutnou princeznu, ale bohužel nás
předběhli. Další věc, na kterou už mám
i boty, které mi zůstaly místo honoráře za
jedno představení, je Kocour v botách. Ta-
kový ten ukecaný kocour, toho bych si moc
rád dal. Musíme ještě dotáhnout nějaké
další plány, ale Kocoura v botách bychom
rádi někdy v budoucnu udělali. Moc se na
něj těším.
● Přímou Okliku mohou někde vidět
i pražští diváci?

Určitě ano. Děláme různé kabarety, hra-
jeme, kde si nás objednají, nebo děláme ve-
čery na zakázku. Může tam být kankán,
žonglér, živá hudba, nějaké scénky, ta-
nečky… Takové klasické varieté, co kdysi ta -
dy v Praze bývalo a mělo velkou tradici, o to
se snažíme. A pak ještě děláme pohád ky
pro děti. Dost často třeba jezdíváme s Per-
níkovou chaloupkou s hudbou Ringo Če -
cha. Máme ještě Červenou Karkulku, kde
hraju v opravdu nádherné masce vlka. Vět-
šinou hráváme v Club Kino Černošice, hos-
tujeme například v Salmovské literární

kavár ně, v divadélku Al-Iksír nebo Café
Spit fire v Praze 7. Bývá to různé, záleží,
kam si nás pozvou…
● Kromě hraní a choreografie se věnu-
jete také výuce mladých talentů. Kde
a co všechno vlastně učíte?

Učení jsem se dlouho bránil, protože
jsem si říkal, že pořád ještě toho tolik ne-
umím, abych učil, ale najednou šup, byla
nabídka, a je to pro mě velká výzva. Učil
jsem na Mezinárodní konzervatoři v Praze,
ale z časových důvodů už asi nebudu. Dru-
hým rokem teď učím ve studiu Backstage,
kde je velmi dobrá úroveň. Jsou to vlastně
takové přípravky dětí na taneční konzerva-
toř. Začínají tam malé děti ve třech a půl le-
tech až po mladé lidi ve věku čtrnáct let,
kde už se dělají takové taneční formace,
a to mě baví. Pak ještě učím akrobacii
v Karlínském Spektru a sem tam učím i ně-
jaké soukromé hodiny. 
● Věnujete se ale také ještě jedné čin-
nosti, která s uměním příliš nesouvisí.
Působíte na Praze 10 jako deratizátor.
Jak jste se dostal k této profesi, co se
vám na ní líbí a co obnáší?

Opět úplnou náhodou. Dostal mě k tomu
můj kamarád Olda, vlastně kolega z JAMU
a pak i z divadla, který k té práci přišel také
náhodu. Měl nějakého kámoše, který mu ji
nabídl. Kolega už to dělá skoro pět let, já asi
dva a půl roku. Musíme dělat každých pět
let státní zkoušky, a protože je to odborná
práce s chemikáliemi, je hodně důležitá
bezpečnost práce. Líbí se mi ta zodpověd-
nost a také je to pokaždé úplně jiné, takže
pro mě adrenalin. Musíme občas lézt po
střechách a po stromech nebo naopak zase
někdy v kanálech, tedy i trošku takové dob-
rodružství. Líbí se mi, že často děláme
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v pří rodě, kde se musí něco za-
chraňovat nebo korigovat stav,
aby nedošlo k přemnožení. Je
to odborná práce, která bude
vždy potřeba. Někdy by se člo-
věk třeba štítil, když máte ně -
kde něco odklízet, ale je to nor-
mální, potřebná práce. Navíc
přes prázd niny, kdy se většinou
v divadle zkoušejí od rána do
večera nové věci zadarmo, člo-
věk si může něco přivydělat.
Ten to rok jsem ani já, ani Olda
nic nezkoušeli, dělali jsme jen
tuhle práci a díky ní jsme se ne-
zadlužili. I to mě k ní přivedlo,
abych nějak vyplnil finanční ne-
jistotu. 
● Díky této činnosti jste asi
musel dobře poznat Pra -
hu 10, kde také žijete. Co se
vám na desítce líbí, co na ní
máte rád? 

Desítka se mi líbí svou polo-
hou, jak je dobře dostupná. Líbí
se mi také její architektura,
která je moc hezká, i když tro-
šku různorodá. Zároveň je tam
hodně zeleně, nějaké lesy a hez -
ké parčíky. V Praze 10 se žije

moc pěkně, i restaurační zaří-
zení jsou super. Zkrátka je tam
dobré bydlení.  
● Je něco, co byste v místě
svého bydliště změnil?

Nejhorší je parkování, to je
otřesné. Uvažoval jsem už
i o zakoupení nějakého parko-
vacího místa nebo garáže, pro-
tože když se vracím unavený
v noci z představení a kroužím
půl hodiny, hodinu, abych za-
parkoval, někdy je to děs. Bohu-
žel to je ale asi problém skoro
celé Prahy.    
● Co nového vás čeká, jaké
máte plány a na co se těšíte?

V Divadle Radka Brzoboha-
tého jsem naskočil do Tančírny,
což je moc krásný příběh, ději -
ny českého národa až do 90. let
minulého století. Hodně pohy -
bu, tance, to mě baví. V listo-
padu mě čeká premiéra v Sema-
foru. Pan Suchý je velice
aktuál ní, hra se jmenuje Me too
a tyhle kauzy, výměna názorů
žena – muž tam budou zhu -
debně né, bude to zajímavé. Le -
tos je 60. výročí Semaforu a asi

po novém roce by měl být velký
koncert v Rudolfinu. Pak se tě -
ším na další věc, která se mi
moc líbí. Jde o geniál ní ná pad
pana Suchého, který už má na-
psáno, nevím přesně, ale asi
140 her. Na další sezonu vymy-
slel, že z každé té hry, i z těch,

co nebyly úspěšné, se jedno
úspěš né číslo trošku předělá
a doplní nějakým povídáním.
Bu de se to jmenovat To nejlepší
z nejhoršího a bude tam hrát
big band, kte rý je teď v Semafo -
ru nový. To bude super, moc se
těším.

Petr Šudoma
Muzikálový herec, choreograf

■ Narodil se v Brně, vystudoval Taneční konzervatoř a poté
mu zikálové herectví na Janáčkově akademii múzických
umě ní v Brně.
■ Po ukončení studia byl dva roky v angažmá v Divadle Ra-
dost. Během studia i angažmá hostoval v Janáčkově a Mahe-
nově divadle a v Městském divadle Brno.
■ Hostoval v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v Praze hostoval na-
příklad ve Státní opeře, v Divadle u hasičů, v Divadle v Dlou -
hé nebo Broadwayi. V současné době hostuje v Divadle Ka-
lich, v Divadle Radka Brzobohatého a v Semaforu, kde
působí i jako choreograf.
■Vystupoval s kapelou Elevators, je spoluzakladatelem sou-
boru Přímá Oklika, s nímž spolupracuje.
■ Vyučuje tanec ve studiu Backstage, vede akrobacii v Kar-
línském Spektru.
■ Objevil se také v televizním seriálu Rodinné vztahy.
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NA DIOPTRICKÁ SKLA NA DIOPRICKÉ OBRUBY
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www.vivu.cz

Spojené Arabské Emiráty – Sharjah / 10 dní

 / sleva 29%
 

Spojené Arabské Emiráty – Ras Al Khaimah / 10 dní

 / sleva 29%
 

 Dominikánská Republika – Boca Chica / 11 dní

 / sleva 35%
 

 Dominikánská Republika – Punta Cana

 / sleva 42%

za bezva ceny
Zavolejte nám, rádi Vám poradíme 

Zatímco VLASTA a Piráti
dosud působili v minulém
volebním období v Praze

10 v opozici, občanští demo-
kraté byli součástí končícího ve-
dení desítky. Dosud vedla Pra hu
10 koalice ČSSD v čele se sta -
rostou Vladimírem Novákem,
ODS, Strany zelených, Nezávis-
lých pro Prahu 10 – hnu tí pro
lepší desítku a TOP 09. 

Desítka dostane novou sta-
rostku, stane se jí jednička kan-

didátky koalice VLASTA a sou-
časná senátorka městské části
Renata Chmelová.

Jedenáct mandátů, má po
volbách právě koalice VLASTA -
(KDU-ČSL+STAN+DPD+NK),
následují Piráti s deseti zastupi-
teli, ODS jich má osm, ANO
sedm, Spojené síly pro P10 –
TOP 09 a nezávislí, šest a Sta-
rost. pro P. – Zelená pro 10 tři.
Nově vzni klá koalice bude mít
v pětačtyřicetičlenném zastupi-

Desítku povede trojkoalice
Více než čtyřicet procent voličů odevzdalo
svůj hlas kandidujícím stranám, hnutím či
koalicím v Praze 10. Na desítce už také
vznikla koalice, městskou část povede
v následujících čtyřech letech koalice
VLASTA (KDU-ČSL+STAN+DPD+NK), Piráti
a ODS.

telstvu Pra hy 10 většinu 29
mandátů. Koalice VLASTA ve
svém předvolebním programu
slíbila například rozklikávací
rozpočet do úrovně jednotli-
vých faktur, proměnu zanedba-
ných koutů desítky, jako je
Vršo vická tržnice, okolí kultur-
ního domu Barikádníků, lesík
na Skalce nebo sídliště Astra či
rozvoj obchodních center Cíl,
Květ a na Skalce. Měl by se také
snížit po čet výborů zastupitel-
stva a ro diče se mají dočkat
rekonstruk ce školy u Strašnic -

ké, a výstavby nových školek
u Botiče a dokončení MŠ Bajkal-
ská a Nad Vodovodem.

Volby v číslech
■ Lidé volili celkem 45 členů Zastupitelstva Prahy 10.
■ Volit přišlo v desáté městské části 42,66 procenta voličů.
■ Nejvíce mandátů, celkem jedenáct, má po volbách koalice
VLASTA (KDU-ČSL+STAN+DPD+NK), následují Piráti s deseti
zastupiteli, ODS jich má osm, ANO sedm, Spoj. síly pro P10 –
TOP 09 a nez. šest a Starost. pro P. – Zelená pro 10 tři.
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luštění

V tajence naleznete citát
Walthera von der Vegelweide.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

INZERCE V10-1108

Praha 10 chce částečně obnovit 
Waldesovo muzeum spínadel
Praha 10 má hotovou studii dalšího využití bývalého 
Waldesova muzea v Moskevské ulici, v jehož části nyní 
pořádá výstavy. Vedení radnice by do něj chtělo částečně 
vrátit původní sbírky knoflíků a dalších šatních spínadel, 
sdělil první místostarosta městské části Tomáš Pek  
(TOP 09). Muzeum založil v roce 1916 vynálezce patent-
ního knoflíku Jindřich Waldes, v prostoru fungovalo mezi 

V Praze přibudou spoje i tramvajové tratě, 
rada schválila koncepci
V pražské hromadné dopravě v následujících letech při-
budou spoje, vzniknou nové tramvajové tratě a přibudou 
nové typy vozů. Změní se také intervaly spojů a některé 
zastávky budou přejmenovány. Vyplývá to z koncepce 
rozvoje MHD v letech 2019 až 2029, kterou schválili 
dosluhující pražští radní. Ke zlepšení MHD má přispět 
i plánovaná stavba trasy metra D a Dvoreckého mostu 

Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz



aquapalace.cz

Darujte 
zábavu

INZERCE V10-1102
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servis

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Máme nový e-shop
a nová trička
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na
www.vase10.cz

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz
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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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3. 11. 8.00–12.00
■ Vrátkovská x Tuklatská

3. 11. 9.00–13.00
■ Přetlucká x Prusická

3. 11. 9.00–15.00
■ Za Sedmidomky x Pod Boh-
dalcem I. (mobilní sběrný dvůr)

5. 11. 13.00–17.00
■ Rybalkova x Charkovská

5. 11. 13.00–17.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)

5. 11. 14.00–18.00
■ Hostýnská (u školy)

5. 11. 14.00–18.00
■ Michelangelova (v proluce)

5. 11. 15.00–19.00
■ Mokřanská x Běžná

6. 11. 15.00–19.00
■ Dukelská x Volyňská

7. 11. 13.00–17.00
■ Tulipánová x Želivecká

7. 11. 14.00–18.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem

8. 11. 13.00–17.00
■ Na Pahorku x Pod Sychro-
vem II.

8. 11. 14.00–18.00
■ Platanová x Kapraďová

8. 11. 15.00–19.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD)

10. 11. 8.00–12.00
■ Krymská x Kodaňská

10. 11. 9.00–13.00
■ Brigádníků x U Kombinátu

10. 11. 9.00–15.00
■ Nad Vršovskou horou (za
mostem, mobilní sběrný dvůr)

12. 11. 13.00–17.00
■ Nučická x Dubečská

12. 11. 13.00–17.00
■ Nosická (pod prod. Billa)

12. 11. 14.00–18.00
■ Nad Vodovodem x Slunečná

12. 11. 14.00–18.00
■ Srbínská (mezi garážemi,
u tříděného odpadu)

12. 11. 15.00–19.00
■ Vladivostocká x Gruzínská

13. 11. 15.00–19.00
■ Sněženková x Meruňková

14. 11. 13.00–17.00
■ Křenická x Olešská

14. 11. 14.00–18.00
■ Bramboříková (parkoviště)

15. 11. 13.00–17.00
■ Rektorská x Bakalářská

15. 11. 14.00–18.00
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4)

15. 11. 15.00–19.00
■ U Vršov. nádraží x Ukrajin-
ská

17. 11. 8.00–12.00
■ Vladivostocká x Jaltská

17. 11. 9.00–13.00
■ Vršovická x Karpatská

19. 11. 13.00–17.00
■ Pod Altánem x Na Vrších

19. 11. 13.00–17.00
■ nám. Mezi Zahrádkami
(okraj parku)

19. 11. 14.00–18.00
■ Přípotoční x Oblouková

19. 11. 14.00–18.00
■ Káranská x Pobořská

19. 11. 15.00–19.00
■ Madridská x Norská

20. 11. 15.00–19.00
■ Ostružinová x Jahodová

21. 11. 13.00–17.00
■ Elektrárenská x Nad Vršov-
skou horou

21. 11. 14.00–18.00
■ Doubravčická x Tehovská

22. 11. 13.00–17.00
■ Tuchorazská (konec ulice)

22. 11. 14.00–18.00
■ nám. Svat. Čecha x Minská

22. 11. 15.00–19.00
■ Na Třebešíně x Nad Kaplič-
kou

24. 11. 8.00–12.00
■ Dykova (u Bezruč. sadů)

24. 11. 9.00–13.00
■ Průhonická x Vestecká

26. 11. 13.00–17.00
■ Petrohradská x Pod Stupni

26. 11. 13.00–17.00
■ Říčanská x Benešovská

26. 11. 14.00–18.00
■ Sámova x U Vršov. nádraží

26. 11. 14.00–18.00
■ Magnitogorská x Tádžická

26. 11. 15.00–19.00
■ Na Slatinách

Velkoobjemové kontejnery

Prodej
družstevního bytu

3+1
Plaňanská – Malešice

www.kpzreality.cz
tel. 725 026 829



Díky výrazné masce chladiče s ostrými hranami,  

Bi-LED hlavním světlometům a novému designu 

nárazníků bude ŠKODA FABIA už z dálky  

ohlašovat Váš příjezd.

novaskodafabia.cz

 NOVÁ ŠKODA 

FABIA
S BI-LED HLAVNÍMI 

SVĚTLOMETY

již od                                    Kč249 900

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AB AUTO BREJLA

Automobilová 585 252 42  Vestec
info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozů 

ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km
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KAULAND
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