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Rozhovor se starostkou
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Najdete nás na
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Miluju život
v desáté městské části

Kultura
Nové
představení

Volný čas
Do Čestlic
na tobogán

Matouš Ruml:
Aktuality
Uzavírky
silnic

Hrát si jako malé dítě
mě moc bavilo

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli.

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,
inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,
energetický štítek, převody energií, stěhování atd.

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...

ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6
Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz
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editorial
Vážení čtenáři,
přinášíme vám první letošní
vydání magazínu Vaše 10.
Těšíme se, že i v roce 2019
vás budeme provázet životem na desítce a přinášet
vám zajímavé informace ze
světa politiky, kultury, sportu nebo třeba školství či dopravy. Přečtěte si třeba povídání s hercem Matoušem
Rumlem. Jak se dostal k herectví, jak vzpomíná na svoji
první roli a co se mu líbí ve
Vršovicích, kde působí v divadelním souboru Verze. Pokud vás zajímá, co čeká desátou městskou část v následujících čtyřech letech, nevynechejte povídání s novou starostkou desítky Renatou
Chmelovou. Co se v městské části změní a jaké jsou plány
nové koalice? Muzeum hlavního města Prahy před časem
uspořádalo zajímavou výstavu o Strašnicích. Chystali jste
se na ni, ale utekla vám? Nemusí vás to mrzet, muzeum ji
totiž převedlo do webové verze, a tak si zajímavosti o téhle
části desítky můžete prohlédnout z pohodlí domova. Nebo
se vydejte ven a navštivte nějakou jinou pěknou akci, koná
se jich celá řada.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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GRAV-IN je unikátní,
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu.
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající
k regulaci hormonální aktivity.
Neobsahuje žádné hormony!

WWW.GRAV-IN.CZ

Požadujte vždy originál

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ
www.vase10.cz
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aktuality

Oprava

Uzavírky silnic
na desítce

malešické polikliniky
malešické poliklinice začala dlouho
plánovaná rekonstrukce, zdravotní
péče pro pacienty však zůstává zachována. Cílem oprav je zajistit lékařům
a pacientům moderní zázemí a komfort.
Opravovat se bude zdravotnické zařízení
ve dvou etapách, letos proběhne první, dru-

V

há až v roce příštím. Lékaři budou vždy
působit v právě nerekonstruované části kliniky, menší část najdou nemocní v Bytovém domě Malešice, který sídlí přímo naproti poliklinice. S hledáním konkrétní
ordinace pomůže lidem názorný orientační
systém. Lékárna zůstává v provozu.

Muzeum hledá
PŘIPRAVILA RED

T

hlavního města mohou muzeu s pořádáním výstavy Listopad 1989 v pražských
ulicích pomoci. Ti, kteří se v osudných
dnech pohybovali po Praze a pořizovali fotograﬁe nebo jiné audiovizuální záběry,
mohou tyto historické materiály zapůjčit,
darovat či prodat. Materiály lze buď zaslat
na adresu Muzeum hlavního města Prahy,
Pod Viaduktem 2595 nebo je přinést osobně, a to do 15. února.

Soutěžte s portálem
staremapy.cz
outěžit mohou zájemci na portálu
staremapy.cz o zajímavé ceny. Soutěž je pořádána v souvislosti s přechodem na novou verzi georeferenčního
nástroje. Vyhrát mohou nejaktivnější soutěžící jedinečné puzzle o sto šedesáti dílcích, na kterém je zachycena Müllerova

S

N

Jiráskova alej
uspěla v soutěži

fotografie revoluce
řicáté výročí sametové revoluce
oslaví v listopadu Česko a Slovensko.
Muzeum hlavního města Prahy proto připravuje výstavu pojmenovanou Listopad 1989 v pražských ulicích. Expozice
bude přibližovat průběh listopadových
a prosincových událostí v hlavním městě
a připomínat převratné politické změny,
které před třiceti lety vedly k pádu komunistického režimu. Pražané a návštěvníci

ěkolik uzavírek komplikuje dopravu po desáté městské části.
Do poloviny března musejí řidiči
počítat s komplikacemi v ulici U Krbu,
platí zde uzavírka ulice. Dokonce až do
poloviny srpna je potom potřeba počítat s omezením v ulici U Vršovického
hřbitova – ulice U Slavie, u železničního mostu. Probíhají zde práce na údržbě mostu.

mapa Moravy z roku 1716. Do klání se mohou zapojit dobrovolníci, kteří do 28. února
na mapách správně propojí nejvíce shodných bodů. Více informací je na www.staremapy.cz/vysledky-souteze/. Projekt Staré
mapy napomáhá lepšímu zpřístupnění historických map široké veřejnosti.

rámci ankety Alej roku uspěla
letos desítková Jiráskova alej ve
Strašnicích, z nominovaných
pražských alejí se umístila jako první.
Nominovat lze v klání Alej roku jakékoliv stromořadí od klasické zámecké nebo parkové aleje až po stromořadí lemující silnice a cesty. Cílem soutěže je
upozornit na význam alejí a stromořadí
v české krajině.

V

Výstava
na radnici
ýstavu italského malíře Fabia
Piccarrety mohou zhlédnout
obyvatelé desáté městské části.
K vidění je přímo v budově radnice,
konkrétně v pátém patře. Výstava byla
pojmenována „Dynamika organických
procesů“ a navštívit ji lze do 13. února.

V
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Firma OZ BRÁZDA s.r.o., zabývající se prodejem ovoce
a zeleniny, přijme řidiče sk. B, příp. sk. C. Rozvoz Praha
a okolí. Nástup možný ihned.
Své životopisy zasílejte na email: lucie.duchkova@ozbrazda.cz,
tel.: 774 711 453.
Místo výkonu práce: Práčská 1885/12, Praha 10 – Záběhlice.
Nabízíme:
Požadujeme:
• mzda od 33 000Kč
• samostatnost
• stabilní zaměstnání
• pečlivost
• finanční růst
• dochvilnost
• firemní bonus
• praxi v rozvozu po Praze
• příspěvek na stravu
• řidičský průkaz sk. B
• možnost nakoupit
• řidičský průkaz sk. C
za výhodné ceny
výhodou

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy
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Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné
pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

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

volný čas

■ Méďa Tulák a jeho dobrodružství se v únoru vrátí do
knihovny Ruská. Na 8. února si
Méďa přizve kamaráda. Jezevec Chrujda se zamiloval, v lásce má však soka. Poradí mu Méďa? Začíná se ve 14.00 hodin.

Karneval v Jablíčkově
10. února
■ Zábavné odpoledne plné
masek, soutěží a her, tentokrát
se zvířecí tematikou, plánuje na
10. února centrum Jablíčkov.

Knihy na začátek roku
13. února

O malé Mettě
16. února

■ Povídání o knihách, které
jste poslední dobou četli, se můžete zúčastnit v Domě čtení
Ruská, a to 13. února. Večer
uvede dramaturg Domu čtení
Josef Straka. Začíná se v 18.00
hodin a vstup je zdarma.

■ Sobotní pohádka pro děti
v Domě čtení představí 16. února Kateřinu Boušovou a její Papírová Pimprlata. Zahrají malým divákům dánskou pohádku
o malé dívence Mette, která neměla nic než své ovečky, princi,
který si hledal nevěstu, a kouzelném prahu. Představení je
vhodné pro nejmenší děti.

Malý princ
14. února
■ Ochranovský sbor Jednoty
bratrské uspořádá 14. února
v Milíčově kapli večer s texty
z knihy Antoina de Saint-Exupéry a hudbou Josepha Bodina
de Boismortier pojmenovaný
Malý princ.

Volný čas dětí
14. února
■ Diskusní čtvrtky občanských iniciativ Společně pro
Desítku pokračují v knihovně
Dům čtení i v novém roce. V polovině února se bude mluvit
o tom, jak tráví čas dnešní děti
a mládež, jaké jsou jejich potřeby a problémy, co je zajímá
a co rádi dělají, nebo o tom, zda
je nabídka volnočasových akti-

Desítka chce
obnovit muzeum spínadel
ůvodní sbírka knoﬂíků
a dalších šatních spínadel
by se mohla vrátit do bývalého Waldesova muzea v Moskevské ulici. Takový plán má
desátá městská část. V objektu
desítka provozuje Galerii Deset, v dalším patře jsou zachovány zbytky původního vybavení muzea. Waldesovo muzeum
vzniklo před více než 100 lety
v roce 1916, založil ho Jindřich
Waldes, vynálezce patentního
knoﬂíku. Nejprve našlo domov
ve Vršovicích, potom v Moskev-

P

ské. V muzeu byla vystavena
spínadla a další ozdoby šatů,
obuvi a pokrývek hlavy, cenné
byly třeba pravěké jehlice,
bronzové ﬁbule z prvního tisíciletí před naším letopočtem i secesní módní doplňky a součástí
muzea byla také knihovna s dobovými materiály. V muzeu by
byla umístěna expozice připomínající Waldesovo muzeum
knoﬂíků a šatních spínadel,
prostor by v objektu našel i depozitář Čapkovy vily, která je
v majetku desáté městské části.

no na úterý 26. února od 19.00
hodin. Konat se bude v Malešickém mikropivovaru a pořadatelé, kterými jsou Natura, quo
vadis? a její EkoCentrum v Domě, doporučují rezervovat si
místo předem. Promítat a povídat o zajímavých zážitcích, lidech a přírodě bude cestovatel
Tomáš Řepa.

Dobrodružství
architektury 10
11. března
■ V Malešickém mikropivovaru se bude 11. března konat
další díl akce Dobrodružství
architektury, kterou pořádá
Iniciativa Naše Malešice. Jde
o autorský cyklus přednášek
s výkladem architekta Davida
Mateáska.

Eliščiny pohádky
20. února
■ Na další z řady loutkových
pohádek mohou přijít dětští
diváci do Milíčovy kaple, a to
20. února. Představení zahraje
divadlo Víti Marčíka ml. Já to
jsem. Akci pořádá Ochranovský
sbor Jednoty bratrské.

Harfový recitál
14. března
■ Harfový recitál Lydie Härtelové bude možné navštívit
14. března v 19.00 hodin v Milíčově kapli. Recitál bude sestaven z děl skladatelů Johanna
Sebastiana Bacha, Jana Křtitele Krumpholtze, Richarda Wagnera a dalších.

Cestovatelské promítání
26. února
■ Makedonie bude tématem
promítání, které je naplánová-

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

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861
Více na
www.vase10.cz
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Méďa Tulák v knihovně
8. února

vit v Praze 10 dostatečná. Garantem setkání je bývalý skaut
a aktivní dobrovolný hasič Miloš Mrkvička.

INZERCE V10-0215

■ Autorské čtení Šárky Šiškové z knihy A co láska? uspořádá
6. února Dům čtení. Jak připomínají pořadatelé, povídky vzájemně propojuje téma lásky
a mezilidských vtahů v běžných, každodenních i nečekaně
dramatických situacích. „Povídky spisovatelky a módní návrhářky Šárky Šiškové vypovídají o lidech, složitosti vztahů.
O příležitostech, které nás míjejí, nebo naopak, které vytváříme, ale též o manipulaci, snaze ovládat život těch druhých,
o nejistotách, ale i naději.
A především o lásce.“ Akce začíná v 18.00 hodin.

Začíná se v 16.00 hodin. Zábavnou akci uvede Lukáš Macháček a Barbara Čapková. Vítáni
v maskách jsou i rodiče.

INZERCE V10-0214

A co láska?
6. února

www.vase10.cz
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kultura

Země česká, domov můj?
PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV DIVADLA

ve Vršovickém divadle Mana
Příběh českého vlastenectví inspirovaný
skutečným osudem a vzpomínkami
vršovického rodáka, učitele, varhaníka
a legionáře Františka Nováka. To je novinka
Divadla Mana, původní česká hra nazvaná
Země česká, domov můj?
říběh přináší napínavou
a autentickou výpověď
o tom, jak se i nepatrný
člověk může stát součástí velkých dějin. V roli Františka Nováka se představí Milan Kačmarčík, ve hře vystupuje i jeho
mladší verze, jíž se zhostil Jan
Hofman, nejbližšího Novákova
přítele ztvárňuje Vilém Udatný
a manželku hlavního hrdiny
Máša Málková.
„Občas propadáme maločešství, malomyslnosti a takovému
pocitu, že jsou Češi národ bez
hrdinů – v tu chvíli je dobré si
uvědomit, že jsme měli hrdiny,

P

kteří zcela neokázale nasazovali život za něco, o čemž neměli
sebemenší jistotu, že se zrealizuje – za vidinu samostatného
státu. Jim jsme za něj vděční
a s myšlenkami na ně bychom
se o něj měli starat,“ připomíná
režisér hry Pavel Khek.
„Pro mne jsou skuteční vlastenci lidé, kteří v sobě najdou
sílu se vzepřít a bojovat. Tak bytostně si váží své země, že jsou
odhodláni za ni položit život,“
říká Máša Málková.
Osud vršovického učitele
a varhaníka Františka Nováka
popisuje Věra Mašková, drama-

Máša Málková a Milan Kačmarčík
turgyně a autorka scénáře Země česká, domov můj? „Padl do
ruského zajetí a dobrovolně se
přihlásil znovu do boje. Pod
praporem nově se tvořící československé armády bojoval za
ideu nového československého
státu, podstoupil neuvěřitelná
utrpení, snášel hlad, zimu, nájezdy partyzánů i demoralizaci
vlastních lidí,“ popsala Věra

Webová výstava představuje

Strašnice
Výstava v Muzeu hlavního města Prahy pojmenovaná Strašnice …
zahrada Prahy, brána armád…, představovala loni už osmou
pražskou čtvrť – Strašnice. Kdo si do muzea zajít nestihl, nemusí
zoufat. Expozice byla totiž převedena do virtuální podoby
a zhlédnout ji lze na webových stránkách muzea.
utoři výstavy představují
Strašnice jako pražské
předpolí, jež bylo zasaženo prakticky každým obléháním, každou válkou, která se
dotkla hlavního města Českého
království. Detailně je poznat
můžete prostřednictvím šesti
pohledů, které lze posouvat,

A
6
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a kromě toho si kliknutím na interaktivní ikony rozšířit zážitek
o cenné informace.
Jak pořadatelé připomínají,
Strašnice byly původně nevelká ves, která však ležela na
důležitých obchodních cestách.
V 18. a 19. století se postupně
rozrůstala a na konci 18. století

vznikly Nové Strašnice. Čtvrti
velmi pomohlo, že v druhé polovině 20. století vzniklo ve
Strašnicích nebo v těsném sousedství několik důležitých závodů jako Tesla, Mitas, Jawa
a Chirana. V této době už je zastavěna téměř všechna plocha
strašnického katastru.

Mašková, která je od podzimu
novou uměleckou šéfovou Vršovického divadla Mana.
Vršovická scéna dále připomíná, že Františkovi Novákovi
se i přes všechny útrapy podařilo legie v Rusku i na Sibiři přežít, ačkoli mnohokrát ztrácel
víru i síly. „A to vše s čím dál většími obavami o to, co ho čeká
doma, protože zprávy od jeho
kdysi tak milované ženy byly
čím dál znepokojivější.“
„Příběh Františka Nováka je
důkazem, že mytologie není záležitostí mimořádně obdařených bytostí, jimž se nikdy nemůžeme vyrovnat. Mytologii
tvoří i obyčejní Františkové Novákové, lidé, kteří jsou živoucím důkazem toho, že každý
z nás nese na svých rukou tíži
osudu světa stejnou měrou
a nikdo z nás není omluven ani
z velikosti, ani z hrdinství,“ doplňuje autorka textu Věra Mašková.

Původně název Strašnice
znamenal „ves lidí Strašnových“ – od osobního jména
Strašen. Strašnice jsou zmiňovány v letech 1185, kdy patřily
vyšehradské královské kapitule. Ve 14. století zde byly tři
dvory, v 15. století dvě tvrze.
Mezi majiteli se vystřídala královská komora, Staré i Nové
Město i soukromí majitelé. Při
rakousko-pruské bitvě byly
Strašnice značně zpustošeny.
Ke konci 19. století měly Staré Strašnice 50 domů a Nové
Strašnice 14, v obci byly dvě cihelny, Vackova a Kosova, jejichž majitelé ve velkém budovali činžáky i rodinné domy.
Stavební boom pak zaznamenáváme na přelomu 19. a 20.
století a posléze během počátku
20. století a za první republiky,
kdy se Strašnice staly důležitou
rezidenční oblastí pražských
středních vrstev.

rozhovor
Žena stojí od loňského podzimu v čele radnice desáté
městské části. Renata Chmelová (VLASTA) plánuje
například navázat na poměrně dobře nastavený dotační
systém předchozího vedení nebo zlepšit hospodaření
desítky. Chmelová je vedle starostky i senátorkou
Prahy 10. „Spojení těchto dvou funkcí je náročné, vyžaduje
skutečně obratné koordinování mých aktivit. Ale
základním předpokladem je ochota naplno pracovat,“
poznamenává.

Starostka Chmelová:
Miluju život na Praze 10
● Jste novou starostkou Prahy 10. Jaké
máte plány?
Jednou z největších výzev je dát do pořádku vše, co se týká městských bytů. Bydlení je základní lidská potřeba a my v současné době, kdy se zvyšují náklady občanů
na bydlení, musíme dbát na to, aby město
bylo zodpovědné. Ale těch věcí je víc. Například aby se plány v jednotlivých oblastech
harmonizovaly a koordinovaly. Jeden
odbor na úřadě musí perfektně vědět to, co
dělá druhý odbor.
● Co považujete za největší výzvu následujících čtyř let?
Zlepšit hospodaření městské části. Přiblížit radnici lidem. Zvýšit důvěru v konání
nás politiků, protože úředníci pracují vesměs velmi dobře.
● Existuje nějaké rozhodnutí, plán bývalého vedení Prahy 10, které budete
chtít přehodnotit či zcela zvrátit?
Víte, my jsme jako nová koalice předchozí Radu už po volbách vyzvali, aby nepodepisovala žádné nové smlouvy s platností za horizont jednoho volebního
období. A oni to přesto v jednom poměrně
závažném případě doslova na poslední
chvíli udělali. Předchozí vládní garnitura
také ne vždycky s rozmyslem investovala.
Právní závazky však existují a my budeme
leckdy jen v roli hasičů jakýchkoli průšvihů, které nám připravili. Na tuto práci se
netěším, ale počítala jsem s tím.
● A naopak najdete něco, na co chcete
navázat?
Ale jistě. Chceme navázat třeba na poměrně dobře nastavený dotační systém.
Pokud se vychytají mouchy, a to i ve spolu-

práci s nynější opozicí, bude to jen zlepšení
dobře nastavené věci v minulosti.
● Jste zároveň senátorkou desáté městské části. Jak si myslíte, že se vám povede obě funkce skloubit?
Ano, domnívám se, že spojení těchto
dvou funkcí je náročné, vyžaduje skutečně
obratné koordinování mých aktivit. Ale základním předpokladem je ochota naplno
pracovat. A toho se nebojím. Pak totiž spojení komunální a zákonodárné role přináší
městské části i jejím občanům užitek. Například kauza bourání vily na Vinohradech
mi dává možnost navrhnout změnu legislativy.
● Co je podle vašeho názoru největší slabinou a naopak největší výhodou Prahy 10?
Miluju život na Praze 10! Žijí tu skvělí
lidé, pracovití, s nápady, s obrovským potenciálem, který je potřeba dobře nasměrovat. Jsme klidnou rezidenční čtvrtí, s ideální dostupností do centra. Máme hodně
zeleně, poskytujeme dobré sociální služby.
Fakt je fajn tu žít. Největší slabinou je minulost. Politické struktury nepřátelské vůči občanské společnosti se tu přece jen držely při moci velmi dlouho a napáchaly
poměrně hodně škod.
● Hodlá radnice Prahy 10 pokračovat ve
spolupráci se společností Strategic Consulting pana Jana Čížka, který například údajně spolupracoval na desítkové
aplikaci pro seniory?
Pan Čížek je politicky neúspěšný podnikatel ve službách hnutí Svoboda a přímá
demokracie Tomia Okamury. Tím je pro mě
řečeno vše. Informování veřejnosti je pro

mě zásadní. Do letních prázdnin chceme
začít vydávat radniční noviny na zcela jiném základě než v minulosti. Chceme propojit tištěné noviny s komunikací na sociálních sítích. Chceme lidem umožnit kvalitní
informování o akcích, které sami pořádají.
● Mohou se s vámi obyvatelé desítky
osobně potkat a řešit s vámi své potíže
nebo vám sdělit nápady?
Samozřejmě. Už dva roky funguje moje
senátní kancelář na Kubáni. Každé pondělní odpoledne tam jsem k dispozici komukoliv, nebo i jindy po domluvě. A dveře
kanceláře starostky jsou rovněž otevřené.
Jednou z prvních věcí, kterou jsem při příchodu na úřad změnila, byla výměna dveřní koule za kliku. Radnice má být lidem otevřená.

Renata Chmelová
■ Od roku 2014 je zastupitelka Prahy 10.
■ Spoluzakládala činnost dvou občanských iniciativ Koalice Trojmezí a Společně pro Desítku.
■ V roce 2016 byla zvolena senátorkou
ve volebním obvodě číslo 22. V druhém
kole senátních voleb získala 57,45 %
hlasů.
■ V podzimních komunálních volbách
byla jedničkou na kandidátce koalice
VLASTA - KDU+STAN+DPD+NK, která
získala 20,33 % hlasů voličů a celkem
jedenáct mandátů v desítkovém zastupitelstvu.
■ V listopadu byla zvolena starostkou
Prahy 10.

www.vase10.cz
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO MICHALA RUSAŇUKOVÁ, ARCHIV DIVADLA VERZE A TV NOVA

Sympatického herce Matouše Rumla si diváci asi nejvíc
spojují s jeho seriálovými rolemi, s postavou fyzikáře
Davida Kučery z Ulice nebo puberťáka Lexy z Comebacku.
Matouš Ruml se herectví věnuje odmalinka. Zahrál si
v mnoha dalších seriálech, televizních inscenacích
a ﬁlmech. Je také velmi úspěšným divadelním hercem,
laureátem Ceny Zuzany Navarové a držitelem Thálie pro
mladého činoherce za rok 2012. V současné době ho diváci
mohou vidět v představeních v Divadle v Celetné,
v Městském divadle Mladá Boleslav a v Divadle Verze.

Matouš Ruml:
Hrát si jako malé dítě mě moc bavilo
● K herectví jste „přičichl“ už v šesti letech v Dětském divadelním studiu Labyrint. Zalíbilo se vám na prknech, která
znamenají svět, hned od začátku? Co se
vám na divadle líbilo?
Ano, musím říct, že ano. Hrát si jako malé dítě na jiné příběhy mě moc bavilo a baví
pořád. V DDS jsme měli heslo: „My nic nehrajeme, my si hrajeme.“ Když jsem pak

8

www.vase10.cz

jako dítě hrál na velkém jevišti, přišlo mi to
pořád stejné, všichni si vlastně hráli.
● Vzpomenete si ještě na svou první dětskou roli?
V DDS jsem poprvé hrál před lidmi o Vánocích ovečku. Přišel jsem na jeviště s malovanou deskou ve tvaru ovečky s otvorem
pro hlavu. Dřepl jsem si doprostřed jeviště
a jemným pištivým hláskem jsem řekl:

„Bééééé.“ Ale má první role, za kterou jsem
dostal peníze, byla v inscenaci „Trójanky“
v Divadle Labyrint, kde jsem měl němou
dvojroli dětí, které v inscenaci byly zabity.
Moji babičku hrála Věra Galatíková, dodnes
si pamatuji vůni jejího kostýmu, když mě
v roli jako svého vnuka konejšila. Mimochodem můj první honorář byl 80 korun za
představení.

osobnost Prahy 10

● Na konzervatoř jste se prý dostal až
na druhý pokus. Byl jste tedy pevně rozhodnutý pro hereckou dráhu, nebo jste
uvažoval i o nějakém jiném povolání?
Herectví mě tak bavilo, že jsem si neuměl představit něco jiného. Bylo mi jasné,
že když se dá studovat, tak půjdu na konzervatoř. Ale byl jsem si až moc jistý a moc
jsem pro to neudělal. Když mě nepřijali,
byla to pro mne taková zkouška, jestli to
myslím vážně. Uvědomil jsem si, že když
o něco opravdu stojím, tak ale pro to také
musím já něco udělat, učit se, projevovat
zájem, snažit se prostě víc. Ten rok, kdy
jsem byl na jiné škole (Střední průmyslová
škola dopravní), mě přesvědčil, že jiné povolání, jiný obor dělat nechci.
● Ke konci studia na konzervatoři vám
byla udělena Cena Zuzany Navarové,
kterou dostává nejlepší student a studentka daného ročníku. Co to pro vás
znamenalo a jak vzpomínáte na svá studentská léta a pedagogy?
Já měl obrovské štěstí na příležitosti. Už
ve 2. ročníku jsem hostoval v divadle konzervatoře se staršími ročníky, hostoval
jsem v Městských divadlech pražských, ve
Stavovském divadle. Velmi brzy jsem si
tedy uvědomil, že každý divadlo dělá jinak,
že to, co nám profesoři říkají, není jen
jedna jediná a správná cesta. Myslím, že
pak bylo všechno jednodušší. Bral jsem je

jako jiné režiséry, kteří mi dávají připomínky a zároveň první zpětnou vazbu, protože jsou prvními, kdo můj výkon vidí.
Škola mě ovlivnila do mého budoucího života velmi, naučil jsem se přístupu k práci,
dala mi životní kamarády, poznal jsem tam
svoji ženu. To vše mě, jak se zdá, ovlivnilo
dost.
● Měl jste nebo máte nějaké herecké
vzory, idoly?
Musím říct, že žádný herecký vzor nemám, ani jsem nikdy neměl. Líbí se mi různé přístupy ke zkoušení, hraní a vnímání
umění, ale líbí se mi má cesta. Nechci být
jako někdo. Chci být já.
● Váš herecký rejstřík je poměrně pestrý. Hrajete role jak komediální, tak
vážné, kladné i záporné. Ve kterých rolích se cítíte lépe, které máte raději?
Musím říct, že obojí. Mám rád právě tu
pestrost, kterou můžu střídat. Ale úplně
nejlepší je, když se to skloubí. To se potkalo
v inscenaci Chaplin, kde hraju Charlieho
Chaplina. Ten tam má vše.
● A je vám některá z vašich postav, rolí
bližší nebo ji máte raději než ty ostatní?
Je to asi právě Charlie. Vždy se mě nějakým způsobem dotýkal i pohyb. Miluju grotesky, pantomimu. Vím, že v tomhle směru
mám podobný humor jako „tulák“, ale přiblížit se tak obrovskému talentu je dost náročné. Těch hereckých poloh má Charlie

snad nekonečně. Měl bohatý život na emoce, práci a zážitky. Baví mě hledat, jaký byl
člověk, to mě na tom láká pokaždé, když na
jevišti sundám kostým tuláka.
● Máte nějaký herecký sen, existuje hra
nebo role, po které toužíte, kterou byste
si rád zahrál?
Já ten sen žiju. Potkávají mě takové role
a hry, že nemůžu po ničem jiném toužit.
Mám veliké štěstí na svou profesi, že mě
pořád baví a mám co hrát.
● Stalo se vám někdy, že jste nějakou
roli odmítl a později toho třeba i litoval?
Roli jsem už několikrát odmítl, ale nikdy
jsem toho nelitoval. Většinou jsem je odmítal z časových důvodů. Mohu si své role vybírat, možná proto mě to také pořád baví.
● Hrajete v divadle, v seriálech, ve ﬁlmech, věnujete se i dabingu. Pokud si
můžete vybrat, co je vám bližší, kde se cítíte lépe, na divadelním jevišti, před ﬁlmovou či televizní kamerou, nebo dabingovým mikrofonem?
Mohl jsem si vyzkoušet všechno, což je
veliké štěstí. Divadlo ale dělám přece jenom
nejvíce, proto je mi pořád nejblíže, protože
jsem si tam nejjistější. Poslední dobou jsem
také načetl spoustu audioknih, což je další
obor, který jsem si zamiloval. Myslím, že
pro herce a jeho osobní rozvoj je důležité si
všechny tyhle obory vyzkoušet a střídat.
Což se mi zatím daří.
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● V listopadu měla premiéru
nová hra Šťastný vyvolený
v Divadle Verze, ve které
ztvárňujete postavu Noela.
Jaká je to role, na co se mohou diváci těšit?
Role Noela je tak „trochu
jiná“ než role, které jsem dosud
ztvárnil. Navenek je pan dokonalý, ale jen do té doby, než
začne otevřeně říkat, co si myslí. Jeho názory doufám nesdílí
mnoho lidí, ani já je nesdílím.
Proto je mi trochu nepříjemné
se ho snažit pochopit. Ale na
druhou stranu se to skvěle hraje, urážet lidi, ohrožovat je se
zbraní v ruce, to jsou věci, které
jako Matouš nikdy neudělám,
ale na jevišti si to docela užívám.
● Divadlo Verze působí v Praze na scéně Vršovického divadla MANA. Jak se vám tu hraje?
Musím přiznat, že jsem tento
prostor neznal. A přes své
první obavy, že člověk vchází do
kostela, jsem byl příjemně překvapen. Velmi útulné divadlo,

které je mi bližší svou velikostí,
protože si tu člověk může dovolit i komornější tón a je slyšet.
● Znáte i okolí vršovického
divadla? Co se vám tu líbí a je
něco, co byste změnil nebo vylepšil?
Z okolí znám jen tramvajovou linku číslo 22, Antonínovo
pekařství, krásné domy a klidné ulice. Nic z toho bych neměnil ani nerušil. Naopak jsem za
vše velmi vděčný.
● Co pro vás znamená premiéra a derniéra – začátek a konec, nebo něco úplně jiného?
Je to pro mne vznik a zánik
inscenace, je skvělé, že je tomu
věnována trochu větší pozornost než normálním reprízám.
Pro někoho skoro rituální, což
je dobře. Já to také vnímám, ale
nemůžu říct, že bych kvůli tomu začal jinak hrát nebo vnímal hru na premiéře nebo derniéře jinak než jako při každém
jiném představení.
● Na nedostatek práce si stěžovat nemůžete, máte rodinu, děti. Pokud si najdete čas

na nějaké zájmy, koníčky, jaké to jsou?
Když to jde, tak vytáhnu
kolo. Ale toho času je spíš méně
než více. Tak se snažím být doma, když mohu.
● Jaké jsou vaše plány na letošní rok, na co se těšíte, co
připravujete?
Budu zkoušet v Divadle v Celetné báseň Máj, s premiérou

1. května. Jinak budu mít snad
po dlouhé době konečně trochu
volněji. Na to se opravdu těším.
● Co byste popřál čtenářům
do nového roku?
Ať se umějí radovat z maličkostí a občas si připomenou, že
jsme prostě šťastní. Těch chvil
je v našich životech mnoho, jen
si to neumíme připustit. Tak ať
si to v novém roce připustí.

Matouš Ruml
■ Narodil se v Praze.
■ Od šesti let působil v Dětském divadelním studiu při Praze 5.
■ Vystudoval hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře. Během studia hostoval v absolventských představeních
starších ročníků i v Divadle ABC a ve Stavovském divadle. Po
studiu působil například v Národním divadle, Městských divadlech pražských, ve Švandově divadle, A studiu Rubín, Divadle
Na Prádle, Strašnickém divadle a dalších souborech.
■ V současné době hraje v Divadle v Celetné, v Městském divadle Mladá Boleslav a v Divadle Verze.
■ Ztvárnil řadu rolí ve ﬁlmech, televizních inscenacích i v seriálech, věnuje se také dabingu.
■ Je laureátem Ceny Zuzany Navarové a držitelem Thálie pro
mladého činoherce za rok 2012.

Ceny nemovitostí narazily na strop,
Ceny bytů v Praze prolomily hranici
100 tisíc korun za metr čtvereční. Na
maximu jsou i ceny ostatních nemovitostí,
růst cen zpomaluje. Na trhu ubývá lidí
ochotných a schopných nemovitosti
nakupovat. Naopak je ideální doba pro
prodej jakékoliv nemovitosti.
přelomem nového roku
prorazila cena bytu za
metr čtvereční v Praze
stotisícovou hranici. Zastavila
se až na aktuální hodnotě
104 100 korun za metr čtvereční. Podle ekonomů se to projeví na ochotě lidí nakupovat.
„Překonání této psychologické
cenové hranice přinese ochlazení reálné poptávky,“ říká Mar-
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tin Dočekal, ekonom a šéfredaktor prestižního časopisu Proﬁ
Poradenství & Finance. Podle
údajů Hypoteční banky navíc už
výrazně zpomalil růst cen rodinných domů na 6,2 procenta.
Zpomalení zaznamenal i hypoteční trh, který už zareagoval
na restriktivní opatření České
národní banky. Zvýšení úrokových sazeb a přísnější pravidla

pro poskytnutí hypoték podle
informací hypotečních bank dopadlo na více než desetinu žadatelů o hypotéku. „Uzavřením
přítoku levných peněz z hypoték na trh ČNB jako jediná reálně brzdí poptávku po drahém
bydlení. To přinese určité ochlazení schopnosti lidí nakupovat
cokoliv,“ dodává ekonom Dočekal.
„Navíc se blíží doba, kdy budou reﬁxovat úroky hypoték
lidé, kteří si je brali v době nejnižších sazeb. Splátky jim mohou vyletět i o několik tisíc korun. Na trhu se tak objeví byty
a nemovitosti lidí, kteří nezvládnou splácet své závazky,“ říká
Dočekal.
Ze situace na trhu by měli
nejvíce vytěžit lidé se zájmem
nemovitost prodat. „Nejvhod-

nější doba na prodej nemovitostí je teď. Jejich ceny už významně neporostou. Kdo neprodá teď, může prováhat
nejvhodnější dobu na prodej nemovitosti,“ řekl Jindřich Smrčina z realitní kanceláře Vilém
reality. Rozhodně je dobré se
vždy poradit s odborníkem pro
danou oblast. Můžete například
využít bezplatnou poradnu Vilém reality na tel.: 702 076 792,
kde vám ochotně poradí.

INZERCE V10-0209

PŘIPRAVILA RED, FOTO PIXABAY

trh čeká postupné ochlazení

Nejlepší EXOTIKA
práv  

KUBA
od 20 990 K






BALI
od 23 390 K


EMIRÁTY
od 7 400 K




Valentýnské pobyty práv v prodeji
Bohatá nabídk  ých CK
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

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

V tajence naleznete citát Marca Tullia Cicera.
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Praha 10 zvažuje
zavedení parkovacích zón

Pražská záchranná služba
opraví základny, na sídlo stále čeká

Nové vedení Prahy 10 zatím neví, jestli bude požadovat
zapojení městské části do pražského systému parkovacích zón. Bude záviset na výsledcích studie parkování,
které budou známy v únoru. Informovali o tom starostka
městská části Renata Chmelová (koalice Vlasta) a místostarosta Filip Humplík (ODS). Praha 10 zatím není součástí zón na rozdíl od sousedních městských částí, ze kte-

Zdravotnická záchranná služba hlavního města (ZZS) v letošním roce plánuje zahájit rekonstrukci dvou výjezdových
stanic a zprovoznit modernizovanou stanici letecké záchranné služby na ruzyňském letišti. Zároveň stále čeká na
dokončení nového sídla na Palmovce, které považuje za
dobrou volbu, řekl ředitel ZZS Petr Kolouch. ZZS plánuje
v dalších letech otevírat další stanice, nyní jich má 22. V le-

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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veřejný prostor
Stejně jako každý člověk, tak i každý dům má svůj životní
příběh. Téměř před dvaceti lety vznikalo obchodně
administrativní centrum Vinice s navazujícím obytným
souborem Palouk. V té době se jednalo o jeden
z největších a nejvýznamnějších realizovaných souborů
tohoto druhu v Praze.

Nová životní etapa

centra Vinice
oté, co se téměř po dvou desetiletích
odstěhoval dlouholetý majoritní uživatel, a poté, co objekt Vinice koupila
společnost GES REAL, a.s., jež je součástí
české ﬁnanční skupiny působící na trhu již
od roku 1990 a která se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti komerčního developmentu, bylo rozhodnuto
o celkové rekonstrukci, čímž započala nová
životní etapa tohoto objektu.

P

Příjemné
pracovní prostředí
„Jsme rádi, že pracujeme s našimi obchodními partnery na rekonstrukci, která
se snaží původní objekt přeměnit na moderní obchodně administrativní centrum
ve standardu 21. století. Cílem je vytvořit
příjemné pracovní prostředí obklopené zelení, které se zároveň nachází v blízkosti
centra města,“ říká Václav Thoss, Senior
Project Developer ze spol. GES REAL, a.s.
Zájemci o volné plochy (je jich zhruba
3 900 m2), mohou počítat s tím, že jejich
sousedy ve Vinici budou například televize

Prima, rádia Kiss, Country, Rádio 1, Beat,
Spin a Signál. Funkční využití budovy je
převážně administrativní s doplňkovými
službami v parteru budovy, jako je supermarket Penny, pizzerie a kavárna.

Pracovalo se
se světlem
Suterén v rozsahu tří podzemních podlaží potom slouží jako technické zázemí,
skladovací prostory a rozsáhlé podzemní
garáže s myčkou pro osobní automobily.
Zbývá zde však ještě volná plocha k pronájmu o velikosti zhruba 700 m2, vhodná
např. pro ﬁtness nebo wellness centrum.
Nadzemní podlaží budou využívána jako
kancelářské prostory. Architekti navrhli
místo tak, aby kanceláře umožňovaly nájemcům různé uspořádání podle jejich potřeb, nezapomínali ani na dostatek denního osvětlení, s kterým šlo pracovat díky
vnitřním atriím. Ta jsou navíc plná zeleně.
Za zmínku stojí také reprezentativní
vstupní hala a výtahová lobby na jednotlivých podlažích.

Centrum Vinice
■ Moderní kancelářská budova
■ Cca 22 000 m2 pronajímatelné plochy,
477 parkovacích stání
■ Zastávka tramvaje přímo před objektem
■ Perfektní dostupnost do centra
■ Flexibilní kancelářská plocha dovolující jak halové uspořádání, tak uzavřené
kanceláře
■ Vinohradská 167, Praha 10
■ Pronájem:
Václav Thoss, GES REAL, a.s.,
thoss@gesgroup.cz, tel.: 225 391 300
■ www.gesreal.cz

INZERCE V10-0204
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Poznat vesmír nebo prozkoumat nebeskou
oblohu nebylo nikdy snazší. Obojí můžete
detailně poznat, aniž byste opustili Prahu.
Vydejte se do čestlického Aquapalace
a propojte zábavu, adrenalin a poznání.
Umožní vám to nový tobogán s virtuální
realitou ze Silicon Valley.

J

vesmíru, kde bude moci zkoumat mléčnou dráhu a cizí planety, nebo na nebeskou oblohu,
kde navštíví vzdušný a mraky
obklopený bájný chrám.
„Poslední překážkou, která
dosud bránila užít si virtuální
realitu naplno, bylo omezení
pohybu. Atrakce VR slide toto
překonává. Spatřujeme v ní začátek nové éry vodní zábavy,“
poznamenal Sirko Adler, zástupce dodavatele technologie
společnosti Wiegand Maelzer.

Virtuální tobogán
■ Najdete ho v nejvyšším místě Aquapalace Praha, na startu
tobogánu Magic tube.
■ Na výběr jsou dva ﬁlmy – Vesmírná nebo Nebeská jízda.
■ Obsluha vám nasadí VR brýle a můžete se nechat unášet na
vlnách tobogánu a fantazie.
Virtuální realita
Během
je otevřena každý den
jarních prázdnin
po–pá
15.00–19.00 hodin
po–pá
13.00–19.00 hodin
so–ne
9.30–19.30 hodin
so–ne
9.30–19.30 hodin

PrDeL

Firma OZ BRÁZDA s.r.o., zabývající se prodejem ovoce
a zeleniny, přijme skladníka pro obsluhu VZV. Náplní
práce je naskladňování, vyskladňování a doplňování zboží.
Své životopisy zasílejte na email: lucie.duchkova@ozbrazda.cz,
tel.: 774 711 453.
Místo výkonu práce: Práčská 1885/12, Praha 10 – Záběhlice.
Požadujeme:
• samostatnost
• pečlivost
• dochvilnost
• smysl pro týmovou práci
• ochota učit se novým věcem
• praxi v oboru

PRavá DEmokratická Legrace

INZERCE V10-0202

Nabízíme:
• mzda od 27 000Kč
• stabilní zaměstnání
• finanční růst
• příspěvek na stravu
• možnost nakoupit
za výhodné ceny

PR AQUAPARK

de o opravdu ojedinělý zážitek a navíc první podobnou atrakci, která spojuje
vodní zábavu a virtuální realitu. Stačí si nasadit VR brýle,
vybrat si, zda chcete jet vesmírnou, nebo nebeskou jízdu, odrazit se na startu tobogánu Magic tube a zábava začíná.
Unikátní zařízení z produkce
Ballast Technologies jako první
kombinuje jízdu na tobogánu
a audiovizuální zážitek. Člověka dokáže přenést do prostředí

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

Finanční společnost hledá

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

●
●
●

Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
Perfektní znalost účetních
a daňových předpisů
Znalost účetního programu Money S3
Pečlivost, schopnost plánovat,
samostatnost

Nabízíme:
●
●
●
●

Flexibilní pracovní dobu
Firemní benefity
5 týdnů dovolené
Přátelské pracovní prostředí

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

INZERCE V10-0207

Požadujeme:
●

INZERCE V10-0212

PŘIPRAVILA RED, FOTO AQUAPALACE PRAHA

Tobogánem rovnou do vesmíru

INZERCE V10-0201

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Bakteriální plak
Zánět dásně

Mozek

• odstranění zubního kamene
Srdce

• airﬂow

Plíce

• ﬂuoridaci zubů
Bakterie

Játra

• bělení zubů
• řešení zápachu z úst

Ledviny

• odstranění pigmentací
• sportovní chrániče
Krevní
oběh

Plod

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°
Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz

Umělý
kloub

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

www.arbesplus.cz

www.facebook.com/ArbesPlus

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou
do krevního řečiště, mohou být rozmístěny
do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”
Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“
INZERCE V10-0217

