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Čapkova hra
ve Vršovicích

Kultura

Pomoc lidem
v nouzi

Veřejný prostor

Zápisy do
základních škol

Servis

Marek Epstein:
Snažím se nemít vzory,

protože je to nebezpečné

Najdete nás na
www.vase10.cz

Koupím byt v této lokalitě

● Platba hotově do 24 h

● Dluhy na bytě uhradím

● Solidnost i právní jednání

samozřejmostí

● Cenu i stav respektuji

Volejte 775 11 22 33

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10
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Vážení čtenáři,
rok 2020 je tady. Přemýšlíte
vždy na přelomu roku, co vás
v příštích dvanácti měsících
čeká, a díváte se do budouc -
na s obavami, nebo nadějí?
Hned začátek nového roku
přinesl řadu změn, tře ba ně-
kolik dopravních uzavírek,
povinné čipování psů ne bo
uzavření pobočky sprá vy so-
ciálního zabezpečení. Přečtě -
te si povídání se scenáristou,
dramaturgem a spisovatelem
Markem Epsteinem. Vy hle -

dá vaný autor desítek televizních i filmových scénářů, diva-
delních a rozhlasových her, absolvent katedry scenáristiky
a dramaturgie Filmové a televizní fakulty Akademie múzic-
kých umění v Praze spolupracuje s Vršovickým divadlem
Mana. Proč má desítku rád, jaký k ní má vztah a na co
vzpomíná z doby svého dětství? I když je venku chladno,
není třeba sedět doma a čekat na jaro. Vyberte si z naší na-
bídky volnočasových akcí a vydejte se třeba na autorské
čtení, debatu nebo vezměte děti na pohádkové představení.
Přeju vám, aby dvacítkový rok byl pro vás úspěšný, aby se
vám splnila všechna přání a zejména abyste ho prožili ve
zdraví. Vaše Zuzana

INZERCE V10-0104

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

INZERCE V10-0107
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Náplň práce:
◗ plánovat a vymýšlet témata z Prahy a okolí
◗ komunikace s editory
◗ spolupracovat s ostatními redaktory
◗ psát i do dalších lokálních titulů vydavatelství

Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7, Vaše 10

Požadujeme:
◗ praxi v oboru
◗ znalost českého jazyka
◗ samostatnost a vysoké nasazení
◗ tematickou znalost Prahy

Nabízíme:
◗ práci v příjemném prostředí Holešovic
◗ zajímavé firemní benefity
◗ zajímavý dosah na čtenáře
◗ zajímavé platové ohodnocení

Životopisy posílat na: info@a11.cz

Redaktor/ka
Náš Region Praha a okolí

Vydavatelství A 11, hledá redaktora
pro noviny Náš Region a web nasregion.cz

pro oblast Praha a okolí.
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aktuality z Prahy 10 na www.nasregion.cz
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Veřejné bruslení
v Edenu

Zabruslit si v lednu můžete na sta-
dionu Eden. Veřejnost zde může
sportovat v sobotu večer, další

nejbližší termín je 25. ledna. Na desítce
se ale bruslí na více místech, třeba na
strašnickém stadionu Icerink. Rozpis
veřejného bruslení je na webových
stránkách.

Výsledky ankety
o dětském hřišti

Anketu o budoucnosti dětského
hřiště Hřibská uspořádala desít-
ková radnice. Hřiště prošlo loni

pravidelným revizním šetřením, při
kterém bylo doporučeno provést rekon-
strukci hřiště. Vyhlášená anketa měla
odpovědět na to, zda děti hřiště vůbec
využívají a zda má potenciál do bu-
doucna. Anketu vyplnila bezmála stov -
ka respondentů, 87 procent z nich pro-
sazuje opravu.  

Územní pracoviště
„sociálky“ bylo uzavřeno

Koncem prosince bylo  uzavřeno
územní pracoviště Pražské
sprá vy sociálního zabezpečení

v ulici V Korytech. Lidé si musejí své
záležitosti týkající se důchodového
a nemocenského pojištění i pojistného
na sociální zabezpečení nově vyřizovat
na ostatních pražských pracovištích. 

Dobrovolníci
převzali ocenění

Devět dobrovolníků ocenila de-
sátá městská část za jejich práci,
a to v rámci ankety „Dobrovolník

roku Prahy 10“. Do ankety jsou každý
rok nominováni dobrovolníci z různých
odvětví, jako je oblast sociální, zdravot-
nictví, kultura a sport, práce s dětmi
a mládeží, ekologie a další. Podmínkou
je, že svoji činnost vykonávají na území
městské části déle než jeden rok.

Obyvatelé Bohdalce požadovali, aby
byl znemožněn průjezd vozidel
obytnou zástavbou po trase Moskev-

ská – Na Křivce – Modletínská – Popovická
– U Plynárny. Řidiči tuto alternativní cestu
používají, když vzniknou kolony v Bohda-
lecké a Chodovské ulici s jejich světelně
říze nými křižovatkami ve směru z cen -
tra. Silniční správní úřad proto nechal pro-
vést zjištění intenzit a podílu tranzitní do-

pravy v běžný všední den. Z celkového
počtu 857 všech vozidel, která do oblasti
z Moskevské ulice vjela, využilo zmíněnou
trasu 438 vozidel, tedy 51 procent. Silniční
správní úřad rozhodl o zavedení jedno -
směr ného provozu v ulici Na Křivce od kři-
žovatky s Modletínskou až ke křižovatce
s Osnickou a v Modletínské ulici od křižo-
vatky s ulicí Na Křivce ke křižovatce s ulicí
Pod Sychrovem I.

Úprava provozu
vozidel na Bohdalci

Novou mateřskou školu má desátá
městská část, a to v ulici Chotouň-
ská (Nad Vodovodem), jde o pra -

coviště mateřinky Hřibská. Novostavba
škol ky se nachází v areálu Základní školy
Nad Vodovodem, a proto dostala pracovní
ná zev Nad Vodovodem. Na výstavbu mate -
řin ky dostala Praha 10 finance z Evrop-

ského fondu pro regionální rozvoj, celkem
šlo o dotaci ve výši více než 28 milionů
korun, další finance přidal pražský magis-
trát a samotná desátá městská část. Doda-
tečný zápis do školky se uskuteční ve stře -
du 12. února od 13.30 do 17.30 hodin.
Vy užít lze  elektronický předzápis, který
byl spuštěn 20. ledna.

Desítka má
novou mateřskou školu

Od začátku nového roku je povinné či-
pování psů, a to na základě novely
veterinárního zákona. S tím souvisí

to, že povinné očkování psa proti vzteklině
bude platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl

roce věku. Výjimkou jsou psi, kteří mají
jasně čitelné tetování provedené před
3. červencem 2011. Cílem novinky je zjiš-
tění identity psa v případě potřeby, účin-
nější monitoring chovů, kontrola dodržo-
vání stanovených pravidel a předpisů
a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
ale také umožnění kontroly při prodeji psů.

Povinné čipování psů

Desátá městská část ví, jak bude v le-
tošním roce hospodařit. Má totiž
schválený rozpočet na rok 2020.

Radnice chce snížit běžné výdaje, třetinu
prostředků chce investovat. Očekávané
příjmy budou 769 milionů korun, navrho-
vané výdaje 1,1 miliardy korun, schodek
tedy činí 335 milionů korun. „Návrh roz-
počtu je ve srovnání s minulými lety velmi

úsporný. Díky výraznému poklesu běžných
výdajů (o 49 milionů korun, tj. 6 procent)
se podařilo udržet podíl investic na 30 pro-
centech celkových výdajů,“ uvedla Lucie
Sedmihradská (VLASTA), radní pro finan -
ce a rozpočet. Dokončena má být letos
první etapa rekonstrukce polikliniky Male-
šice či stavba nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež u Botiče.

Rozpočet desítky
na letošní rok
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volný čas

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

■ Knihovna Zahradní město
připravila na leden pro své čte-
náře akci Příběhová zahrada.
Jde o čtenářský klub pro před-
školní a krátce školní děti a je-
jich doprovod. Bude se číst
a tvo řit. Začíná se ve 14.00 ho -
din.

■ Autorské čtení z připravo-
vané knihy Mariky Mariewicz
připravuje na 22. ledna poboč -
ka knihovny Ruská. Pořadatelé
připomínají, že Mariewicz stu-
dovala kulturní publicistiku
a kromě literární tvorby se za-
bývala psaním hudebních tex -
tů, skladbou a sólovým zpěvem
a také se podílela na organizaci
literárních večerů. Její texty
byly publikovány například
v Lite rárních novinách, Wele -
su, Tva ru, Protimluvu, H_alu -
zi, Pandoře, v almanachu Pavu-
čina slov. Akce začíná od 18.00
hodin a vstup je zdarma.

■ Knihovna Korunní zve děti
na pravidelné čtvrteční společ -
né čtení pohádek a příběhů
s ma lou výtvarnou dílnou po-
jmenované Pohádky z oslíkovy
přihrádky. Začíná se v 16.00
ho  din a vstup je pro děti a ro-
diče zdarma.

■ Diskusní čtvrtky občanské
iniciativy Společně pro Desítku
pokračují i v novém roce 2020.
Na 23. ledna je naplánováno se-
tkání na téma Prázdné domy
pražské. Mluvit se bude o tom,
co nám a o nás říkají léta prázd -
né, ale přitom architektonicky
velmi cenné budovy, jako jsou
namátkou například Jubilejní
škola, Vila Karla Čapka, KD
Eden a podob ně. Začíná se
v 18.00 hodin v knihovně Dům
čtení.

■ Méďa Tulák bude mít i letos
domov v knihovně v Ruské.
Kon cem ledna tady mohou dět-
ští diváci s méďou a Hafíkem
zažít velká dobrodružství. Za-
číná se ve 14.00 hodin a vstup
je zdarma.

■ Loutkové divadlo přijede do
knihovny v Korunní, a to 25.
led na v 10.00 hodin dopoledne.
Napadlo vás někdy, jaké by to
bylo, kdybyste byli na jeden den
maličcí jako mravenci? Co byste
si chtěli užít? Na co byste asi
museli dávat pozor? Na tyhle
otázky odpoví hra Minimax
a mra venec. Loutkové předsta-
vení pro děti od tří let zahraje
Divadlo KAKÁ.

■ Diskusní večer Salonu Prá -
va pořádá knihovna Dům čtení
v Ruské ulici. Mluvit se bude
o tom, co se děje na periferii
nebo na okraji pozornosti. Jak
vypadá periferie pohledem nej-
novějších sociologických vý-
zkumů? Jak se se zkušeností
okraje vyrovnává česká a svě-
tová literatura, potažmo kul-
tura? Promluví sociolog Daniel
Prokop, spoluautor výzkumu
Rozděleni svobodou, který zá-
roveň uvede svou no vou kníž -
ku Slepé skvrny: O chudobě,
vzdělávání, populismu a dal-
ších výzvách české společnosti,
a politoložka Kateřina Smejka-
lová, která se zabývá mimo jiné
rolí periferie v současné kul-
tuře. 

■Pro všechny kreativce, kteří
rádi tvoří rukama, je určena
origami dílna, kterou koncem
ledna otevře knihovna v Korun -
ní, konkrétně v 17.00 ho din.
Přijít mohou děti s rodiči, do-
spělí i senioři, vstup na akci je
zdar ma.

Příběhová zahrada

22. ledna

Marika Mariewicz

22. ledna

Pohádky
z oslíkovy přihrádky

23. ledna

Prázdné domy pražské

23. ledna

Méďa Tulák v knihovně

24. ledna

Minimax a mravenec

25. ledna

Co se děje na periferii?

29. ledna

Origami dílna

29. ledna.

■ Rodiče a děti jsou vítáni
v programu knihovny Korunní,
který nese název Říkánky a hý-
bánky, určen je pro menší děti
od dvou do pěti let. Program je
pohybově zaměřený, trvá čtyři-
cet minut a všichni společně
v něm vstoupí do světa jedno-
duchých říkadel souvisejících
s aktuálním ročním obdobím.

■ One man show Sudí uvede
koncem ledna Vršovické diva -
dlo Mana. Hra vypráví zejména
o fotbale, ale nejen o něm. S hu-
morem a nadsázkou popisuje
mezinárodní fotbalový rozhod -
čí v podání Ladislava Ham pla
svůj život. Sudí diváky, jak sli-

bují autoři „provede svým živo-
tem, ale i různými situacemi na
hřišti i ve fotbalovém zákulisí.
V rámci svého vyprávění se do-
stane i na fotbalové „hlášky“
nebo zajímavá videa rozličných
fotbalových situací. Představe -
ní Sudí s Ladislavem Hamplem
v hlavní roli je hrou hosta Vršo-
vického divadla Mana, divadla
Verze.

■ Kurz pro osoby asistující
klien tům s míšním poškozením
uspořádá v únoru Centrum Pa-
raple. Účastníci se seznámí se
systémem zdravotní a sociální
péče o spinální pacienty v ČR,
s problematikou míšní léze
a komplikacemi, které toto po-
stižení přináší, ale i s fázemi
psychické adaptace. 

Říkánky a hýbánky

31. ledna

Sudí ve Vršovicích

31. ledna

Kurz pro asistující 

6. února

INZERCE V10-0105

Švejk Restaurant Strašnice
Průběžná 1174/28, 100 00 Praha – Strašnice,
www.svejkovokoryto.cz

KROCH, KROCH, KROCH… POJĎTE SE NADLÁBNOUT
PEČENÁ KACHNA U ŠVEJKA
NA MEDU A VÍNĚ 2.200 G za 399 Kč
(celá kachna, červené zelí,
16 bramborové knedlíky)
Všechny zveme na pečenú kachničku
k nám nebo rádi přivezeme domů...

OSLAVTE VALENTÝNA U ŠVEJKA PO CELÝ ÚNOR
Večeře pro pána :

■ Předkrm: Kachní paštika s brusinkami a pomerančem, opečený
chléb
■ Hlavní jídlo: Vepřová panenka, zelené lusky s česnekem
a slaninou, pikantní omáčka, hranolky
■ Dezert: Orgasmus

Večeře pro dámu: 
■ Předrkm: Mozzarela s rajčaty s čerstvou bazalkou
■ Hlavní jídlo: Kuřecí kapsa , hranolky, salát, tatarka
■ Dezert: Orgasmus

Cena: 499,-

ČERVENÁ RŮŽE PRO DÁMU
Rezervace na čísle : 702127719 ( předem 24 hod )

VÝJIMEČNÝ DEN VÁM PŘEJE,
ŠVEJK RESTAURANT STRAŠNICE.

❤

❤
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školství

Zapisovat se budou v dub -
nu do škol všechny děti,
kterým bude na začátku

školního roku šest let. Povin-
nou školní docházku lze potom-
kovi odložit, i v tom případě je
však třeba k zápisu přijít a do-
nést s sebou žádost o odklad
spolu s posudkem z poraden-
ského zařízení či od odborného
lékaře. Nástup do první třídy
lze odložit nejdéle do dovršení
osmi let věku dítěte.

K zápisu do první třídy je
nut né přinést potřebné dokla -
dy, těmi jsou rodný list dítěte

a občanský průkaz nebo jiný
rovnocenný doklad totožnosti.
Každé dítě s trvalým bydlištěm
v městské části má určenu svoji
spádovou školu, v níž je mu ga-
rantováno přednostní přijetí.
Rodiče mohou pochopitelně vy-
brat potomkovi i jinou školu,
zde však už bez záruky jistého
přijetí. Přijít k zápisu lze do li-
bovolného počtu škol.

Školy pořádají dny
otevřených dveří

U zápisu se zjišťuje zralost
dí těte. Přítomné zajímá třeba

to, jaké má jazykové, řečové
a komunikativní dovednosti,
zda zvládá jednoduché logické
a myšlenkové operace nebo
jestl i se orientuje v elementár-
ních matematických pojmech.

Školy v Praze 10 pořádají
před zápisy tradičně dny ote-
vřených dveří. Vybrané školy si
tak je možné ještě před dubno-
vými zápisy prohlédnout, zjis-
tit, jak fungují, co na děti čeká,
seznámit se třeba s nabídkou
mimoškolních aktivit, poznat
učitelský sbor. Rodiče mají šan -
ci zeptat se na vše, co je zajímá.

Prvňáčky čekají

zápisy do škol

Desatero budoucího prvňáka
■Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vě-
domě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
■Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kon-
trolovat a řídit své chování.
■Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komuni-
kativní dovednos ti.
■ Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou moto-
riku, pravolevou orientaci.
■ Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové
vjemy.
■Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové ope-
race a orientovat se v elementárních matematických po-
jmech.
■ Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozor-
nost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
■ Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň
sociálně vníma vé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
■ Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvoři-
vost.
■ Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním
světě i v praktickém životě.

ZDROJ: MŠMT

Hned na začátku dubna vypuknou
v základních školách, které zřizuje desátá
městská část, zápisy do prvních tříd. Ještě
předtím ale řada škol uspořádá dny
otevřených dveří, díky nimž je možné
zařízení poznat zblízka. Kdo musí k zápisu
a co udělat, když pro dítě chcete odklad?
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Pokud zrovna zvažujete pořízení pev-
ného internetu, případně ještě nemá -
te vyřešený přechod na DVB-T2, ne -

bo vás nebaví neustále padající a pomalý
internet, máte ideální příležitost využít
speciální akci, kterou novým zákazníkům
Nordic Telecom nabízí. Tato výjimečná na-
bídka platí v období od ledna až do 28. 2.
s tím, že následná aktivace bude probíhat
dle termínů instalace i v průběhu března. 

Internet za poloviční cenu
V případě pevného internetu se vztahuje

50% sleva z měsíčního paušálu na 3 měsíce
na všechny tarify a na všechny technologie
od Nordic 5G internetu, přes optiku, LAN
až po Wi-Fi nebo DSL. Nordic 5G internet
je vybudován na nejmodernější 5G-ready
technologii, která při rychlosti 100 Mb/s
splňuje požadavky i velmi náročných do-
mácností, kde potřebují být online všichni
najednou. Nordic 5G internet je šířen v tak-
zvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-
těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhraze -

né pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní při-
pojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pásmo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-
ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v neli-
cencovaném pásmu, se spíše podobá ne-
blaze proslulé dálnici D1.

Zdarma LTE mobilní data
Zákazníci, kteří si v daném období pevný

internet objednají, získají SIM kartu s tari-
fem LTE mobilní data 4 GB na 3 měsíce
zdarma. Jedinou podmínkou je pořízení
SIM karty v hodnotě 1 Kč. K jednomu pev-
nému internetu je možné aktivovat jednu
zvýhodněnou SIM, která musí být vedena
na stejného zákazníka, který si aktivoval
pevný internet. Po ukončení období 100%
slevy bude zákazníkovi účtován zvýhod-
něný měsíční paušál 195 Kč namísto stan-
dardních 295 Kč. Tato cena dělá z mobil-
ního internetu od Nordic Telecom
nejvýhodnější nabídku na trhu. A nemusíte

INZERCE V10-0102

Stabilní pevný Nordic 5G internet bez závazku a datových limitů 
na vás počká doma. Nyní s parádní slevou a mobilním internetem 
na 3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

50%
sleva na 

čtvrt roku

Udělejte si čas 
na to důležité

Překvapivá volnost

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Pořiďte si internet od Nordic Telecom
a získáte mobilní data zdarma
Nordic Telecom nabízí novým zákazníkům, kteří si pořídí
v časově limitované akci pevný internet, jako bonus LTE
mobilní data na 3 měsíce zdarma. Kromě toho teď mohou
získat pevný internet nebo Nordic TV s 50% slevou také
na 3 měsíce. Nejen že se jedná o aktuálně nejvýhodnější
nabídku na trhu, ale všechny služby poskytované Nordic
Telecom jsou navíc nabízeny bez závazku, takže je
zákazníci mohou kdykoli zrušit bez dalších poplatků.

mít strach, není v tom žádný háček. Operá -
tor vás na konec zvýhodněného období ně-
kolikrát upozorní, takže přestože vyúčto-
vání naskočí automaticky, nemělo by vás
překvapit.

Nordic TV
U Nordic TV se nabídka 50% slevy na

3 měsíce vztahuje na oba tarify Nordic TV
80+ a také Nordic TV 120+, netýká se však
doplňkových balíčků ani služby Libli TV.
Nordic TV přitom představuje jednoduché
a praktické řešení přechodu na DVB-T2.
Pokud je vaše domácnost připojená k inter-
netu, mohli by si všichni její členové vy-
chutnat výhody Nordic TV a jejích chytrých
funkcí. Mezi ně patří mimo jiné možnost
připojení až čtyř zařízení současně, pré -
miový obsah a HD kvalita, až 7denní zpětné
přehrávání, pozastavení, přeskočení
a spuš tění od začátku, nahrávání až 20 ho-
din pořadů nebo třeba EPG+. Televize přes
internet splňuje požadavky moderního di-
váka, který se už nemusí časově přizpůso-
bovat televiznímu programu, a proto je
odbor níky považována za televizi budouc-
nosti. 

Jak získat slevu? 
Je to velice jednoduché a nezabere to víc

než pár minut. Nordic internet nebo Nordic
TV lze totiž objednat v klidu domova online
doslova na pár kliknutí. Pro uplatnění slevy
na 5G internet a Nordic TV je nutné zadat
při objednávce promo kód „Volnost“. Pro
DSL a Libli technologie (optika, Wi-Fi
a LAN) pak bude sleva automaticky aktivo-
vána pro každou objednávku.
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● K napsání hry Mléčné sklo vás prý in-
spiroval novinový článek. Stává se vám
častěji, že vás v novinách něco zaujme
na tolik, aby vznikla nová hra nebo scé-
nář?

Moje profese tak trochu svádí k voyeris -
mu. V době nepřeberných informací by by -
lo asi nezodpovědné neposlouchat, nečíst
a nevnímat cizí příběhy, když příběh je to,
co vás živí. V tomhle směru vnímám ten ne-
konečný tok dat jako výzvu.  
● Jakému okruhu diváků je hra určena,
čím může publikum zaujmout, co o ní
můžete prozradit?

Ve skrytu duše věřím, že by mohla bavit
lidi, kteří mají rádi detektivky s devastova-
nými, minulostí poznamenanými detektivy
s trochou tajemství. Na druhou stranu je
hlavním motivem smrt dítěte, které se po-
kusilo zabít sebe i matku, takže teoreticky
by mohl zabloudit i divák, který má na
večer zjednané hlídání. Optika vyprávění je
vy zrazena už v názvu hry. Je to příběh,
který sledujeme přes mléčné sklo, za kte-
rým se můžou věci zdát jinak, než ve sku-
tečnosti jsou. Banálněji řečeno – hledá se
pravda.
● V napínavém příběhu plném nečeka-
ných zvratů i emocí by si měla zahrát
mimo jiné Michaela Badinková a Miro-
slav Etzler. Počítáte už při psaní scénáře
s některými herci, které si v těch rolích
představujete?

Mléčné sklo je můj první pokus o drama-
tický text, který jsem napsal přímo pro di-
vadlo. Veterán v Rokoku i Pescho v Olo-

mouci byly texty přepsané z filmového scé-
náře a rozhlasové hry. Tím si nesly možná
něco navíc, ale také hodně slabin. Přede-
vším řadu prostředí. Chtěl jsem si to zkusit
jednou klasicky…skoro až školometsky. Do-
držovat jednoty a posouvat děj dialogem
víc než obrazem a akcí. Takže je to pro mě
takový maturitní zážitek. Při psaní myslím
na postavy, které mají literární, a tedy na-
prosto dokonalý rozměr. Nikdo si při psaní
a čtení nepředstaví nedobrého, nebo snad
dokonce špatného herce. Toho mozek není
schopen. Chtěl jsem napsat hru univerzál -
ní, která by měla smysl, lidi nenudila a ne-
stárla by příliš rychle.
● Chodíte jako autor textu na divadelní
zkoušky? Jaký máte pocit, když vidíte
ožívat svůj příběh na jevišti?

Kdykoliv slyším, jak někdo čte můj text,
okamžitě se stydím za jeho slaboduchost.
Mezi čtením a vyslovením je nějaká hra-
nice, která mě osobně rozčiluje. Jako když
slyšíte nahraný vlastní hlas. Málokdo je
s ním spokojený a dokáže se poslouchat.
● A jak prožíváte premiéry svých her
nebo filmů?

Hrozně si přeju tam nebýt. 
● Divadlo Mana, které uvedení hry
Mléčné sklo připravuje, sídlí v budově
Husova sboru ve Vršovicích. Vy jste na
Praze 10 žil. Máte na desítce nějaká ob-
líbená místa nebo zákoutí?

V Praze 10 jsem se narodil, chodil do
škol a dlouho jako mamánek žil. Posledních
dvanáct let jsem se odrodil a bydlím na
úplném konci Prahy 5, v podstatě před ce-

dulí. Nebo za. Záleží, z které strany k nám
jdete…
● Je pro vás Praha 10 stále ideálním
místem pro život?

Praha 10 se nepochybně, stejně jako jiné
části, rychle rozvíjí, modernizuje a mění.
Pamatuju se, když jsem chodil s babičkou
na podběl do míst, kde dnes stojí depo Hos-
tivař. Ukazovala mi na továrny a říkala –
tady všude byly pole. No a já jsem pomalu
v situaci, kdy jdu se svými dětmi a říkám
jim, tady byly pole, a ve skrytu duše si stej -
ně jako babička přeju, aby tam stále byly.
Když jsem na Praze 10, vnímám ji dětský -
ma očima, které mají daleko k objektivitě.
Když jedu k rodičům na „Solídu“, vždyc ky
mě mrzí, co je tam teď plotů, kterými si lidi
logicky oddělují svoje panství, a nostal-
gicky vzpomínám na časy, kdy jsme jako
malí smradi běhali všude. Ale, jak říkám,
mám daleko k objektivitě.
● Máte hodně profesí, jste scenárista,
dramaturg, spisovatel, pedagog, příleži-
tostný režisér, herec. Ve které profesi se
cítíte nejlépe, baví vás některá víc než
ostatní?

Většina toho, co jste zmínila, byly spíš
jen brigády. Kromě herectví, to byl čirý
omyl. To, že napíšete knihu, z vás nedělá
spisovatele, stejně jako deset dní za pultem
nevyškolí dobrého prodavače lahůdek.
Zatím se mi daří živit scenáristikou, takže
asi jsem scenárista. S vědomím, že tohle
povolání je zatraceně vrtkavý. 
●V dětství jste se hodně věnoval sportu,
maturoval jste na sportovním gymná-

Marek Epstein:
Snažím se nemít vzory,
protože je to nebezpečné

Vršovické divadlo Mana připravuje uvedení kriminálního
dramatu Mléčné sklo. Autorem hry je scenárista,
dramaturg a spisovatel Marek Epstein. Vyhledávaný autor
desítek televizních i filmových scénářů, divadelních
a rozhlasových her je absolventem katedry scenáristiky
a dramaturgie Filmové a televizní fakulty Akademie
múzických umění v Praze. Knižní debut Marka Epsteina
Ohybač křížů vyšel v roce 2006, podepsán je i pod tituly
Ocucanej konec, Dravec nebo Srabáček. 
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ziu, aktivně běhal sprinty a za pražskou
Slavii dokonce závodil. Kde se ve vás vzal
zájem o psaní, divadlo, film, pamatujete
si na svůj první výlet za kulturou?

Zřejmě jsem k němu doběhnul. Za dět-
ství v kalupu jsem nesmírně vděčný, oddá-
lilo mi totiž odhalení mnoha životních ta-
jemství, která jiní poznávají v pubertě. Byl
jsem tak odsouzený k úžasu v době, kdy
tyhle činnosti ostatní už začínaly nudit.
Moje první kulturní zážitky byly spojené
s umírající propagandou socialistického Če-
skoslovenska, takže dnes poměrně nepro-
dejné zboží.
● Co na vaše rozhodnutí stát se uměl-
cem říkalo vaše okolí, rodina?

Myslím, že pietně mlčeli. A za to svoje ro-
diče dodnes nesmírně obdivuju a jsem jim
vděčný. S odstupem ale myslím, že si mu-
seli myslet, že jsem naprostý blázen, co si
hodlá zničit život.
● Čím jste chtěl být jako malý chlapec
a co si myslíte, že byste dělal, kdybyste
se nestal scenáristou, spisovatelem?

Nevím, jestli je to důkaz chabé paměti,
nebo naprosté duševní zaostalosti, ale ne-
pamatuju si, že bych chtěl někdy něčím
opravdu být. Vždycky jsem si asi myslel, že
už něčím jsem. Po gymnáziu jsem si dával
přihlášku na medicínu… ale neznalý po-

měrů jsem se na to moc neučil. A také po-
hořel.
● Měl jste nebo pořád máte nějaké lite-
rární vzory?

Snažím se nemít vzory, protože je to ne-
bezpečné. V jakýchsi kruzích se ke mně
vra  cí Hrabal. Nevím proč, asi proto, že to
byl génius a jeho stylem se nedá načich-
nout.
● Jaká literatura je vám nejbližší?

V tomhle směru jsem velmi nevybíravý.
Čtu, co mě baví. 
● Máte v psaní nějaký svůj systém nebo
oblíbené místo, kde píšete? Jak vypadá
váš běžný den, když pracujete na scénáři
nebo knize?

Pracuju doma. Má to svoje provozní vý-
hody i nevýhody. Osobně vnímám ušetření
času na přesun jako nesmírný bonus. Mys-
lím, že jsem se naučil jisté disciplíně, která
mě udržuje v chodu. Obyčejně rozdistri -
buuju starší děti do institucí a po osmé se
posadím za počítač. Je to vlastně velmi osa-
mělá a koncentrovaná práce. Až úřednická.
Rozhodně není pro lidi milující široký ko-
lektiv a tlachání u kopírky.
● Čemu se rád věnujete ve volném čase,
jaké jsou vaše zájmy, koníčky?

Termín volný čas jsme u nás zrušili. Pra-
cujeme s kategorií – sportovní rodičovství.

V překladu to znamená: máš volno – dělej
si, co chceš, co máš rád, co miluješ, ale
musíš s sebou vzít aspoň jedno, nejlépe tři
děti. Ale abych byl upřímný, mám zatím
velmi tolerantní partnerku, která už vypo-
zorovala, že když mě nenechá vyjezdit a vy-
běhat v kopcích, stávám se nesnesitelným.
Takže mi zatím nechává okna pro sebede-
strukci.
● Přednášel jste také studentům na Fil-
mové akademii Miroslava Ondříčka. Co
vás na pedagogické práci bavilo, těšilo?

V Písku jsem se setkal s velkým filmo-
vým nadšením a skvělými lidmi. Ale po pár
letech poučování jsem nabyl dojmu, že
psaní se naučit nedá. A nedá se ani příliš
soudcovat. Měl jsem dojem, že všechno
svo  je know-how jsem schopen předat za
patnáct minut. A představa, že bych měl po
vlastní neúspěšné premiéře vejít před třídu
a dál tvrdit, že vím, jak se to dělá, mě víc
a víc děsila. Učitele má dělat ten, kdo nepo-
chybuje.
●Obohatila vás nějakým způsobem prá -
ce s mladými talenty?

Spíš mě utvrdila v tom, že pod trochu ji -
nou šlupkou vězí zase jen křehký dětský
duše.
● Co byste poradil mladým lidem, kteří
by se chtěli věnovat psaní?
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Marek Epstein
scenárista, dramaturg a spisovatel

■ Narodil se v Praze. V dětství se věnoval sportu, aktivně bě -
hal sprinty za pražskou Slavii.
■ Maturoval na sportovním gymnáziu, studoval Vyšší odbor-
nou školu herectví, poté vystudoval FAMU, kde absolvoval
v oboru scenáristika a dramaturgie.
■ V roce 2003 získal Cenu Sazky v rámci Českého lva za nej-
lepší nerealizovaný scénář Rebarbora (natočila Ruxandra Ze-
nide jako film Ryna) a úspěšný byl i o rok později s textem
ROMin g, který posléze jako film natočil režisér Jiří Vejdělek. 
■ V roce 2008 získal cenu Elsa za nejlepší televizní scénář
k filmu Brainstorm režiséra Jiřího Stracha.

Aby poslouchali, mysleli
a psa   li. Škrtali a psali znovu.
Nic víc než začátek, prostředek
a konec. Zbytek je talent, štěstí,
náho da a spousta dřiny. 
● Říká se, že mladí lidé dnes
moc nečtou. Jak vy osobně
hodnotíte současný vztah
mladých lidí k literatuře, di-
vadlu, filmu?

Nejsem sociolog ani antropo-
log. Cokoliv řeknu, bude víc než
laické. Čtení nepochyb ně vy ža -
duje energii a spoluúčast. Svět
ale míří spíš opačným směrem.
Zjednodušuje, kontroluje a před -
klá dá často zdánlivě hotová ře-
šení. Autor nikdy nebude světu
stačit. Všichni, kdo se o to po   -
koušeli, pohořeli. Jediná šan ce
je vytvořit svět nový. Dosta-
tečně pravdivý pro ty, které
chcete oslovit. Pravda v umění
sdílí se skutečným světem emo -
ce. Čas to jen emoce. Mládí je
obecně velmi kritické. Stejně
jako stáří. Snadno se zamilo-
vává a rychle nenávidí. A mezi
tím máte krátkou chvilku být
objektivní.

● Věnujete se mimo jiné
i tvorbě pro děti. Jste auto-
rem scénáře pohádkové ko-
medie Anděl Páně 2, v polo-
vině loňského roku vyšla vaše
kniha pro děti Srabáček. Jak
se píše pro dětské čtenáře či
diváky?

Myslím, že psaní pro děti člo-
věku nesmírně ulehčuje jejich
vlastnění. Lecčemu porozumí -
te. Paradoxně, když jsem psal
svoji první pohádku Šťast ný
smolař, pořád jsem si říkal,
jestli se to bude líbit mojí mámě
a babičce. Je to mýtus, že po-
hádky jsou jen dětský žánr. Je
to stav duše.
● Zajímá vás, jaké vyjdou na
vaše díla ohlasy v tisku? Sle-
dujete recenze nebo kritiky?

Vážím si připomínek těch,
kterých si vážím. Zbytek se
sna žím nečíst, neposlouchat,
nevnímat, ale je to jako jed
v mnoha hektolitrech vody. Na -
jde si vás a otráví.
●Co považujete za svůj zatím
největší úspěch?

Naše děti.

● Máte nějaký nesplněný
sen?

Mluvit o snech znamená na -
půl se jich vzdát… a nakonec by
se mohly zdát tak malicher né,
až by o nich nestálo ani psát.
●Co nového připravujete, na
čem pracujete, na co se těší -
te?

Během letošního roku by měl
mít premiéru film Šarlatán,
kte rý natočila Agniezska Hol-
landová o geniálním diagnosti-

kovi z mo či Janu Mikoláškovi,
Honza Hřebejk pak natočil tele-
vizní film Veterán podle mého
textu. Fond podpořil náš pro-
jekt o bratrech Mašínech, což je
zatraceně horký brambor, kte-
rého se všichni tak trochu obá-
váme. Na druhou stranu cítí -
me, že nějaká širší diskuse na
téma hrdinství je už asi koneč -
ně na místě. Takže snad toho
bu de dost pro diváka a nepo-
chybně i pro kritiku.
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veřejný prostor

Jedeme v tramvaji. Stojíme
nad krásnými a žurnálově
upravenými slečnami, kte -

ré probírají dnešní nákupy. Já
a Leona, žena středních let,
oble čená komplet do jasně žlu-
tých barev, které miluje. Pokra-
čujeme rozhovorem o včerej-
ším televizním pořadu, který
Leona vášnivě ráda sleduje. Ho -
vor krásných slečen pozvol na
utichá – úměrně našemu vět-
šímu a většímu zaujetí nad po-
slední eskapádou hlavních po-
stav. 

Kupodivu si slečny prohlížejí
daleko více mě než mou klient -
ku. Mávnu jim vesele na po-
zdrav a následuji vystupující
Leonu, která sice není v životě
bez pomoci plně soběstačná, za -

to mi ale dnes z vyhlídky u Praž-
ského hradu zase jistě ukáže
nějaké zajímavosti, o kte rých já
neměla ponětí. A až naše asis-
tence skončí, jako vždy mi po-
radí, kterým z prostředků MHD
se nejlépe dosta nu tam, kam
právě potřebuji.“

Pomoc při cestách
i s domácností

Takhle popsala jedno ze
svých pracovních odpolední
Anič ka, která ve společnosti
Fosa, v sociální služ bě Osobní
asistence, pracuje již několik
let.

Někdo tuto pomoc potřebuje
jen při cestách, někdo ji využije
při běžné péči o domácnost, ja -
ko je úklid nebo vaření. Fosa po-

máhá také s oblékáním, osobní
hygienou a pohybem.

Lidé mohou 
zůstat doma

Cílem této služby je normální
život doma, aby klient nemusel
jít do ústavu nebo domova se -
niorů. Každý den osobní asis-
tenti pomohou zhruba třem de-
sítkám lidí, ale mnohým dalším
se pomoc nedostává v důsledku
nedostatku asistentů. 

A tak pokud i vy máte v okolí
někoho, kdo by rád pomáhal
lidem, jako je Leona, nebo tato
práce zajímá přímo vás, dejte
Fose vědět. Vše o osobní asis-
tenci i o práci osobního asisten -
ta ve Fose najdete na www.fosa-
ops.org. 

Žít normálně i přes handicap?

Od toho je tu Fosa
„Pufpufpuf – pfpfpfpf. Leona miluje úzkokolejku v horách, kde má

její rodina chalupu. Hlasitě a s prskáním mi názorně předvádí

rozdíl mezi zvukem parní lokomotivy a ostatních napojených

vagonů, když zdolávají kopec, zatímco jim Leona drží palce, aby

se to i tentokrát podařilo. 

Desítka podpoří
rodiny dětí
s těžkým zdravotním
postižením
■ Dotační program vyhlási -
la desátá městská část. Cí -
lem je podpořit desítkové
dět i s těžkým zdravotním
postižením a jejich rodiny.
Z dotace mohou rodiče za-
platit části nákladů, které
jim vznikly v souvislosti
s tím, že jejich dítě plní den -
ní školní docházku, a také
pomoci s jejich integrací do
běžného života.
■ Celkem je na tyto dotace
v Praze 10 vyčleněno 1,5 mi -
 lionu korun. Každý přitom
může získat jinou výši pod-
pory podle toho, jakou školu
dítě navštěvuje. Po kud dítě
plnilo v daném období školní
docházku denní formou ve
ško le, která se specializuje
na práci s dětmi se zdravot-
ním postižením, lze získat
až 20 tisíc korun.
■O pět tisíc víc může získat
rodina, jejíž dítě plnilo škol -
ní docházku denní formou
ve škole, která není zřízena
jako škola se specializací na
práci s dětmi se zdravotním
postižením, a stejnou sumu
mohou dostat i rodiče, je-
jichž potomek změnil v prů-
běhu jednoho období typ
ško ly, tedy část rozhodného
období navštěvoval školu,
která se specializuje na prá -
ci s dětmi se zdravotním po-
stižením, a část školu, kte rá
není zřízena jako škola se
specializací na práci s dětmi
se zdravotním postižením.
■ Žádost je třeba podat na
formuláři, který zájemci na-
jdou na webových strán-
kách desáté městské části
www.praha10.cz, a to v uve-
dených termínech. Požádat
o dotaci za 1. pololetí škol-
ního roku 2019/2020 je
mož né od 1. února do konce
března. Dotaci za 2. pololetí
školního roku 2019/2020
lze potom poptávat od 1. čer -
vence do 30. září.
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luštění

Úřad Prahy 10 se při opravách radnice
bude muset přemístit jinam

www.nasregion.cz

V době připravované rekonstrukce nebude fungovat radni -
ce ve Vršovicích a Praha 10 bude muset úřad přesunout
jina m. Nyní se připravuje projekt, opravu chce vedení měst-
ské části dokončit v roce 2024 nebo 2025, uvedl mluvčí
Pra hy 10 Jan Hamrník. Budova byla postavena v 70. letech
a je ve velmi špatném stavu, v minulosti se zvažovala stav -
ba nové radnice. „Úřad se po dobu rekonstrukce přemístí

Čtěte na…

V pražské MHD přibudou linky
a upraveny budou trasy a intervaly
V pražské integrované dopravě (PID) budou zavedeny
nové linky, změněny trasy některých linek a prodlouží se
intervaly zejména autobusů. Změny začnou platit od pon-
dělí 6. ledna, sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid,
která plánuje PID. Od 6. ledna až do konce února bude
MHD omezena plošně. Od zastávky Bazén Hloubětín
v Praze 14 začne jezdit nová linka 186, která pojede přes

Čtěte na…

INZERCE V10-0106

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové. 

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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kultura

Čeká ji tak volba mezi od-
povědností ke společnos -
ti a mateřskou lás kou. Po

boku jí na jevišti budou stát
Dušan Sitek, Aleš Bílík, Ivan
Koreček, Jaroslav Blažek, Leo -
nard Hädler Stirský a Matěj
Vejdělek. Uvedení hry není ná-
hodné, připomíná 130 let od
Čapkova narození. 

„Čapek nás provokuje a klade
si otázky o životních hodno-
tách. Polemizuje o ceně lid-
ského života i o sebeobětování
pro dobrou věc. Co má větší
cenu? To jsou témata, která by
mohla diváka zaujmout,“ říká
režisér Peter Gábor, pod jehož
taktovkou bu de hra uvedena,
o příběhu ženy, která postupně
ztrácí svoje nejbližší a ve své
bolesti a samotě nechápe muž-
skou povinnost bojovat a umí-
rat pro slávu, čest a pravdu

a trápí ji strach o život nejmlad-
šího syna.

Smutná se převtělí do role
matky poněkolikáté, a to přímo
v režii Petera Gábora, připome-
nout stačí třeba Gelardiho Zlo-
matku nebo svéráznou matku
v komedii Kdokoli může dělat
cokoli. „I já jsem obyčejnou mi-
lující mámou se všemi plusy
i minusy. I já mám syna. A nedo-
vedu si představit sebe samu,
že bych ho viděla odcházet do
války... brrrr,“ připouští Jitka
Smutná.

„Je dobré si všímat, že mají
muži jiné argumenty než ženy.
Ty válku nikdy nevyhlašovaly.
Ve válkách veleli, zavření někde
v klídku, testosteronoví papa-
láši. A vždyc ky jim šlo o moc,
peníze, nerostné suroviny
a úze mí. Zatímco ženy oplaká-
valy své mrt vé muže a děti do

konce svých smutných životů,“
popisuje Smutná smysl hry.

„Kam vede ona po generace
trvající hra na hrdiny? Matka to
formuluje jasně: Je den z vás
bude něco stavět, druhý to bu -
de bourat a pak mi řeknete, že
to jsou veliké úkoly, tomu ty,
maminko, nemůžeš rozumět.
A přesto je to právě matka,
která lépe než kdokoli jiný ví, že
veškeré činy, které nejsou ve-
deny láskou, končí zmarem
a tragédií. Přehnané ambice,
politické názory, které osudově
rozdělují rodiny, ochota nadřa-
dit politiku lásce, to jsou téma -
ta, která zde zaznívají s no vou
naléhavostí,“ míní Věra Maško -
vá, dramaturgyně hry a součas -
ně i umělecká šéfová vršovic-
kého divadla. 

Praha 10 má k Čapkovi
vztah, před ča sem dokonce

Drama
o hrdinství a mateřské lásce

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 A
LE

N
A

 H
R

B
K

O
V

Á

Matka
■ Drama Matka Karla
Čapka bylo poprvé vydáno
v roce 1938 a původní hra
mě la premiéru v únoru té -
hož roku ve Stavovském di-
vadle a publikum ji přijalo
s nadšením. Titulní roli teh -
dy pod režijním vedením
Kar la Dostala ztvárnila he-
rečka Leopolda Dostalová. 
■ Čapek o Matce prohlásil,
že je to „hra krutá a jaksi se-
nzační“, ale že aktuálním
ná mětem chtěl hlavně pro-
budit svědomí diváků. 

Matku, hru Karla Čapka, drama o střetu
ženského a mužského vidění smyslu
a poslání života, nastudovalo divákům
Vršovické divadlo Mana. Čapek ovládne
divadelní prkna začátkem února, v hlavní
roli matky se představí Jitka Smutná.

Vršovické divadlo Mana

Leonard Hädler Stirský, Matěj Vejdělek,
Jitka Smutná, Ivan Koreček

Jitka Smutná v Čapkově vile
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Přijmeme pracovníka
do cestovní agentury
Náplň práce:

❚ Poradenská činnost
❚ Nabídka a prodej zájezdů

cestovních kanceláří klientům.
❚ Vhodné pro všechny, které baví

komunikovat a mají vztah
k cestování.

❚ Praxe v cestovním ruchu vítána. 

Místo výkonu práce:
❚ Praha 7 – Holešovice.

Své CV zasílejte na e-mail:
veronika.pincova@a11.cz

Vydavatelství A 11 příjme

korektora
na plný úvazek.

V případě zájmu
posílejte své CV na:

martin.solar@a11.cz

koupila část vily Karla Čapka od
potomků spisovatelovy man-
želky Olgy Scheinpflugové,
v útrobách bude Čapkovo do-
mácí muzeum. V rámci rekon-
strukce vi ly bude velmi pečlivě
obnovena i přilehlá zahrada.

Dobové fotografie zobrazují,
že právě na ní Karel Čapek psal
a scházel se zde s takzvanými
Pátečníky. Mezi ně se kro mě
bratří Čapků řadil i první česko-
slovenský prezident Tomáš
Garrigue Masaryk či Ferdinand
Peroutka. Scházeli se zde vždy
v pá tek odpoledne. 
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servis

■ Topolová a Jabloňová, zastávka BUS Centrum Zahradní Měs -
to 
■ Jabloňová, proti č. o. 3, v blízkosti nádob na směsný odpad 
■Ostružinová, před domem č. o. 11, v blízkosti nádob na tříděný
odpad 
■ Jabloňová x U Zahradního Města, poblíž polikliniky
■ Jasmínová x Práčská, v blízkosti nádob na směsný odpad 
■ Švehlova x Topolová, za orientační tabulí MČ Praha 10
■ Jahodová 2915/34, těsně vedle „komunikační zeleně“
■Narcisová, za domem č. 6, parc. 225/147 k. ú. Záběhlice, vlast-
ník Pražská plynárenská 1 ks
■ Počernická, před poštou
■ Malešické nám. x U Tvrze, u zastávky BUS
■ Počernická x Limuzská, před objektem Oása 
■ Počernická x Dřevčická
■ Rubensova, prostranství obchodního střediska na Skalce 
■ V Olšinách, parkoviště u Billy 

Nádoby na použitý textil
■ Nučická, proti č. o. 20, vedle tříděného sběru
■ U Hráze, křížení s ul. Na Hroudě, v blízkosti nádob tříděného
sběru 
■ V Olšinách, prostranství u metra Strašnická 
■ Černokostelecká x Tuklatská, před prodejnou Albert 
■Černokostelecká, před čp. 3409, zastávka TRAM Černokoste-
lecká
■ Štěchovická x Solidarity, vedle zastávky BUS
■ Goyova, příčně proti schodům k NS Albert
■ Přetlucká, u zast. BUS Rembrandtova směr Skalka
■ Dubečská x Průběžná
■ Počernická, proti domu č. 3a
■ Nosická, proti č. o. 30
■ Kubánské náměstí x Vršovická, u telefonních automatů
■ Kodaňská, parkoviště za budovou ministerstva životního pro-
středí
■ Taškentská, před sběrným střediskem Diakonie Broumov
■ U Slavie x Vladivostocká, při pěší lávce
■ Vršovické nám. x Sportovní, poblíž sokolovny
■ Murmanská x Kubánské nám.
■ Litevská x Tulská
■ U Vršovického nádraží, proti č. 8
■ K Botiči x Vršovická, v rohu „komunikační zeleně“
■ Ruská, před objektem č. 1237/170
■ Vladivostocká x Amurská, u oplocení školy
■ ul. Sedmidomky, v blízkosti nádob na tříděný odpad
■ ul. Nad Vršovskou horou x Elektrárenská

Do sběrných nádob lze
vkládat nepotřebné oble-
čení, obuv, textilní hrač -

ky, ložní prádlo, utěrky nebo
přikrývky.

Oblečení by nemělo být špi-
navé či poškozené. Použitelný
shromážděný materiál je využi-
telný v rámci různorodých hu-

manitárních programů. Sběr
textilu není součástí komplex-
ního systému nakládání s ko-
munálním odpadem na území
města. V ulicích jsou pro starý
textil na různých místech k dis-
pozici sběrné nádoby, které ob-
sluhuje několik různých provo-
zovatelů.

Velkoobjemové kontejnery
■ U Vrš. nádraží x Ukrajinská
■ Vladivostocká x Jaltská

■ Vršovická x Karpatská
■ Pod Altánem x Na Vrších
■ nám. Mezi Zahrádkami 
■ Přípotoční x Oblouková
■ Káranská x Pobořská

■ Madridská x Norská

■ Ostružinová x Jahodová
■Elektrárenská x Nad V. horou

■ Doubravčická x Tehovská
■ Tuchorazská (konec ulice)
■ nám. Svat. Čecha x Minská

■Na Třebešíně x Nad Kapličkou
■ Dykova, u Bezručových sadů

■ Průhonická x Vestecká
■ Petrohradská x Pod Stupni
■ Říčanská x Benešovská
■ Sámova x U Vršovického ná-
draží
■ Magnitogorská x Tádžická

■ Na Slatinách (u telef. auto-
matu)

■ Nedvězská č. 6–12
■ Práčská č. 37 (před školou)

■ 28. pluku x Na Míčánkách
■ Na Křivce x Osnická
■ Na Hroudě x U Hráze (okraj
parku)

■ Litevská x Bajkalská
■ Nad Primaskou x Nad Olši-
nami

■ Sněženková x Jiřičkové
■ Saratovská x Kralická
■ Nad Úžlabinou (naproti
č. o. 32)
■ K Botiči x Ukrajinská
■ Káranská x Bydžovského

■ Práčská x Topolová

■ Limuzská x V Úžlabině
■ U Kombinátu (v ohybu
ulice)

■ Dětská (v ohybu ulice)
■ Na Universitním statku
(u dom. důchodců)
■ Heldova x Niederleho

■ Voděradská x Krupská
■ Cerhenická x Nad Vodovo-
dem

■ U Záběhlického zámku
(v části ulice za č. o. 1)
■ Kounická x Černická
■ Přetlucká x Vyžlovská
(u mateřské školy)
■ Ve Stínu x Na Výsluní
■ Běchovická x Révová

■ Vilová x Pod Rapidem

■ Ryšánkova x Ve Slatinách
■ Popovická (proti Brtnické)

■ Omská x Murmanská
■ Sedmidomky (u dětského
hřiš tě)
■ Vlašimská x Bratří Čapků

■ U Trati x Na Spádu
■ U Roháčových kasáren x No-
vorossijská

1. 2. 8.00–12.00

3. 2. 13.00–17.00

4. 2. 15.00–19.00

5. 2. 13.00–17.00

6. 2. 13.00–17.00

8. 2. 8.00–12.00

10. 2. 13.00–17.00

11. 2. 15.00–19.00

12. 2. 13.00–17.00

13. 2. 13.00–17.00

15. 2. 8.00–12.00 22. 2. 8.00–12.00

17. 2. 13.00–17.00

18. 2. 15.00–19.00

19. 2. 13.00–17.00

20. 2. 13.00–17.00

25. 2. 15.00–19.00

26. 2. 13.00–17.00

27. 2. 13.00–17.00

24. 2. 13.00–17.00

29. 2. 8.00–12.00



Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a mobilním internetem na 
3 měsíce jako dárek!  
 Akce platí do 28. 2. 2020.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

INZERCE V10-0102



SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ AŽ 56 000 Kč

Vyberte si model ŠKODA SCALA 125 let. Edice 125 let přidává 16" kola z lehké slitiny, vyhřívání předních sedadel, 

signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, Sunset – zatmavená zadní okna, zadní TOP LED světla s animovaným 

ukazatelem směru jízdy nebo elektrické ovládání oken pro pasažéry na zadních sedadlech.

Ilustrativní fotografie

56 000 Kč

se zvýhodněním až

= +
Produktový bonus

26 000 Kč
Výkupní bonus

30 000 Kč

ŠKODA

SCALA
již za 377 900 Kč včetně DPH

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–115 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AB AUTO BREJLA S.R.O.
Automobilová 585 Vestec

Tel.: 244 912 000, info@auto-brejla.cz

www.auto-brejla.cz
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