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editorial

Vážení čtenáři,
je pro vás místo, kde žijete
důležité a jste ochotni pro to
něco udělat nebo je pro vás
bydliště jen prostorem, kde se
zavřete před okolním světem
a žijete si, jak se říká, sami
pro sebe? Pokud patříte do
prv ní popsané skupiny a by -
dlíte v Praze 10, máte šan ci
ně co změnit. Rádi byste
uspo řádali nějakou zajíma-
vou akci, máte na to dost ná-
padů a sil, ale scházejí vám
finan ce? Využijte možnosti

a přihlaste se do soutěže Zásobník projektů. Co ovlivnit ne-
můžete je to, zda vám přijmou dítě do mateřské školky.
Kaž dopádně ale jděte k zápisu, konají se už tento týden a je
třeba nezapomenout důležité dokumenty. Nezapomeňte
také na to, že až pojedete noční tramvají či autobusem, při-
jede vám spoj s jiným číslem, než jste byli dosud zvyklí.
Došlo totiž k přečíslování nočních spojů a tramvaje a auto-
busy v noci nově jezdí s devítkou na začátku. Pokud bydlíte
ve Vršovicích, neměli byste si nechat ujít hru tamního di-
vadelního spolku Mana „Vršovice jsou zlatý“, řek‘ tatínek.
Autorem knižní předlohy je Zdeněk Drozda, vršovický
rodák a místní patriot. Vaše Zuzana
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aktuality

Stále hledáte
spolehlivý internet

na Praze 10?

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

Vyberte si Váš tarif na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

INZERCE V10-0502

Prodloužena byla tramvajová linka
čís lo 13 do Vršovic. „Spoje linky číslo
13, byly původně ukončeny na Zvo-

nařce, ale Praze 10 se díky jednání s Pra-
hou 2 naskytla možnost tuto linku využít
pro potřeby cestujících z Vršovic. Toho
jsme rádi využili,“ uvedl radní pro dopravu
Martin Hejl (ODS). Další novinkou je, že
desítka požádala magistrát, aby byly zahá-
jeny práce na revitalizaci úseku tramvajo-

vého obratiště v Minské ulici. „Jde nám
především o zmírnění hlukové zátěže. Po-
žádali jsme proto o úpravy, díky kterým
i přes posílení dopravy obyvatelé okolních
domů nepocítí navýšení hluku, spíše na-
opak. Mělo by se jednat o odstranění dlažby
mezi kolejnicemi a z části vozovky a její ná-
hradu asfaltovým povrchem a o odstraně -
ní nevyužívaných kolejových spojek v Min-
ské,“ doplnil Hejl.

Kurzy sebeobrany
pro ženy a seniory

Využijte tramvaj
číslo třináct

Možnost naučit se efektivně bránit
mají ženy a senioři z Prahy 10.
I v letošním roce se pro ně konají

kurzy sebeobrany. Určeny jsou pro občany
s trvalým bydlištěm na území městské
části a jsou bezplatné. V teoretické části se

účastníci dozvědí třeba to, jak předcházet
nebezpečí či jak se chovat v případě napa-
dení, v praktické části kurzu se naučí výběr
z nejúčinnějších bojových či sebeobran -
ných prvků. Kurzy se konají ve Sportcen-
tru 10.

Vlastivědné
procházky po desítce

Po zimní přestávce se mohou oby-
vatelé Prahy 10 opět vydat na
vlastivědné procházky a poznat

tak neznámá zákoutí městské části
a dozvědět se zajímavosti. Vstupenky
na vycházky jsou k vyzvednutí v infor-
mačních kancelářích měst ské části.
V květnu bude možné poznat Malešice,
Strašnice, Vršovice a Záběhlice.

Kontejnery
na bioodpad

Kontejnery na bioodpad jsou
k dispozici obyvatelům Prahy
10. Určeny jsou výhradně pro

odpad biologického charakteru, jako
jsou větve, tráva, listí, spadané ovoce,
zbytky rostlin, případně jiné bioodpady
ze zahrádek rodinných domů. Rozpis,
kde, kdy kontejnery na bioodpad jsou
najdou zájemci na webu městské části.
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27. května chystáme Český pivní
festival 2017. Tahle velká „restau-
race“ vám každý den nabídne více
než sedmdesát druhů piv z mikro,
mini a středně velkých českých pivo-
varů. Za celý festival vám tak před-
stavíme několik stovek různých piv,
která budou čepována výhradně do
sklenic. Můžete také ochutnat česká
vína z menších vinařství, tradiční
červenou, žlutou a černou limonádu
nebo kávu od českého výrobce. Původ nabízeného sortimentu je
pro nás velmi důležitý. Potěšit své chuťové pohárky budete moci
mimo jiné pivní polévkou, buřty na pivu, syrečkovým tataráč-
kem, skvělou svíčkovou, smaženým telecím řízkem nebo třeba
poctivými bramborovými hranolkami, smaženými na hovězím
loji. Festivalové menu je servírováno na porcelán. Přijďte degus-
tovat, užít si hezký večer s přáteli nebo třeba nedělní oběd s rodi-
nou. Přijď te na nějaký hezký koncert nebo gastronomický works-
hop. Budu se na vás moc těšit.

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

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz
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Zápis do
mateřských škol

Zapisovat do mateřinek
mu sejí rodiče své děti už
tento týden, zápis se

koná ve čtvrtek 4. května od
13.00 do 18.00 hodin. K zápisu
do vybrané mateřské školy se
dostaví rodiče s dítětem, před-

ložit je třeba u zápisu občanský
průkaz, rodný list a očkovací
průkaz dítěte, a také vyplněné
přihlášky a dal ší tiskopisy, kte -
ré si je mož né stáhnout z webu
mateřinek nebo si je vyzved-
nout na místě. 

Šestý ročník soutěže „Zá-
sobník projektů – město
na míru“, která má změ-

nit Prahu 10, byl vyhlášen.
Obyvatelé desítky mohou navr-
hovat a realizovat úpravu či oži-
vení veřejného prostoru na
území městské části, podpoře -
ny budou kulturní, společen-

ské, sportovní nebo volnoča-
sové aktivity. Může se jednat
o jednorázové akce i akce dlou-
hodobého charakteru, podmín-
kou je, že aktivity musí být
přístup ny všem občanům de-
sítky. Vyčleněno je na projekt
celkem půl milionu korun a hlá-
sit se lze do 5. května.

Přidejte nápad
do zásobníku projektů 
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ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL
LETENSKÁ PLÁŇ 11. - 27. 5. 2017

WWW.CESKYPIVNIFESTIVAL.CZ

PRAHA

INZERCE V10-0511

WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ

 ZDARMA OD 16:00
15.  5.  FANDÍME HOKEJI – NEJEN HOKEJOVÉ DRESY – MALOVÁNÍ NA TRIČKA
22. 5.   HRAJEME DIVADLO – VÝROBA VESELÝCH PAPÍROVÝCH POSTAVIČEK
29. 5.  HURÁ ZA DINOSAURY – DINOSAUŘÍ KOUZLENÍ Z PAPÍRU

PRO ÚČAST JE NUTNÁ REGISTRACE NA 
REGISTRACE.HOSTIVAR@VIVO-SHOPPING.COM.

INZERCE V10-0513

■ křižovatka ul. Záběhlická x Na Botiči 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Na Vinobraní x Ve Slatinách 15.30–15.50
■ křižovatka ul. Hyacintová x Břečťanová 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Želivecká x Tulipánová 16.40–17.00
■ nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková x Chrpová 17.10–17.30
■ křižovatka ul. Sněženková x Mládežnická 17.40–18.00
■ křižovatka ul. Topolová x Jabloňová (u OD Cíl) 18.10–18.30
■ křižovatka ul. Jasmínová x Přesličková 18.40–19.00
■ křižovatka ul. Mattioliho x Velenovského 19.10–19.30

Trasa A – středa 3. 5. 2017

Mobilní svoz
nebezpečných odpadů

Při mobilním sběru mohou
občané zdarma odevzdat
baterie, akumulátory, ne -

po užitelné léky, odpady s ob -
sahem rtuti, barvy, lepidla,
prys kyřice (včetně nádob od ta-
kových přípravků).

Mobilní svoz je určen i pro
sběr nádob od sprejů, mazací
oleje a tuky (kromě jedlého),
odevzdávat lze dále i zářivky
a jiné odpady s obsahem rtuti,
domácí a zahradnické chemiká-

lie, detergenty (odmašťovací
přípravky), pesticidy (příprav -
ky na hubení plevele, hmyzu
apod.), kyseliny, hydroxidy, ře-
didla, fotochemikálie.

Odpady je nutné předat vý-
hradně osád ce svozového vo-
zidla. Při mobilním svozu ne-
bezpečných odpadů nejsou
ode bírány lednice, televizory či
jiné domácí odpady, které je
možné bezplatně odevzdat ve
sběrném dvoře.

■ křižovatka ul. Chorvatská x Dykova 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Ruská x Na Míčánkách 15.30–15.50
■ křižovatka ul. Kodaňská x Žitomírská 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Moskevská (č. 66) x Minská 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Petrohradská x Rostovská 17.00–17.20
■ křižovatka ul. Přípotoční x Oblouková 17.40–18.00
■ křižovatka ul. Magnitogorská x Uzbecká 18.10–18.30
■ křižovatka ul. Osnická x Na Křivce 18.40–19.00
■ křižovatka ul. Elektrárenská x Nad Vršov. horou 19.10–19.30

■ křižovatka ul. Vladivostocká x Krasnojarská 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Jakutská x Volyňská x Dukelská 15.30–15.50
■ křižovatka ul. Litevská x Kubánské nám. 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Na Hroudě x U Hráze 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Srbínská x Svojetická 17.00–17.20
■ ulice Nosická (u domu č. o. 20) 17.40–18.00
■ křižovatka ul. Saratovská x Kralická 18.10–18.30
■ křižovatka ul. Nad Primaskou x Nad Olšinami 18.40–19.00

■ křižovatka Na Třebešíně x Nad Kapličkou 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Nad Vodovodem x Hostýnská 15.30–15.50
■ křižovatka ul. Počernická x Přistoupimská 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Káranská x Bydžovského 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Rektorská x Bakalářská 17.10–17.30
■ Malešické náměstí (ostrůvek – zastávka BUS) 17.40–18.00
■ křižovatka ul. Černická x Kounická 18.10–18.30
■ křižovatka ul. Vrátkovská x Tuklatská 18.40–19.00
■ křižovatka ul. Názovská x Na Palouku 19.10–19.30

Trasa C – úterý 6. 6. 2017

Trasa E – středa 10. 5. 2017

Trasa B – úterý 9. 5. 2017
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Cílem zadání bylo získat
dokument, jenž má slou-
žit jako podklad pro roz-

hodování městské části o roz-
voji a také o přeměně lokality,
ale také jako podklad pro zpra-
cování Metropolitního plánu.
„Architekti z 90 procent počí-
tají na Slatinách s bytovou zá-
stavbou, celá lokalita by se tak
mohla jednou proměnit v tři -
cetitisíco vé město. Dostatek
pros toru by byl věnován oddy -
chovým zó nám, aby se lokalita
stala příjemným místem pro
život,“ uvedl dříve radní Pra -
hy 10 Bohumil Zoufalík, který
má v ges ci územní rozvoj.

Ke studii se vyjadřovali jak
odborníci z Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Pra hy,
tak i veřejnost. Proběhlo to tiž
veřejné projednání návrhu ur-

banistického dokumentu. V prů -
běhu května bude veřejnosti
představen upravený ná vrh stu-
die, a to ve Středisku územního
rozvoje desítkové části. Přijít je
možné každé květ nové úterý
vždy od 17.00 do 20.00, při-
čemž v úterý 9. května pro-
běhne vernisáž s au torskou pre-
zentací, následující tři úter ky
potom dny otevřených dveří
s au torskou prezentací.

Klíčovým bodem návrhu
studi e je dopravní řešení celé
rozlehlé lokality. Právě kvůli
absen ci tramvajové trati se in -
vestoři o novou oblast doposud
tolik nezajímali. Impulz k oži-
vení by mohl přinést vznik no-
vých železničních zastávek na
úseku trati mezi hlavním ná-
dražím a Hostivaří a především
nová tramvajová trať. Měla by

Dokument představí
proměnu Slatin
Rok a půl odborníci pracovali na návrhu
urbanistické studie rozvojového území
Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.
V průběhu května bude projekt představen
obyvatelům Prahy 10.

vést ulicí U Slávie, podejít že-
lezniční most a dostat se na
Boh dalec s pokračováním na
Spořilov nebo do Slatin. 

Slatiny začaly vznikat v roce
1924. V domech žili váleční
vete ráni a dělníci, kteří stavěli
želez nici. Kolonie dodávala pra-
covní sílu pro vršovickou prů -
myslovou zónu. V 50. a 60. le-

tech bylo mnoho domů zbou rá -
no. 

Slatiny vznikly z materiálu
získaného z bouraček či vyřaze-
ných železničních vagonů. Roz-
květ zažila kolonie ve třicátých
až padesátých letech minulého
století. V souvislosti s počínající
panelovou výstavbou však v še-
desátých letech začala zanikat.

Dejvice
VinohradyVeleslavínLiboc

Zličín

Řepy

Smíchov

Hlubočepy Branik

Krč

Háje

Libuš

Chodov

Modřany

Stodůlky

Malešice

Vysočany

Holešovice

Prosek

Letňany
Kobylisy

Černý 
  Most

ŘÍČANY

Jílové
u Prahy

Vrané
n. Vlt.

Kamenice

Vel. Popovice

Štěrboholy

Sibřina

Mukařov

Uhříněves

Strančice

Průhonice

Jesenice
Dolní

Břežany

Odolena 
Voda Kostelec

n. Lab.

A
B.BRANDÝS N. LA

– ST. BOLESL V
ČELÁKOVICE

Klecany

 Horní
Počernice

   Dolní
Počernice

Úvaly

Líbeznice

Třeboradice

Vinoř

Zeleneč

Jirny
Klánovice

 Újezd 
n. Lesy

Zdiby

Davle

Řevnice

Černošice Zbraslav

Radotín

Dobřichovice

Roztoky

Libčice
n. Vlt

Suchdol

Hostivice

Rudná

Horoměřice

Číčovice

Červený
Újezd

Unhošť

KLADNO

SLANÝ

Zichovec

Vraný

Stochov

Lány

Tuchlovice

Vel. Dobrá

Běleč

Libušín

Vinařice

Buštěhrad

Třebíz

Zlonice

Kamenný
Most

Otvovice

BEROUN

Hořovice

Hostomice

Broumy

Chýňava

Zaječov

Komárov

Žebrák

Zdice

Hudlice

Žloukovice

Mořina

Vysoký
Újezd

Loděnice

Halouny

Velký 
Chlumec

Praha 650 000
Západ 58 400
Jih 57 600
Sever 62 300
Kladensko 62 400
Berounsko 41 200

931 900
výtisků

Oslovte nové 
zákazníky!
inzerce@nasregion.cz

tel. 602 444 693

www.nasregion.cz
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osobnost Prahy 10

● Kmenovou hrou Vršovického divadla
je dramatizace knižní předlohy Vršovice
jsou zlatý, řek‘ tatínek. O čem hra je?

Jedná se o vzpomínky chlapce, který vy-
růstal ve Vršovicích na konci války a v 50.
letech minulého století. Jazykově i svým
obsahem se jedná o mimořádně kvalitní
text, který svou formou i obsahem přirov-
návám k vrcholným dílům Karla Poláčka.
Použitá „ich forma“ – autor píše v první
oso bě, ale nejen to, připomíná Poláčkovo
„Bylo nás pět“. Autorem je Zdeněk Drozda,
bydlel se svými rodiči v ulici Na Spojce 1,
přímo naproti Hospodě U Pepíčka, která
ostatně v jeho díle i životě sehrála důleži-
tou roli. Drozda vzpomíná na široké spek-
trum vršovických figurek, od školnice
v ma teřské školce v Heroldových sadech,
přes své učitelky na základní škole, po-
rodní asistentku paní Šerákovou, krejčího
pana Pomahače, až po soudružský kádr na
poválečné vršovické radnici. Velikou deví-
zou jeho vzpomínek je, že v nich zachytil
skutečné postavy, jedná se tak i o důležitý
narativ, který odráží složitou dobu, ve kte -
ré autor dospíval. Přitom poetika, se kte-
rou k jednotlivým postavám přistupuje, je
laskavá, nesoudící a veskrze lidská. 
● Dá se říct, že je sen ředitele divadla
uvést takovou inscenaci? Vršovické di-
vadlo uvádí hru o Vršovicích…

Určitě ano. Jedná se o skutečně vlajkovou
loď našeho divadla. Zajímavá je také spoji-
tost autora samotného s tímto konkrétním
divadelním prostorem. Velikou vášní Zdeň -

ka Drozdy bylo totiž právě divadlo, které
jako dítě a později i jako dospělý poznával
v divadle v Husově sboru, kde nyní hru uvá-
díme. Za doby působení ochotnického spol -
ku Bozděch dokonce hrál Zdeněk Drozda
na prknech toho samého divadla. Dnes už
bohužel autor není mezi námi, osud mu do-
přál nedlouhý život, byl to ale život až po
okraj naplněný láskou, obětavostí a úžas-
ným elánem a optimismem. 
● Jak se vám vůbec předloha „dostala“
do rukou?

Herec Luděk Nešleha nám přinesl do di-
vadla rukopis, který před lety jako četbu na
pokračování uváděl Český rozhlas. Na prv -
ní přečtení jsem se do textu zamiloval a je -
ho účinnost ihned vyzkoušel na svých nej-
bližších: působí pokaždé stejně, člověk se
směje i pláče zároveň, navíc, pokud jste vr-
šovičtí, vnímáte i Drozdův mimořádný cit
pro reálie. Děj se odehrává na celé řadě dů-
věrně známých míst: v Grébovce, Herol-
ďáku, dokonce i na střeše kostela sv. Vác-
lava na Čechově náměstí. 
● A váhali jste s jejím uvedením?

Ani minutu. Jenom jsme hledali formu,
jak poměrně složitě strukturovanému tex -
tu dát divadelní podobu. Protože se v ní ob-
jevují desítky postav, vycházelo nám to
zprvu na veliké divadlo, potom ale paní sce-
náristka Eva Miláčková našla klíč, a sice,
navlékla jednotlivé obrázky za sebe jako
korálky, střípky vzpomínek na staré Vršo-
vice – to vše očima člověka, který až do
smr ti zůstal malým chlapcem stojícím

v úžasu před dobrodružstvím života. Vzni -
k la tak rozsahem velmi subtilní a jem ná in-
scenace, která se úžasně hodí do našeho
komorního prostoru.
●Četl jste knihu ještě předtím, než byla
zpracována do podoby divadelní hry?

Kniha přišla na řadu až později. Na za-
čátku byl rukopis, který jsme dramatizo-
vali pro divadlo. Na jedno z představení se
přišel podívat i vedoucí redaktor naklada-
telství Torst pan Šulc, kterého text okam -
žitě zaujal. Do té míry, že odsunul všech ny
připravené rukopisy a v nakladatelství pro-
sadil, aby do edičního plánu byl zařazen
i tento titul. Tak spatřila světlo světa kníž -
ka Kosí hnízdo, za kterou dokonce získalo
nakladatelství Torst nominaci na Knihu
roku. 
● Je něco, co vás o Vršovicích překva-
pilo? Co jste se dozvěděl až z knihy?

S chutí jsem četl Drozdovo vyprávění
o klukovských dobrodružstvích v Grébov -
ce. I když je autor ode mne vzdálen více než
o jednu generaci, uvědomil jsem si, jak moc
jsou jeho vzpomínky podobné těm mým,
které jsem já v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech jako dítě v Grébovce prožíval.
Jenom jsem do té Grébovky, dnes krás ně
opravené, chodil z druhé strany: já z Vino-
hrad, Zdeněk Drozda od Botiče z Vršovic.
● Ve hře excelují v hlavních rolích Jiří
Lábus a Luděk Nešleha. Jak se vám líbí
jejich výkon?

Smekám před hereckým mistrovstvím
každého z nich. Luděk Nešleha je Zdeňkem

David Frýdl:
Vršovice jsou zlatý

Dramatizace příběhu o Vršovicích je kmenovou hrou
Vršovického divadla. Příběh Vršovice jsou zlatý, řek’
tatínek přináší divákům popis místa prostřednictvím
vzpomínek chlapce, který vyrůstal ve Vršovicích na konci
války a v 50. letech minulého století. Když se možnost
uvést hru na prknech Vršovického divadla Mana naskytla,
neváhal ředitel David Frýdl ani minutu. „Jenom jsme
hledali formu, jak poměrně složitě strukturovanému textu
dát divadelní podobu. Paní scenáristka Eva Miláčková
našla klíč, navlékla jednotlivé obrázky za sebe jako
korálky,“ popisuje David Frýdl.
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INZERCE V10-0512

TANCUJEME, 

ZPÍVÁME, SKÁÈEME 

A TLESKÁME…

PÍSKÁME SI  

PRO RADOST…ROZVOJ  ÈESKÉHO JAZYKA…

ÈAROVÁNÍ 

S MALOVÁNÍM…

LOGOPEDICKÁ  CVIÈENÍ…

HRAVÁ  ANGLIÈTINA…
SPOLEÈNOU CESTOU

Soukromá mateøská školka 
a centrum pro rodièe a dìti 

www.jarabacek.cz

Drozdou, Jiří Lábus se postupně převtěluje
do všech dalších postav hry. Je to koncert
pro dva herce a jednoho hudebníka. Na
piano hraje naživo Miloš Orson Štědroň,
který napsal k inscenaci krásnou scénickou
hudbu, dokonce dojde i na zpěv. 
● Jsou podle vašeho osobního názoru
Vršovice opravdu „zlaté“? Co tady máte
rád a co vás naopak mrzí?

Vršovice jsou zlaté, to přece řekl tatínek,
a co říká tatínek, to platí. Podepíšu se pod
to s plnou vážností, ač narozen na Vinohra-
dech, nyní srdcem i bytem ve Vršovicích.
Líbí se mi, jak se Vršovice znovu vracejí do
krásy a ztraceného lesku. Snad i my jsme
k tomu znovuvzkříšením jediného kamen-
ného divadla ve Vršovicích trochu napo-
mohli. Praha 10 se dříve hodně profilovala
jako místo, kde se daří sportu, máme tu do-
konce dva prvoligové kluby s více než sto-
letou tradicí. Neméně významná a důležitá
je ovšem i tradice kulturní, ale i ta se po-
stupně znovu dostává ke slovu. Když jí bu -
de věnována stejná pozornost a vážnost,
jako potřebám kultury těla, budu jen rád.
Zatím je poměr výrazně na straně sportu,
ale i to se začíná měnit. 
● Kam se tady rád vracíte?

Mám rád Grébovku, jako dítě jsem tam
zažíval podobně jako Zdeněk Drozda úžas -
ná dobrodružství. Nyní tam chodím se svý -
mi dětmi. Mám rád staré Vršovice, Herol-
dovy sady, spleť uliček pod Spořitelnou
a druhou nejkrásnější ulici v Praze, kterou
je Kodaňská třída, vybudovaná po vzoru
pařížských bulvárů. Jak pravil jeden poli-
tik: „Kdo z vás to má, pánové?“ My ve Vršo-
vicích ano, odpovídám já. 
● Divadelní sezona se blíží ke konci, če-
kají vás divadelní prázdniny. Co se děje
v divadle v létě?

Sezona se sice krátí, ale čekají nás v di-
vadle ještě nejméně tři premiéry. Tou první
bude 18. května politický kabaret Červený
Kukiš, na Noc kostelů 9. června připravu-
jeme výpravné představení pro celou ro-
dinu Imaginárium Hanse Christiana An-
dersena a sezona u nás vyvrcholí poslední
premiérou 14. června hrou Bridgite Ed-
mannové Nietszche je můj bratr s Pavlem
Baťkem a Mášou Málkovou v hlavních ro-
lích. Ještě jednou před prázdninami uvidí
diváci i Vršovice jsou zlatý. Ty hrajeme 15.
června. Určitě se je tedy na co těšit. V září
nás pak čeká ostrý start do nové sezony,
kdy do divadla vstupuje výrazná umělecká
skupina v čele s režisérem Janem Nebe-
ským, Lucií Trmíkovou a Davidem Pracha-
řem. Ostatně, David Prachař je pravnukem
prvního ředitele Vršovického divadla Karla
Želenského. Beru to tak, že se věci pozvol -
na vrací do původního řádu. Kéž by to tak
bylo nejenom na divadle!
● A jaké ty dva měsíce volna jsou, ne-
schází vám a souboru diváci?

Divadelní prázdniny si užívám, vedle
těch školních je pouvažuji za úžasnou in -
stituci. O to víc se pak mohu těšit na divá ky. 
● Jak dlouho dopředu se další divadelní
sezona plánuje?

Ve velkých divadlech se plánuje na roky
dopředu. U nás ve Vršovicích právě teď vzni -
ká dramaturgický plán na příští rok. Do
kon ce roku pak bude i dlouhodobější výhled.
● Prozradíte už novinky, na které se
mohou fanoušci Vršovického divadla
těšit od září?

Sezonu otevře Marta Topferová recitá-
lem svých písniček za doprovodu kapely
Milokraj, na podzim připravujeme v režii
Jana Nebeského hru Médea, dál budeme
uvádět inscenaci Nietzsche je můj bratr,

Vršovice jsou zlatý a k 50. výročí natočení
Písně pro Rudolfa III. chystáme vzpomín-
kový večer Bráním se dojetí. V něm vystou -
pí Václav Neckář, Jan Cina, Iva Janžurová
a další. Určitě bude z čeho vybírat. 
● A máte nějaký divadelní sen?

Snem každého divadelního ředitele je vy-
prodaný sál. O tom si naštěstí u nás ve Vr-
šovicích nemusíme nechat jenom zdát.
Přijď te se přesvědčit!



10 www.vase10.cz

servis

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující 
účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci 
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající  
k regulaci hormonální aktivity.

WWW.INDOL-IN.CZ

Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné 
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.

INZERCE V10-0515INZERCE V10-0509

4. 5. 13.00–17.00
■Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ)

4. 5. 14.00–18.00
■ Ve Stínu  x Na Výsluní

4. 5.15.00–19.00
■ Běchovická x Révová

6. 5. 8.00–12.00
■ Vilová x Pod Rapidem

6. 5. 9.00–13.00
■ Ryšánkova x Ve Slatinách

8. 5. 13.00–17.00
■ Popovická (proti Brtnické)

8. 5. 13.00–17.00
■ Omská x Murmanská

8. 5. 14.00–18.00
■ Sedmidomky (u hřiště)

8. 5. 14.00–18.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků

8. 5. 15.00–19.00
■ U Trati x Na Spádu

9. 5. 15.00–19.00
■U R. kasáren x Novorossijská

10. 5. 13.00-17.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla

10. 5. 14.00–18.00
■ V Rybníčkách 

11. 5. 13.00–17.00
■ Janderova x Chládkova

Velkoobjemové
kontejnery

Do kontejnerů je možné
vkládat pouze domovní
odpad objemného chara-

kteru, např. starý nábytek, pod-
lahové krytiny, kovové odpady,
sanitární keramika, autoskla,
zrcadla, staré sportovní náčiní
a podobně. Do kontejnerů nepa-
tří nebezpečné odpady, elektro-

spotřebiče, pneumatiky, biood-
pady a stavební odpad. Kontej-
nery je zakázáno používat k od -
 kládání odpadů z pod nikatelské
činnosti.

Odpady není povoleno odklá-
dat mimo přistavený kontejner,
ani v případě, kdy je již napl-
něn.

11. 5. 14.00–18.00
■ Dobročovická x Slapská

11. 5. 15.00–19.00
■ Chorvatská x Dykova

13. 5. 8.00–12.00
■ Topolová x Jahodová

13. 5. 9.00–13.00
■ Práčská 101 (parkoviště)

15. 5. 13.00–17.00
■ Ruská x Tolstého

15. 5. 13.00–17.00
■ V Korytech x Jesenická

15. 5. 14.00–18.00
■ Šafránová x Chrpová (park)

15. 5. 14.00–18.00
■ Žitomírská x Kodaňská

15. 5. 15.00–19.00
■ Vrátkovská x Tuklatská

16. 5. 15.00–19.00
■ Přetlucká x Prusická

17. 5. 13.00–17.00
■ Rybalkova x Charkovská

17. 5. 14.00–18.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)

18. 5. 13.00–17.00
■ Hostýnská (u školy)

18. 5. 14.00–18.00
■ Michelangelova (v proluce)

18. 5. 15.00–19.00
■ Mokřanská x Běžná 

20. 5. 8.00–12.00
■ Dukelská x Volyňská

20. 5. 9.00–13.00
■ Tulipánová x Želivecká

22. 5. 13.00–17.00
Jesenická x Nad Trnkovem

22. 5. 13.00–17.00
■Na Pahorku x Pod Sychrovem II

22. 5. 14.00–18.00
■ Platanová x Kapraďová

22. 5. 14.00–18.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD)

22. 5. 15.00–19.00
■ Krymská x Kodaňská

23. 5. 15.00–19.00
■ Brigádníků x U Kombinátu

24. 5. 13.00–17.00
■ Nučická x Dubečská

24. 5. 14.00–18.00
■ Nosická (pod prod. Billa)

25. 5. 13.00–17.00
■ Nad Vodovodem x Slunečná

25. 5. 14.00–18.00
■ Srbínská (mezi garážemi)

25. 5. 15.00–19.00
■ Vladivostocká x Gruzínská

27. 5. 8.00–12.00
■ Sněženková x Meruňková

27. 5. 9.00–13.00
■ Křenická x Olešská
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volný čas

Městská policie očima dě -
tí, tak se výtvarné klá ní
jmenuje. Zadání je jed-

noduché, na přihlášených ob-
rázcích by měli být zpracována
témata vztahující se k práci
a službě pražské ho stráž níka.

„Nechat práci městských
stráž níků volně ztvárnit dětmi,
které, na rozdíl od nás dospě-
lých, se umějí na svět dívat
ještě nezaujatýma očima, nám
přišlo podnětné. Možná je to
do konce ten nejčistší způsob,
jak práci strážníků zhodnotit

zase trochu jinak a zcela nezá-
visle. Na výsledky soutěže jsem
proto už teď upřímně zvědavý
a doufám, že si to malí tvůrci
rovněž uži jí,“ uvedl Libor Ha-
drava, pražský radní pro bez-
pečnost a prevenci kriminality.

Zájemci o soutěž s policejní
tematikou mohou kreslit či
malo vat libovolnou malířskou
tech nikou, je však třeba do -
držet formát o velikosti A3.
Hlásit se mohou děvčata a klu -
ci, kteří navštěvují některou
pražskou základní školu a cho -

dí do čtvrté nebo páté tří dy. Je
třeba také dodržet po třeb né
formální podmínky, tedy na
zadní stranu kresby uvést své
jméno a příjmení, svůj věk a ná -
zev školy. Pořadatelé upozor-
ňují děti na to, že práce, kte ré
nebudou označeny, nebudou do
soutěže zařazeny.

Správně označené obrázky je
třeba zaslat na adresu Kancelář
ředitele Městské policie hl. měs -
ta Prahy, Korunní 2456/98,
101 00 Praha 10, Vinohrady,
přičemž do levého horního ro -

Děti mohou kreslit práci

městské policie

Pětadvacet let slaví pražská městská policie. Do oslav se mohou
zapojit i děti, a to namalováním práce strážníků. Soutěž je určena
pro děti ze čtvrtých a pátých tříd pražských základních škol.

hu je potřeba uvést heslo Vý-
tvarná soutěž.

Všechna přihlášená žákov-
ská díla, která splní zadané
podmínky, posoudí a ocení hod-
noticí komise v čele s radním
hlavního města Prahy pro bez-
pečnost a prevenci kriminality.
Času na práci na obrázcích mají
děti dost, uzávěrka soutěže je
totiž až 15. června. Vítězové
budou odměněni na slavnost -
ním vyhlášení výsledků 7. září
na pražském Žofíně.

Ocenění proběhne v rámci
akce pro veřejnost u příležitosti
Dne Měst ské policie hl. m. Pra -
hy. Bě hem doprovodného pro -
gra mu pro děti strážníci před-
staví svou činnost a ukážou
tech niku.

Motivací pro přihlášení může
být pro pražské čtvrťáky a pá-
ťáky kro mě cen i to, co se s je-
jich výtvarnými díly bude dál
dít. Z nejlepších prací totiž
vzni kne nástěnný kalendář
a práce budou představeny na
prosincové výstavě v budově
pražského magistrá tu.

INZERCE V10-0519
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školství

INZERCE V10-0521INZERCE V10-0526

ANGELO PURGERT – FOTOGRAF
ŠIMON PEČENKA – PRODUCENT

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
CHARITY PHOTO EXHIBITION

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
PÁTEK 14. 4. 2017  V 17:00

OC METROPOLE ZLIČÍN, Praha 5

VÝSTAVA NA PODPORU KLINIKY DĚTSKÉ

HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL V PRAZE

Pražští radní schválili pro-
jekt podpory výuky čes -
kého jazyka jako cizího

jazy ka v celkem dvaadvaceti
ško lách na území hlavního měs -
 ta. Možnost vý uky češtiny do-
stanou děti s odlišným mateř-
ským jazykem, a to bezplatně.

Hlavní město odstartuje
v tom to roce ve spolupráci
s měst skými částmi pilotní fázi
projektu systémové výuky češ-
tiny pro žáky s odlišným mateř-
ským jazykem. Výuka bude
pro bíhat jednou týdně dvě ho-
diny.

Učit se budou
i malí Češi

„Výuka bude přístupná všem
žákům s odlišným mateřským
jazykem, kteří doposavad ne-
jsou v tomto směru vzděláváni
na své kmenové škole. Přístup
do výuky budou mít nejen žáci
z cizích zemí, ale rovněž ti žáci,
kteří mají sice české občanství,
ale doposud neovládají dosta-
tečně český jazyk,“ vysvětlila
projekt pražská radní pro škol-

Děti cizinců
se budou učit česky
Výuku češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem se
rozhodlo podpořit hlavní město Praha. Celkem se do první fáze
projektu zapojí dvaadvacet škol. V Praze 10 půjde o Základní
školu U Vršovického nádraží. 

ství Irena Ropková. V plánu je
do budoucna rozšíření pro-
jektu, a to podle aktuální po-
třeby. Pilotní fáze bude Prahu
stát  asi 620 tisíc korun. Nákla -
dy na výuku v jedné základní
škole tak vycházejí na přibližně
třicet tisíc korun.

„Myslím si, že město vytvo-
ření sí tě škol, jež by se zabývaly
problematikou vý uky českého
jazyka pro žáky s odlišným ma-
teřským jazykem, nutně potře-
buje. Srovná me-li očekáváné

náklady s přínosem, který bude
mít pro jednotlivé žáky i jejich
okolí, jde o jednoznačně vý -
hodnou investici, která se nám
mno honásobně vrátí,“ řekla
rad  ní Irena Ropková.

Vzdělávat se budou
i učitelé

Projekt může počítat s odbor-
nou supervizí, kterou zajistí Ja-
zyková škola s právem státní ja-
zykové zkoušky hlavního města
Prahy ve spolupráci s Asociací

učitelů češtiny jako cizího ja-
zyka.

Vzdělávat se v rámci projektu
budou i učitelé. „Součástí této
odborné podpory budou dva
půl denní semináře pro pedago -
gy o problematice výuky žá ků
s odlišným mateřským jazykem
a rovněž návštěva odborníků
přímo v prů běhu výuky. Peda-
gogové budou mít navíc mož-
nost telefonických konzultací
s odborníky,“ dodala radní pro
školství Irena Ropková.

VAŠE STAROSTI
S NEMOVITOSTMI

Prahu

RE/MAX

Kutnohorská 10/55
Praha 10 - Dolní Měcholupy

+420 728 880 880
albion@re-max.cz
www.remaxalbion.cz

RE/MAX Albion
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doprava

❖ Kadeřnictví
❖ Pedikúra
❖Manikúra
❖ Nehtová modeláž
❖ Prodlužování řas
❖Masáže
❖ Kosmetika
❖Depilace

Žitomírská 25, Praha 10
Kameliya  776 896 384

Diana  776 081 012
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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

Koupím
sklo, porcelán a další

Zároveň
stěhuji a vyklízím

Děkuji. Tel.: 608 203 342
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Zuzanu
774 582 244

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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Noční městské autobuso -
vé linky 501–515 pro to
na konci dubna změ nily

svá čísla na 901–915. Noční
příměstské autobusové linky
601–610 jsou nově očíslová -
ny 951–960. Aby všechny noč   -
ní linky začínaly stejnou číslicí,
došlo také ke změně čísel noč-

ních tramvají z 51–59 na
91–99. Jednotným znakem pro
noční dopravu na území Prahy
a nově i v regionu tak je namís -
to číslice pět číslice devět.

V případě Prahy 10 si cestu-
jící musejí zvyknout na to, že je
nově vozí domů noční tramvaje
97 a 99. Devadesát sedm na-

hradila linku číslo 57, trasa zů-
stala stejná, linka jede z Nádra -
ží Hostivař – Koh-i-noor –
I. P. Pavlova – La zarská – Újezd
– Hradčanská až na Bílou
Horu.

Devadesát devět jezdí místo
lin ky 59, a to na trase Nádraží
Hostivař – Koh-i-noor – I. P. Pa -

Se změnou v číslování nočních
tramvajových a autobusových linek musejí
počítat obyvatelé desáté městské části.
Důvodem k přečíslování je integrace
autobusových linek ve Středočeském kraji.
Cílem změny číslování je sjednotit číselnou
řadu pro příměstské a regionální linky od
301 do 750.

v  lova – Lazarská – Újezd – An -
děl – Sídliště Řepy.

Trochu jiná situace je v pří -
padě nočních autobusů. Spo -
lečnost ROPID, která organi-
zuje hromadnou dopravu
v me tropoli, totiž provedla ně-
kolik změn. Linka 501 (nově
901) má nově prodlouženou
tra su, jede z Novodvorské přes
IKEM, Kunratice, Šeberov
a Již ní Město do Strašnic, kde
posílila provoz linky 506 (nově
906).

Linka 501 (nově 901) je ve
směru od Smíchovského ná-
draží ukončena již u Anděla
a v úseku Anděl – Jinonice ji na-
hradila nová linka 908.

Dále se spoj číslo 506 změ-
nilna spoj 906 a jede na trase
prodloužení: Skalka – Strašnic -
ká – Centrum Zahradní Měs to
– Na Košíku – Opatov – Háje –
Křeslice – No vé náměstí – Ned -
vězí. Linka 909 nahradila dosa-
vadní 509 a veze cestující na
tra se Florenc – Tachovské ná-
městí – Sídliště Malešice – Myš-
línská – Dolní Měcholupy –
Dubeč.

WOMEN FOR WOMEN

Přijďte s námi oslavit Women for Women Den rodiny.

KDY? 13. 5. 2017 OD 10 HODIN
KDE? Grébovka (Havlíčkovy sady), Praha 2
CO? Den plný her a zábavy pro děti a rodiče

Hlavní partneři
Akce na Květen

10% sleva na hodinky
zn. ZEPPELIN a JUNKERS

ZLATNICTVÍ
HODINÁŘSTVÍ
OD CÍL, Topolová 2915

☎ 272 654 066
prodej a opravy

Noční spoje
změnily čísla
Noční spoje
změnily čísla
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Mistrovství ČR
       V JÍZDĚ NA 
TOBOGÁNECH

27. 5. 2017

aquapalace.cz


