Nezávislý měsíčník pro Prahu 10

Doprava

ČERVEN

Vychází 3. 6. 2019 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase10.cz

Parkovací zóny
na desítce

Aktuality
Novinky
z Prahy 10

Servis
Kam s objemným
odpadem

Cestování
Korčula dýchá
romantikou

Petra
Špalková:
Jsem celoživotní
perfekcionista

největší operátor intermodální
kontejnerové přepravy v ČR
a střední Evropě

Pojďte k nám!
Nabízíme pracovní místa
v blízkosti
Vašeho bydliště!
Senior programátor/ka web. aplikací
– vývoj Front‐endu webových aplikací
❖
❖
❖
❖

VŠ nebo SŠ (IT zaměření)
znalost HTML5 a CSS3
znalost JavaScriptu, jQuery
znalost frameworku Bootstrap,
jQueryUI
❖ dobrá znalost AJ, NJ výhodou
❖ min. 3 roky praxe
❖ hrubá měsíční mzda: 50–60 tis. Kč

Junior programátor/ka web. aplikací
– vývoj Front‐endu webových aplikací
❖
❖
❖
❖

VŠ nebo SŠ (IT zaměření)
znalost HTML5 a CSS3
znalost JavaScriptu, jQueryUI
znalost frameworku Bootstrap,
jQueryU
❖ dobrá znalost AJ, NJ výhodou
❖ min. 1 rok praxe
❖ hrubá měsíční mzda: 45–50 tis. Kč

Programátor/ka webových aplikací
– vývoj Front‐endu webových aplikací
❖ VŠ nebo SŠ (IT zaměření)
❖ znalost a zkušenost v oblasti vývoje
webových aplikací na platformách
ASP.NET MVC a JS knihovně jQuery
❖ znalost Entity Framework a SQL
❖ dobrá znalost AJ, NJ výhodou
❖ min. 3 roky praxe

Účetní – specialista
❖ SŠ vzdělání
❖ praxe na pozici účetní minimálně 2 roky
❖ zkušenosti s párováním plateb v SAP
a zpracováním avíz
❖ zkušenosti s prací v systému SAP
❖ dobrá znalost MS Excel

Referent/ka intermodální přepravy
❖ SŠ/VŠ vzdělání
❖ aktivně NJ (slovem i písmem)

Provozní dispečer/ka
– práce ve dvousměnném nebo třísměnném
provozu
❖ SŠ vzdělání
❖ ŘP sk. B
❖ dobrý zdravotní stav (částečná práce venku)
❖ náborový příspěvek 15.000,‐ Kč

NABÍZÍME:
❖ VŠ nebo SŠ (IT zaměření)
❖ zázemí a stabilitu společnosti působící
na trhu přes 26 let
❖ 5 týdnů dovolené
❖ dvakrát ročně ﬁnanční bonusy
❖ stravenky plně hrazené
zaměstnavatelem
❖ zaučení a zácvik
❖ hlavní pracovní poměr

Další informace o pozicích získáte na www.metrans.eu nebo na telefonu 267 293 389 (pí Abrmanová).
Vaše životopisy očekáváme na e‐mailové adrese: abrmanova@metrans.cz.
INZERCE V10-0603

editorial
Vážení čtenáři,
na obyvatele desáté městské
části, ale i její návštěvníky,
čeká velká novinka. Městská
část se totiž rozhodla vyřešit
palčivý problém, který trápí
její obyvatele, a začala připravovat návrh na zavedení
parkovacích zón. Reaguje tak
na zhoršující se možnost na
desítce zaparkovat. Jaký je
váš názor? Jak se vám v Praze 10 parkuje? A jste zastánci, nebo odpůrci modrých čar
a parkovacích automatů?
Napište nám na zuzana.purova@a11.cz. Zajímavých témat najdete v červnovém vydání magazínu Vaše 10 víc,
třeba o projektu Strategie pro Desítku. Jde o snahu radnice
získat podklady k tvorbě strategického plánu Prahy 10,
který by potom určoval vizi, rozvoj a směřování městské
části na deset let dopředu. Do plánování se můžete zapojit
i vy a dát tak místu svého bydliště zajímavou budoucnost.
Přečtěte si také povídání s herečkou Petrou Špalkovou, kterou můžete vidět ve hrách Divadla Verze. Co má v Praze 10
ráda, proč si oblíbila přepravovat se po metropoli pěšky,
jaké má vzory a jaká byla vůbec její cesta na divadelní
prkna?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Nejlevnější a nejrychlejší
internet ve vašem
regionu

Uhádnete, jaký den se slaví 25. 5.?
V naší křížovce najdete odpověď!
1.

Ceny již od 200 Kč

2.
3.
4.
5.
6.

Volejte zdarma
800 880 920

7.
8.
9.
10.
11.

www.a1m.cz
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aktuality z Prahy 10 na www.nasregion.cz

Nová kampaň

Akademie
moderního Seniora

ampaň „Strategie pro Desítku“ spustila desátá městská část. Cílem je
získat podklady k tvorbě koncepčního dokumentu Strategického plánu Prahy 10. Ten má určit vizi, rozvoj a směřování městské části na následujících deset let.
Do plánování se přitom může zapojit i veřejnost, podnikatelé či spolky. „Naším společným cílem v následujících měsících je
zkvalitnit podmínky života obyvatel Prahy
10 ve všech oblastech, navrhovat potřebné
kroky k trvale udržitelnému rozvoji města
a poskytnout veřejnosti a podnikatelské
sféře informace o dlouhodobých rozvojo-

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

K

vých záměrech,“ uvedla starostka Renata
Chmelová (Vlasta). Pracovat se začalo na
strategickém plánu desáté městské části
letos v dubnu, ukončení je naplánováno na
první čtvrtletí roku příštího. Poté bude
muset strategický plán schválit zastupitelstvo desítky. Dokument bude obsahovat oblasti, které ovlivňují veřejný život, což je
správa věcí veřejných a územní rozvoj, životní prostředí, udržitelná spotřeba a výroba, doprava a mobilita, zdraví, místní
ekonomika a podnikání, vzdělávání a výchova, kultura a volný čas, sociální prostředí a globální odpovědnost.

Mořský svět
bude v Praze 10
ekonstrukce pražského Výstaviště je
důvodem pro to, že se největší expozice mořských živočichů v České republice Mořský svět přesune na Prahu 10.
Vybudována zde bude stálá expozice mořských a sladkovodních ryb, a to v areálu bývalé vozovny Vinohrady. „Jsem ráda, že si
společnost Mořský svět pro své nové sídlo
vybrala právě Prahu 10. Potvrzuje se tím,
že se Desítka stává oblíbeným místem, kde
se kromě kulturních, sportovních a volnočasových aktivit rozvíjejí i vzdělávací aktivity pro rodinný život,” uvedla starostka

R

Renata Chmelová (Vlasta). Objekt vozovny
Vinohrady je v majetku pražského dopravního podniku, který však s vybudováním
souhlasí. „Areál bývalé vozovny Vinohrady
je v současné době opuštěný a dlouhodobě
neslouží svému účelu. Nahlížíme na něj
jako na historicky cenný objekt, a jsem proto rád, že se ho tímto podaří zachránit a investor provede tolik potřebnou revitalizaci
celého areálu včetně jeho okolí,” řekl místostarosta desáté městké části pro územní
rozvoj a kulturní památky Martin Valovič
(ODS).

arní kurzy Akademie moderního
seniora pořádá 4. června pobočka
knihovny Dům čtení. Tématem jarního běhu kurzů jsou funkční gramotnosti, díky kterým by absolventi kurzu
měli být schopní se lépe orientovat
v současném, rychle se měnícím světě.
Kurz je bezplatný.

J

Zásady
pronájmu bytů
ásady pro pronajímání svých bytů schválilo zastupitelstvo Prahy 10. Cílem zásad je poskytovat
možnost pronájmu bytů za předem stanovených podmínek. Nové zásady jsou
založeny na bodovém hodnocení uchazečů, které umožňuje seřazení žadatelů dle předem daných kritérií.

Z

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze
za nejvyšší možnou cenu

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
Tel.: 603 278 555

INZERCE V10-0620

Autobazar Praha - VIP CAR s.r.o.
Dřevčická 8, Praha 10 Malešice

Prodej prověřených vozidel
Výhodné ﬁnancování vozidel
Sleva z ceny vozu při nákupu
na splátky
Výkup vozidel hotově
i protiúčtem
tel.: 420 724 802 499, 420 602 149 931, e-mail: info@vip-car.cz, web: www.vip-car.cz
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Strategie pro Desítku

volný čas
Tvořivá hodinka
6. června
■ Pro děti a rodiče je určena
Tvořivá hodinka, kterou na
6. června naplánovala knihovna v Ruské. Pokud rádi tvoříte,
kreslíte a pracujete s papírem,
je tahle akce určena přesně pro
vás. Akce je vhodná pro děti od
tří do šesti let.

Malešický blešák
9. června
■ 5. malešický blešák & MIKRO STREET FOOD FEST se
bude konat v neděli 9. června
od 14.00 hodin, a to v přilehlém
parčíku v ulicích Káranská x
Pobořská a v Malešickém mikropivovaru. Akci pořádá Iniciativa Naše Malešice a Malešický mikropivovar.

Violoncellový koncert
13. června
■ Violoncellový koncert se bude konat ve čtvrtek 13. června

od 19.00 hodin v Milíčově kapli
v Rektorské ulici. Akci pořádá
Ochranovský sbor Českobratrské církve evangelické. Během
večera zazní sólové skladby pro
violoncello, zahraje je Petr Hejný.

Den dětí v parku
16. června
■ Den dětí v Malešickém parku je naplánován na 16. června, začne ve 14.00 hodin. Připraveny budou soutěže pro děti
malé i velké, rukodělná činnost,
výtvarná činnost–malování,
sportovní soutěže i losování
o ceny.

Dětské představení
19. června
■ Na středu 19. června od
10.00 hodin připravuje Ochranovský sbor Jednoty bratrské
v Milíčově kapli představení pro
děti. Těšit se mohou nejmenší
diváci na loutky, uvidí pohádku
v podání Kateřiny Táborské.
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Malešický
beach volejbal
20. června
■ Ve čtvrtek 20. června
v 17.00 hodin se mohou milovníci beach volejbalu sejít v centru sportu a zábavy Hector.
Spolek KALOKAGATHIA PRAHA tady ve spolupráci s iniciativou Naše Malešice pořádá Malešický beach volejbal. Jde
o čtvrtý ročník amatérského
turnaje v plážovém volejbale
pro každého.

Země česká,
domov můj?
20. června
■ Na 20. června od 19.30 hodin je připraveno představení
ve Vršovickém divadle Mana.
Jde o napínavý příběh o bojích
československých legionářů,

inspirovaný skutečnými událostmi, pojmenovaný Země
česká, domov můj? Hra je inspirována osudy vršovického občana, varhaníka místního husitského sboru a učitele Františka
Nováka. Jeho životní příběh byl
vskutku nevšední. Narodil se za
Rakouska–Uherska jako syn
prostého malostranského řemeslníka. Přesto, že jeho rodina byla nemajetná, podařilo se
mu vystudovat a stát se učitelem. V roce 1914 vypukla
1. světová válka a František
Novák musel jako mnoho českých chlapců a mužů narukovat do rakouské armády. Poté,
co byl na ruské frontě zajat, přihlásil se dobrovolně do nově
vznikající československé armády a spolu s ní prošel nelehkou anabází přes celé Rusko,
Japonsko a Ameriku zpět do
vlasti.

Pořádáte akci v Praze 10?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
INZERCE V10-0619

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!

Už te se chystáme na další sezónu
550 kilometr naší sít dodává teplo 230 tisícm domácností, desítkám
škol, nemocnic, úad, administrativních budov aprmyslových objekt
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální
pohodu apohodlí, teplovodní sí kontrolujeme pravideln vletních
m sících. Pedejdeme tak nepíjemným poruchám vzimním období, které
si bez vyhátého domova ateplé koupele neumíme pedstavit. Je to jako
sdovolenou, b hem níž si dopáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako
spéí, kterou v nujete svému autu, steše domu avbec všemu, na em vám
záleží. Jedin díky ní získáte klid ajistotu.

Pedbžné termíny odstávek tepelné energie vroce 2019
lokality

termíny od – do

Malešice

bez omezení

Skalka

bez omezení

Strašnice

bez omezení

Vršovice

lokální termíny

Zahradní Msto
– Zábhlice kolem ulice Topolová
Zahradní Msto – Zábhlice

1. 7. – 10. 7.

19. 8. – 20. 8.

bez omezení

Pozor, jedná se pouze o základní pehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 10
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O pesných termínech vas
informujeme konkrétní smluvní odb ratele (SVJ, BD atp.).

T šíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.
Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup.

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy
obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,
e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330

www.vase10.cz
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veřejný prostor

Nordic Telecom:

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV JR

Naším cílem je dát lidem volnost
Přinést lidem domů vysokorychlostní
internet je jedním z cílů společnosti Nordic
Telecom. Tím dalším je nabídnout lidem
volnost. „Když s námi klient chce být a chce
využívat naše služby, jsme rádi. Když je
nechce, může kdykoliv odejít. Bez limitů,
bez závazků, to je naše ﬁlozoﬁe.
Nabídnout lidem volnost, která
v telekomunikacích chybí, je důležité. Je na
čase ji do Česka přinést,“ říká Jan Roule,
komerční ředitel společnosti Nordic
Telecom.
● Představte společnost Nordic Telecom…
Jsme silná česká společnost
a naší ambicí je přinést změnu
do telekomunikačního sektoru,
který ji dle našeho názoru potřebuje. Přinášíme lidem vysokorychlostní internet a chceme
vylepšit vnímání poskytovatelů
telekomunikačních služeb. Občas mám totiž pocit, že v oblasti
telekomunikací se používají jen
termíny: smlouvy, závazky
a peníze. I my chceme růst, ale
zároveň do této oblasti přinášíme volnost a svobodu. Technologie by nám měly sloužit, ne
být naším zlým pánem.
● Mluvíte o vysokorychlostním internetu. Nordic Telecom začal s masivním pokrytím produktem Nordic 5G
internet. O co se vlastně jedná?
Jde o vysokorychlostní pevný
internet šířený vzduchem, který je vysílán v licencovaném
pásmu 3,7 GHz a je vystavěn
na nejmodernější 5G-ready
technologii. Licencované pásmo znamená, že je vyhrazené
jen pro náš internet a není rušeno např. dalšími wi-ﬁ sítěmi
nebo zařízeními, jako jsou dětské chůvičky, vysílačky atd. Na-
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ši zákazníci jsou tedy připojeni
ke stabilní a spolehlivé síti.
● Pro koho je tento internet
vhodný?
Náš internet nabízíme hlavně do rodinných domů, pro které je připojení, např. přes optické vlákno, nedostupné. Jsme
vhodným řešením i pro malé
ﬁrmy a menší bytové domy.
● Co mohou udělat lidé, kteří
by o produkty nabízené Nordic Telecomem měli zájem,
jak si je objednat?
Nejjednodušší je podívat se
na naše webové stránky
www.nordictelecom.cz a tam
zjistit, zda je jejich adresa v pokrytí. Pokud ano, stačí jednoduše vyplnit objednávku.
Opravdu nejde o nic složitého.
Máme také infolinku, na které
jsme připraveni vysvětlit vše
o našich službách nebo rovnou
objednávku vyřešit za ně, stačí
zavolat na telefonní číslo 800
666 777.
● Mluvil jste o pokrytí. Jak to
s ním momentálně vypadá?
V květnu a v červnu spouštíme naše internetové služby
v masovém měřítku, tedy zhruba ve 150 nových lokalitách
a celkově jich tak budeme pokrývat přibližně 300. Cílíme na

oblasti v okolí velkých měst
včetně Prahy, zejména rezidenční čtvrti s velkou koncentrací
rodinných domů, ve kterých
možnost vysokorychlostního
připojení chybí.
● Nabízíte lidem i jiné zajímavé produkty, než je vysokorychlostní internet?
Naším dalším „zlatem“ je televize přes internet Nordic TV,
kterou nabízíme po celé ČR. Ta
doplňuje příběh naší značky
mottem: „Televize na vás počká, život ne.“ Diváci mohou sledovat televizi až na čtyřech zařízeních, je tam možnost
zpětného sledování a podobně.
Televizi nabízíme na jakémkoliv
připojení, nemusí k tomu být
nutně 5G internet. Pořídit si samozřejmě lze obojí.
● Čím se podle vašeho názoru Nordic Telecom nejvíc
odlišuje od ostatních lokálních poskytovatelů internetu?
Naším cílem je dát lidem volnost. Když s námi klient chce
být a chce využívat naše služby,
jsme rádi. Když je nechce, může kdykoliv odejít. Bez limitů,
bez závazků, to je naše ﬁlozoﬁe. Nabídnout lidem volnost,
která v telekomunikacích chy-

bí, je nutností. Je na čase ji do
Česka přinést.
● Jaké jsou vaše další plány?
Naší prioritou je pokrýt naším vysokorychlostním internetem místa, ve kterých chybí.
Již nyní se blížíme ke sto tisícům připojených zákazníků
a v tom chceme pokračovat. Během tří až pěti let chceme být
třetím nejvýznamnějším poskytovatelem pevného internetu a připojit zhruba 350 tisíc
domů.

Jan Roule
■ Absolvent ČVUT FEL,
obor telekomunikace. Mimo
jiné pracoval ve společnosti
Radiomobil, kde pomáhal
se vstupem mobilního operátora Paegas na trh a budoval jeho inovativní image.
■ Naposledy působil jako
ředitel prodeje rezidentním
zákazníkům ve společnosti
T-Mobile.
■ Je odborník v oblasti telekomunikací a prodejních
strategií, působí také jako
mentální kouč mnoha vrcholových sportovců a manažerů.

Víkend
nepočká
Stabilní pevný Nordic 5G
internet bez závazku
a datových limitů na vás
spolehlivě počká doma.
Takže vy se můžete naplno
věnovat životu.

395
měs

Kč
íčně

www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
INZERCE V10-0604
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO LENKA HATAŠOVÁ, ARCHIV DIVADLA VERZE

V břenu měla v Divadle
Verze premiéru konverzační
komedie francouzského
dramatika Floriana Zellera
o tom, zda je možné ve
vztazích lhát, Lež. Jednu ze
čtyř rolí v ní ztvárňuje
držitelka Ceny Thálie, Ceny
Alfréda Radoka a dvou
Českých lvů, herečka Petra
Špalková.

Petra Špalková:
Jsem celoživotní perfekcionista
● Jak jste se na roli Alice, která řeší dilema, zda říct pravdu nebo lhát, připravovala, co pro vás bylo stěžení?
Vzhledem k tomu, že se jednalo o českou
premiéru celosvětově hraného díla francouzského autora Floriana Zellera, naprosto brilantně napsané hry, bylo pro nás stěžejní především téma té hry, které je velice
zajímavé. Konzultovali jsme s celým inscenačním týmem téma lži, která je vlastně
v našich životech nějakým způsobem obsažena u každého. Rozlišovali jsme takzvanou bílou lež, což znamená tu netoxickou,
opravdu ohleduplnou lež, která znamená
určitou formálnost ve vztazích, ať už pracovních nebo osobních, protože formu potřebuje každý druh vztahu. A pak takzvanou toxickou lež, tedy takovou, za kterou
se schováváme, kterou manipulujeme druhé lidi, která už znamená nějakou strategii, kterou chceme něco získat, dobýt nebo
cokoliv zakrýt. To bylo to tematické, co nás
zajímalo.
Pro mě jako pro herečku, která je celoživotní perfekcionista, bylo podstatné, na co
se většinou ptají laici: „Jak se můžeš naučit
tolik toho textu?“ Hra Lež je totiž nejen výborně napsaná, ale i výborně přeložená Michalem Záhalkou a záleží tam na každém
slovu. Text jsme se proto opravdu poctivě
učili, včetně všech otázek, které se v té hře
cyklí, jako je odpověz, řekni, přiznej se, potřebuji to pochopit, vysvětli mi to atd.
S partnerem Petrem Lněničkou, se kterým
máme ty vedoucí party, jsme se hodně věnovali tomu, aby to bylo precizně, brilantně
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naučené a zahrané. Zkoumali jsme i herecké prostředky, protože děj se vlastně posouvá od klasické francouzské konverzačky, kdy se stojí se sklenkou vína
a problémy jsou téměř malicherné, a my
jsme měli od režiséra Thomase Zielinského
za úkol dostat se až k něčemu, co by připomínalo Nebezpečné známosti. Hlavně mírou nějaké krutosti a manipulace mělo to
představení v závěru až tak nějak zhořknout.
● V Divadle Verze hrajete také ve velmi
úspěšné inscenaci Úča musí pryč. Jak
došlo k vaší spolupráci s tímto divadlem?
Divadlo Verze bylo založeno z nějaké
touhy přinášet kvalitní, někdy komediální,
někdy asi vážnější materiál, a kde bude
právě vytvořena skupina lidí, kterým jde
primárně o dobré divadlo a sekundárně
o společné setkávání se lidí, kteří k sobě
mají blízko. Mám to štěstí, že mám blízko
ke všem pěti zakládajícím členům Divadla
Verze. S Davidem Prachařem a s Janou Janěkovou mladší jsem byla dvanáct let v jednom angažmá, s Janou jsme letité blízké
přítelkyně. S Lindou Rybovou jsme alternovaly Markétu Lazarovou v Národním divadle, kde jsme se poznaly, a i když jsme se
tam ještě nesblížily, tak vzájemné sympatie
mezi námi byly. Alternace jsou totiž většinou vnímány tak trošku rivalsky, nám
s Lindou se ale podařilo, i přes různost našich povah a životních drah, mezi sebou rivalitu nemít. Naopak jsme se vzájemně
z toho, že každá z nás je jiná, napájely

a spíš nás to těšilo. S Igorem Chmelou jsem
byla čtyři roky v angažmá v Divadle Na Zábradlí, takže všechny, kromě Thomase Zielinského, jsem znala. S ním jediným jsem
do té doby nepracovala ani jsem tolik neznala jeho práci, jen jsem ho znala z doby,
kdy studoval na DAMU. Nebyli jsme žádní
přátelé, ale nijak jsme si ani nevadili. On
znal moji práci trošku líp, protože mě asi
viděl párkrát hrát, a tak souhlasil s mým
angažmá. Jediného Thomase Zielinského
jsem poznala až při práci v Divadle Verze.
● Divadlo Verze působí v Praze na scéně
Vršovického divadla Mana. Znáte i okolí
divadla, stačila jste jej poznat?
Okolí divadla jsem stačila poznat docela
dobře, protože dříve jsem bydlela v Nuslích. V Madridské ulici, těsně nad Vršovickým náměstím, je veterina, kam vodím
svého čtrnáctiletého psa Číra. Dříve jsem
tam chodila z Nuslí odspoda kolem Bohemky. Mimochodem Bohemku jsem měla
vždycky ráda jako fotbalový klub, protože
oba rodiče pracovali kolem fotbalu a Bohemka patřila k našim oblíbeným klubům,
takže ty Vršovice jsem měla docela prošlápnutý. Teď bydlíme na Vinohradech
a chodíme na stejnou veterinu, takže to
znám i seshora, jak cesta padá z té vilové
čtvrti Prahy 2 dolů do Vršovic. Do Divadla
Mana chodím také zásadně pěšky, mám
procházky moc ráda. Chtěla bych apelovat
na mladé lidi, obdivovatele kina Pilotů,
kam chodím hrozně ráda, a návštěvníky
kaváren v Krymské, že když z té Krymské
vydrží jít ještě o sto metrů dál, tak tam se
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nachází v budově Husova sboru ve Vršovicích to Vršovické divadlo Mana a hraje
v něm i Divadlo Verze. Je tam krásný sál
z třicátých let, hrajeme dost hipsterské inscenace i pro mladé diváky, takže když laskavě přesunou svoji komfortní zónu
o těch necelých 200 metrů dál a přijdou
i k nám do divadla, určitě se jim tam bude
líbit.
● Pocházíte z Brna. Co vás zaujalo na
Praze?
Asi právě tím, jak jsem původem z Brna,
tak mám na Prahu furt takový polo turistický obdivný pohled. Jsem takový obdivovatel Prahy, že se furt koukám na ty krásné
baráky, na architekturu, na parky, kde co
raší, co nám kde zasadili nového. Tím, že
jsem pejskař, tak jsem zvyklá Prahou hodně chodit. Jednak jsem náplava a jednak
pejskař, takže strašně málo jezdím do kteréhokoliv divadla, kde hraji, metrem. Jsem
zanícený chodec, denně těch pět, možná
i víc kilometrů ujdu, a když už musím, jedu
spíš tramvají, abych se mohla koukat po
okolí.
● Z herecké rodiny nepocházíte, ale k divadlu jste „přičichla“ jako malá holčička. Kdo vás k divadlu přivedl a co se vám
na něm líbilo, co vás na herectví lákalo?
Bylo mi pět let, když jsme šli s tatínkem
vyzvednout bratra z generální zkoušky
Lišky Bystroušky, kde účinkoval. Stáli jsme
v zákulisí, já jsem tak nahlížela dovnitř
a Jirka Pecha se ke mně naklonil a ptal se:
„Chceš tam jít, chceš tam hrát?“ Byla jsem
nadšená, protože tam byly kostýmy, světla
a spousta dětí, tak jsem moc chtěla. A Jirka
říkal: „Tak běž, postav se doprostřed a zařvi
– kdo je tady režisér, já chcu hrát!“ No,

a protože jsem byla vždycky strašně poslušné dítě, tak jsem to udělala přesně, jak
mi řekl. Zastavila jsem generální zkoušku,
režisér Zdeněk Pospíšil po mě naštěstí žádným těžkým předmětem nemrštil, ale
opravdu mi dal roli pátého kuřete, které
pak na premiéře pípalo tak silně, že Jirku
Pechu nebylo téměř slyšet, protože touha
dramaticky tvořit ve mně byla prostě obrovská. Bolek Polívka si mě pak vybral do
inscenace Šašek a královna a postupně
jsem začala dědit dětské role v dospělých
inscenacích, protože děti odrůstaly a já
jsem byla univerzální typ. Byla jsem ostříhaná na krátko a asi do jedenácti let hrála
kluky i holky, třeba ve čtvrté třídě jsem hrála v šesti různých inscenacích. Měla jsem
ohromné štěstí, hrála jsem třeba v Markétě
Lazarové nebo ve Sviť, sviť má hvězdo,
v moc krásných titulech a strašně se mi to
líbilo.
● Máte nějaké herecké vzory?
Mám spoustu lidí, kteří se mi líbí, jak
hrají, ať už jsou to mí kolegové tady v České
republice, nebo když se dívám na ﬁlmy, tak
oceňuji spoustu lidí. Líbí se mi jejich práce,
ale že bych měla jednoho konkrétního člověka, ke kterému vzhlížím, to asi ne. Strašně se mi líbí třeba Gary Oldman, neuvěřitelně se mi líbí Julianne Moore a mohla
bych vypočíst strašnou spoustu jmen herců, které nějakým způsobem obdivuji od jejich espritu až po jejich, dejme tomu, mistrovství.
● Co si myslíte, že byste dělala, kdybyste
se nestala herečkou?
Kromě herečky jsem chtěla být učitelkou, to jsem si vyzkoušela, takže už zbývá
jen moje třetí libost, že bych byla veterinář-

kou. Byla to moje třetí touha, a kdybych nehrála a neučila, tak určitě skončím někde
u zvířátek. Cítím jako jasnou inklinaci, že
bych dělala cokoliv, co souvisí se zvířátky,
ta jsou moc fajn.
● Prošla jste mnoha divadelními soubory, včetně Národního divadla. Na které angažmá nejraději vzpomínáte, bylo
nebo je některé vaší srdeční záležitostí?
Takhle to asi nemám, mě právě baví ta
změna, jsem trochu takový ﬂuktuant. Baví
mě, když se střídají žánry, styly, myšlení,
lidi kolem mě. Právě proto je mi dobře na
volné noze, v tom pohybu.
● Střídáte tedy soubory, a tím pádem
i divadla. Cítíte se lépe na velkém jevišti,
nebo v malém, komorním prostoru?
Zjišťuji, že velká jeviště úplně nemusím.
Nikdy jsem sice neměla problém ten velký
prostor takzvaně uhrát nebo utáhnout.
Připadá mi ale, že v případě těch velkých
divadel už začíná být „skoro jedno“, kdo
tam hraje, ztrácí se tam taková ta jedinečnost a subtilnost toho herce. Přikláním se
proto spíše k těm menším divadlům, kde je
nutné mnohem detailnější hraní a konkrétnější myšlení.
● Hrajete v divadle, ve ﬁlmech, objevujete se i v seriálech, věnujete se i práci
v rozhlase, dabingu a čtení audioknih.
Pokud si můžete vybrat, co je vám bližší,
kde se cítíte lépe?
Základ je určitě divadlo, jinak v tom nemám žádný rozdíl. Dělám ráda všechno,
jen to musí být nějak dobře rozděleno časově, protože je blbý, když máte jeden den
té různorodé práce hodně, i když i to se dá
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zvládnout. Mám ale opravdu ráda všechno, co dělám, každá ta
práce mě těší.
● Máte nějaký herecký sen,
existuje nějaká hra nebo role, po které toužíte, kterou
byste si ráda zahrála, na kterou zatím marně čekáte?
Ráda bych dělala Arkadinovou v Rackovi s nějakým velmi
dobrým režisérem. Nijak na
tom netrvám, ale tuhle roli
bych si chtěla někdy zahrát.
● Stalo se vám už někdy v životě, že jste nějakou roli odmítla a později toho třeba začala litovat?
Ani moc ne. Jednou jedinkrát
jsem roli vrátila, a byla jsem
šťastná, že jsem ji vrátila. Nejsem si ale úplně jistá, jestli
umím dobře číst divadelní hry.
Jednou jsem se tak asi připravila o dost parádní záležitost,
ale zase nějak moc toho nelituji. Pracuji totiž hodně, takže
bych řekla, že svůj profesní život mám tak nějak naplněný.
● Co pro vás nejtěžšího jste
musela kvůli roli podstoupit,

co jste ochotná kvůli roli udělat?
Kvůli Luise Milerové v Divadle Na Zábradlí jsem se učila
dva měsíce hrát na violoncello,
což stálo nervy mého tehdejšího partnera a asi tak tří partají pod a nade mnou. Měla jsem
zahrát patnáct tónů, chtěla
jsem je ale zahrát bravurně,
takže jsem chodila i na hodiny
hraní na violoncello, protože to
je fakt ohromně těžký hudební
nástroj.
Zjistila jsem tenkrát, jaké neuvěřitelné věci dělá violoncello
s mužskou populací, protože
tolik pánů, kteří ochotně vyskakovali z tramvaje číslo 18 a pomáhali mi s tím ohromným hudebním nástrojem, to jsem
nečekala. Říkala jsem si, že až
přestanu hrát, začnu nosit ten
futrál místo kabelky. Nicméně
jsem se těch patnáct tónů zahrát naučila, na premiéře je zahrála a pak jsem violoncello dala do rekvizitárny Divadla Na
Zábradlí, protože i přes ochotu
těch pánů bylo nemyslitelné,

abych je pořád vozila s sebou.
No, a pak se to představení hrálo až za čtrnáct dní a já těch patnáct tónů čtrnáct dní necvičila,
takže asi na páté repríze řekl
pan režisér Pitínský, že to moje
hraní na violoncello škrtáme.
Tak to bylo to nejtěžší, co jsem
kdy podstoupila kvůli roli.
● Jste držitelkou řady cen
a ocenění včetně Ceny Thálie,
Ceny Alfréda Radoka, Čes-

kých lvů. Pomohly vám nějak
při získávání dalších příležitostí?
To je otázka. Nevíte, jestli vás
někdo oslovuje proto, že máte
něco na poličce, nebo protože si
myslí, že to nikdo jiný hrát nemá. To vlastně nikdy nezjistíte.
Nevím, je možné, že mi někdo
na základě nějaké té ceny dal
nějakou nabídku. Možná ano,
možná ne, opravdu nevím.

Petra Špalková
herečka
■ Narodila se v Brně, v divadle hrála od svých pěti let.
■ Hrála v Národním divadle, Divadle Na Zábradlí, Švandově
divadle, Dejvickém divadle, Činoherním klubu, Divadle Komedie, Divadle na provázku. V současné době ji diváci mohou
vídat v Divadle Verze, Divadle v Dlouhé, Divadle Palace, Divadle v Rytířské, Divadle 6–16, Činoherním studiu Ústí nad
Labem nebo v inscenacích Divadelní společnosti Masopust.
■ Hrála menší i větší role v řadě ﬁlmů, objevuje se i v televizních inscenacích a seriálech, prostor dostává také v dabingu,
rozhlase a věnuje se načítání audioknih.
■ Je držitelkou dvou Českých lvů v kategorii nejlepší herečka
v hlavní roli a v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli.
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J A Z Y K O VÁ
ŠKOLA

Jen s „Herbolem“ vše žena zmůže
i když muž jí nepomůže

MEZINÁRODNÍ
TESTY
JAZYKOVÉ
POMATURITNÍ
Jen za
KURZY
JAZYKOVÉ STUDIUM
900 Kč
všech
A, N, Šp, Fr, R, It
pilotní program
typů
A, N, Šp,
Fr, R, It

www.bi.cz

Management
Obsluha PC
Akreditované
REKVALIFIKACE

Vysoká kvalita a trvanlivost nátěrů
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY NA:
OMÍTKY
OKNA
INTERIÉRY

274 776 256
602 299 847

Po předložení kupónu
vyjímečná sleva 15%
na všechny kurzy!
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DŘEVO
TOPENÍ
KOVY
Barvy – Laky
Černokostelecká 10, Praha 10, tel 274 772 713
mail: vladimir.uhlir@barvyherbol.cz, www.barvyherbol.cz
Poradenství a prodej po–pá 8–18, so 8–12

cestování

Ostrov Korčula
dýchá romantikou a historií
tejnojmenné město Korčula potěší
zejména milovníky památek a architektury. Opevněné město má ulice
uspořádané do tvaru tzv. rybí kostry, což
pomáhá cirkulaci vzduchu, ale zároveň
chrání před silnými větry. To je výhodné,
protože staré město stojí přímo v blízkosti
útesů. Z promenády a z městského opevnění je nádherný výhled na moře a protější
město Orebič, které je s Korčulou propojeno trajekty.
Ty fungují až do pozdních večerních
hodin, takže pokud jste ubytovaní v Orebiči, který je pro české turisty z hlediska
cen příznivější, nemusíte se obávat o návrat do místa svého ubytování. Korčula je
dále dopravně spojena mimo jiné s Dubrovníkem, Splitem a dalšími městy.
Ve městě Korčula stojí za prohlídku zejména katedrála svatého Marka, kterou
podle legendy navštívil i známý cestovatel
Marco Polo. Byla postupně budována v letech 1301 až 1806, což je úctyhodné rozpětí. Její věž bývá v turistické sezoně pří-

S

stupná a nádherný rozhled je odměnou za
výšlap po schodech. Za zmínku stojí také
františkánský klášter z 15. století, palác
benátských guvernérů, sídla urozených
kupců a několik kostelů, z nichž alespoň
některé bývají otevřené. Ve městě najdete
samozřejmě několik muzeí, např. městské,
církevní a rovněž soukromá muzea.
Ve starém městě se nachází velké množství pouličních občerstvení a rozmanitých
restaurací. Za větším nákupem se však budete muset vydat za hradby starého města
do novodobé zástavby, kde lze pohodlně nakoupit i ve větších marketech za místní
ceny. Obchůdky se suvenýry jsou všudypřítomné. A jistě žádný návštěvník neodolá
koupi třeba jen magnetky na památku nebo
pak výbornému místnímu vínu, například
z poloostrova Pelješac.
I protější Orebič má co nabídnout. Kromě příjemné promenády tady naleznete
i zajímavé námořní muzeum nebo výstavné domy námořních kapitánů pocházející
z 18. a 19. století. Pokud se chcete projít,

čeká vás asi dva kilometry dlouhá procházka ke goticko-renesančnímu františkánskému klášteru. Tam můžete navštívit
i malé muzeum věnující se historii okolí
a námořní plavbě. Na přilehlém hřbitově se
pak nacházejí hroby místních námořníků.
Protože se klášter nachází na vršku, naskytne se vám odtud nádherný výhled nejen do celého okolí, ale i k obzoru mořské
hladiny. Zdatní a zkušení turisté pak mohou na pěší túru na horu sv. Ilija. Na výstup
je však nutno vybavit se zásobou vody, pevnou obuví, a hlavně být pozorný, jelikož
v letních měsících se zde poměrně často vyskytují zmije.
Jestli máte raději památky než přírodní
scenérie, příjemné je snadno dostupné spojení Orebiče s Dubrovníkem pohodlnými
klimatizovanými autobusy. Když se do Dubrovníku vypravíte skutečně brzy, určitě
zvládnete prohlídku celé historické části
města, která je zapsaná na seznamu památek UNESCO, a stihnete se v klidu vrátit do
svého ubytování v Orebiči nebo na Korčule.
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54321024/3/.-*)/('/&4%$*/3#"2"
NAVŠTIVTE náš
.'#/4/#)#1&
VYBÍREJTE z 350 cestovek,
3%4#////3#"%/34#)3

/-)24
.-/./#)#1&
Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ
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Chorvatský ostrov Korčula se nalézá v Jaderském moři.
Je 46,8 kilometru dlouhý a v průměru 7,5 kilometru široký.
Ostrov náležející ke střední Dalmácii je oddělen od
poloostrova Pelješac úžinou širokou 900 až 3000 metrů.
Celý ostrov je pokryt středomořskou ﬂórou a vládne zde
příjemné, mírné klima.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 06: ‚‚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 Paula Claudela.
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Botič je nejdelší pražský potok. Oprava jeho
koryta v Michli začala

Praha přidá na mzdy učitelů
ve svých školách 300 milionů korun

Koryto Botiče bylo v zastavěné části města již od 19. století postupně zregulováno až do dnešní podoby – kamenné nábřežní zdi v kombinaci s betonovým nebo kamenným opevněním. Při pozdějších úpravách ve 2. polovině
20. století byly pro opevnění dna použity i betonové dílce.
Tyto nekvalitní betonové desky se však vlivem dlouhodobého působení vody a střídání mrazových cyklů rozpadají.

Pražský magistrát přidá na mzdy učitelů a nepedagogických pracovníků ve školách zřizovanými hlavním městem
300 milionů korun. Informovali o tom náměstek primátora
Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) a radní Vít Šimral (Piráti).
Pražští zastupitelé již na konci loňského roku při schvalování rozpočtu na letošek vyčlenili na navýšení mezd pracovníků ve školství 700 milionů korun. Problémem financování

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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servis

Velkoobjemové
kontejnery
ontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném
časovém úseku. Do kontejnerů
je možné vkládat starý nábytek, podlahové krytiny, kovové

K

odpady, sanitární keramiku,
autoskla, zrcadla, sportovní náčiní a podobně. Do kontejnerů
nepatří nebezpečné odpady,
elektrospotřebiče, pneumatiky,
bioodpady a stavební odpad.

4. 6. 15.00–19.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice)
5. 6. 13.00–17.00
■ Dětská (v ohybu ulice)
5. 6. 14.00–18.00
■ Na Universitním statku
6. 6. 13.00–17.00
■ Heldova x Niederleho
6. 6. 14.00–18.00
■ Voděradská x Krupská
6.6. 15.00–19.00
■ Cerhenická x Nad Vodovodem
8. 6. 8.00–12.00
■ U Záběhlického zámku
8. 6. 9.00–13.00
■ Kounická x Černická

10. 6. 13.00–17.00
■ Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ)
10. 6. 13.00–17.00
■ Ve Stínu x Na Výsluní
10. 6. 14.00–18.00
■ Běchovická x Révová
10. 6. 14.00–18.00
■ Vilová x Pod Rapidem
10. 6. 15.00–19.00
■ Ryšánkova x Ve Slatinách
11. 6. 15.00–19.00
■ Popovická (proti Brtnické)
12. 6. 13.00–17.00
■ Omská x Murmanská
12. 6. 14.00–18.00
■ Sedmidomky (u dět. hřiště)

13. 6. 13.00–17.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků
13. 6. 14.00–18.00
■ U Trati x Na Spádu
13. 6. 15.00–19.00
■ U Roháčových kasáren x Novorossijská
15. 6. 8.00–12.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla
15. 6. 9.00–13.00
■ V Rybníčkách
17. 6. 13.00–17.00
■ Janderova x Chládkova
17. 6. 13.00–17.00
■ Dobročovická x Slapská
17. 6. 14.00–18.00
■ Chorvatská x Dykova
17. 6. 14.00–18.00
■ Topolová x Jahodová
17. 6. 15.00–19.00
■ Práčská 101 (parkoviště)
18. 6. 15.00–19.00
■ Ruská x Tolstého
19. 6. 13.00–17.00
■ V Korytech x Jesenická
19. 6. 14.00–18.00
■ Šafránová x Chrpová (okraj
parku)
20. 6. 13.00–17.00
■ Kodaňská x Norská

INZERCE V10-0618

20. 6. 14.00–18.00
■ Vrátkovská x Tuklatská
20. 6. 15.00–19.00
■ Přetlucká x Prusická
22. 6. 8.00–12.00
■ Rybalkova x Charkovská
22. 6. 9.00–13.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)
24. 6. 13.00–17.00
■ Hostýnská (u školy)
24. 6. 13.00–17.00
■ Michelangelova (v proluce)
24. 6. 14.00–18.00
■ Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)
24. 6. 14.00–18.00
■ Dukelská x Volyňská
24. 6. 15.00–19.00
■ Tulipánová x Želivecká
25. 6. 15.00–19.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem
26. 6. 13.00–17.00
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem II.
26. 6. 14.00–18.00
■ Platanová x Kapraďová
27. 6. 13.00–17.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD)
27. 6. 14.00–18.00
■ Krymská x Kodaňská

INZERCE V10-0616

PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

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

774 846 876

www.vase10.cz
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doprava
Návrh na zavedení parkovacích zón připravuje desátá městská
část. V červnu se s ním má seznámit veřejnost, poté se jím bude
zabývat desítkové zastupitelstvo.

za parkování
„C

nutí na webu radnice. Zpracován bude ještě jeden dokument,
který by měl určit lokality, kde
by bylo nejvhodnější navýšit
počet parkovacích míst.

jednotlivých typů parkování,
uživatelskou strukturu, ale
i porovnání s výsledky z minulých let, kdy vznikly podobné
analýzy. Analýza je k nahléd-

13. června, a to od 18.30 hodin
v KD Barikádníků.
Parkování v Praze 10 je problematické řadu let, zhoršilo ho
navíc zavedení zón placeného
stání v okolních městských částech. V posledních letech k zpoplatnění parkování přistoupila
třeba i Praha 6 a 5. Od letošního
února má desítka k dispozici
analýzu dopravy v klidu, která
obsahuje informace o obsazenosti místních i účelových komunikací v noci a ve dne, časovou charakteristiku a podíl

elopražské parkovací
zóny se v nejbližších
letech asi nedočkáme, proto v zájmu obyvatel Prahy 10 musíme jednat. Zavedení
parkovacích zón na desítce je
přitom pouze jedním z řešení,
jak pomoci našim obyvatelům
zaparkovat,“ řekl místostarosta Filip Humplík (ODS).
Radniční představa o tom,
jak by se mělo na desítce parkovat za peníze, bude lidem prezentována během setkání, které je naplánováno na čtvrtek

Parkování na desítce
■ Radniční představa o tom, jak by se mělo na desítce parkovat
za peníze, bude lidem prezentována 13. června, a to od 18.30
hodin v KD Barikádníků.
■ Analýza dopravy v klidu, kterou nechala loni zpracovat
Praha 10, obsahuje třeba i informace o obsazenosti komunikací, časovou charakteristiku a podíl typů parkování.

Pronájem dvou kanceláří
První 20 m2 a druhá 12 m2
na Ortenově náměstí v Praze 7.

Více informací na tel. :

775 940 614
Mediální agentura hledá

účetní na poloviční úvazek

Vhodné
reklamní
plochy,

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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Požadujeme:

INZERCE V10-0615

K nastěhování okamžitě

Finanční společnost hledá

●

facebook.com/nasregion

INZERCE V10-0611

Více na
www.vase10.cz

Přidejte se!

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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Volejte Julia
777 607 861

Jsme také na Facebooku
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?
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Na desítce se bude platit
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