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Vážení čtenáři,
zastihla vás někdy bolest zu -
bu večer, v noci nebo o ví-
kendu či státním svátku?
Pama tujete si tu bolest a ne-
příjemnou chvíli, kdy jste
zjistili, že tohle do ordinace
vašeho zubaře nepočká, a ne-
zbylo vám než se vydat na
pohotovost? Představte si
ale, že tohle zakusíte s dítě-
tem. Dosud mohli rodiče de-
sítkových dětí vyrazit na dět-
skou zubní pohotovost do
Strašnic. Na konci roku ale

místní zubaři po večerech a o volných dnech už malé pa -
cienty neošetří, radnice totiž smlouvu o poskytování slu-
žeb vypověděla. Jaké jsou důvody a kam budete muset s dí-
tětem jezdit? Přečtěte si také novinky z Prahy 10. Třeba
o tom, že majitelé psů, kteří nenechají svého domácího
mazlíčka načipovat, mohou mít potíže a hrozí jim pokuta.
Jak se jí vyhnout a kdo má výjimku? Přinášíme vám také
celou řadu tipů na zajímavé akce, kde můžete strávit volné
chvíle, nebo povídání s herečkou Janou Poláškovou. Na
čem pracuje a proč má ráda desátou městskou část? Hezké
podzimní dny.

Vaše Zuzana

INZERCE V10-1113

NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
Chcete rozšířit portfolio svých 
budoucích zákazníků? Nebo Vám 
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám 
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy 
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení 
vyškolení operátoři jsou ihned schopni 
začít efektivně telefonicky prodávat 
vaše produkty nebo vám  zaplnit diář 
schůzkami s vašimi klienty.

MARKETING
Na prodej se díváme komplexně a ze 
všech stran. Navrhneme řešení, které 
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme 
správně vybrat vaše budoucí klienty 
a nabídneme jim vaše služby pomocí 
cílené inzerce ještě dříve, než je 
budeme telefonicky kontaktovat.  
Tím celý prodejní proces zefektivníme  
a dosáhneme lepších výsledků. 

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 22. 11. 2019
Časopis vychází 2. 12. 2019
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str. 5
Veřejný prostor: Zrušená
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str. 8
Rozhovor s Janou
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aktuality z Prahy 10 na www.nasregion.cz
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Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Desítka má
nového místostarostu

Nového místostarostu má desátá
městská část. Zastupitelé jím
zvolili Martina Sekala z ODS. Ve

vedení městské části vystřídal spolu-
straníka Filipa Humplíka, který na post
rezignoval. Sekal má v gesci dopravu
a parkování, KD Eden a rekonstrukci
radnice. 

Rekonstrukce
křižovatky

Do 22. listopadu potrvá rozsáhlá
rekonstrukce světelně signalizo-
vané křižovatky Vršovická x Ku-

bánské náměstí. Po jednotlivých eta-
pách jsou prováděny úpravy chodníků,
od 3. do 8. listopadu bude vypnuto a de-
montováno signalizační zařízení na
křižovatce.

INZERCE V10-1105

Nominovat svého oblíbeného učitele
mohou žáci a studenti z Prahy 10.
Stát se díky nim může Zlatým Ámo-

sem, vyhlášen byl sedmadvacátý ročník.
Přihlášku je třeba podat do konce letošního
roku. Pořadatelé ankety upozorňují, že při-
hlášce by měli žáci a studenti věnovat vel-
kou pozornost. „Charakteristika a popis by

měly být malé slohové práce, ne pouze
jedna nebo dvě  věty! Kvalitu přihlášky po-
rota hodnotí,“ upozorňují. Přiložit je třeba
ta ké fotografii nominovaného a naskeno-
vané podpisy sta osob, které s přihláškou
souhlasí. Svůj podpis potom musí připojit
i samotný učitel či učitelka, kterého by žáci
a studenti chtěli vidět jako Zlatého Ámose. 

Nominujte učitele
na Zlatého Ámose

Finanční podporu mohou získat orga-
nizátoři mimoškolních vzdělávacích
aktivit na projekty pro nadané žáky

základních a studenty středních škol. Pod-
mínkou je, že projekty budou určeny dě -
tem a mládeži ve věkové kategorii jedenáct

až dvacet let. Podávat lze žádosti o peníze
na podporu nadaných dětí v elektronickém
systému ISPROM, je však nutné vyplněnou
žádost vytisknout a v jenom vyhotovení ji
zaslat či doručit na adresu ministerstva
školství, a to do 11. listopadu. 

Dotace pro
nadané žáky a studenty

Do konce roku 2019 musejí chovatelé
povinně nechat čipovat své psy.
K 1. lednu 2020 bude totiž na zá-

kladě novely veterinárního zákona povinné
očkování psa proti vzteklině platné jen
v tom případě, že tento pes bude označený
mikročipem. Štěňata musí být načipována
nejpozději v době svého prvního očkování

proti vzteklině, výjimku z povinného čipo-
vání budou mít pouze starší psi, a to v pří-
padě, že už jsou označeni jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před
3. červencem 2011. Za psa bez označení
bude hrozit jeho majiteli ve správním říze -
ní uložení pokuty, která může být ve výši
až 20 tisíc korun.

Čipování psů je povinné

SOUTĚŽ
Vyhrajte ŠVEJKOVO KORYTO nebo

ŠVEJKOVU KACHNU NA MEDU!

Dejte do koce roku si alespoň 1 PIVO
a můžete vyhrát ŠVEJKOVO KORYTO
nebo ŠVEJKOVU KACHNU NA MEDU

v hodnotě 400 Kč!
Slosování 3. 1. 1020, výherce bude

informován telefonicky nebo mailem,
platnost výhry do konce března.

Švejk Restaurant Strašnice
Průběžná 1174/28, 100 00 Praha – Strašnice,

www.svejkovokoryto.cz

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

☛ ŠVEJKOVO KORYTO PLNÉ MASA A DOBROT 1.100 G AŽ 11.550 G
Poslušně hlásíme, že Švejkovo koryto je velká výzva i pro dobrého vojáka,
která nabízí až 8 druhů masa. Sami si zvolte v jakém počtu
strávníků se usadíte ke stolu a na jak velkou porci si troufnete. 

✔ Děláme polední menu od 96 Kč , klasická česká kuchyně, speciality na grilu,
švejkburgry, masové hostiny na dřevěných korytech od 2 osob až do 35 lidí. 

✔ Novinka - rozvoz ZDARMA
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veřejný prostor

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

možná nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat
ani odbornou veřejnost, ani firmy zaměst-
návající absolventy školy. Zároveň musí
absol venty připravit tak, aby mohli pokra-
čovat v dalším studiu na vysoké škole,
především na Fakultě stavební a Fakultě
architektury ČVUT.

Škola je umístěna v příjemném a klid-
ném prostředí, kousek od stanice metra
Pankrác, a poskytuje tak žákům výborné
podmínky pro jejich rozvoj odborný i lid-
ský. Budoucí žák si může vybrat ze tří od-
borných zaměření:

■ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje
nejširší oblast výstavby, a to realizaci bu -
dov a hal pro různé funkce. V tomto tradič-
ním odborném zaměření je žák postupně
seznamován se širokou tvůrčí problemati-
kou projektování a výstavby, a to od průz -
kumů území, tvorby studie, navrhování
a kreslení stavebních výkresů až po reali-
zaci budov.
■ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
jsou dvě profese, které nelze od sebe oddě-
lovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.
Odborné zaměření je vhodné pro chlapce
a dívky s technickým a estetickým cítěním,
prostorovou představivostí a výtvarným
nadáním.

Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

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

■ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ
DESIGN se zaměřuje na komplexní návrh
interiéru v návaznosti na celkový architek-
tonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projek-
tování pozemních staveb.

Přijďte se podívat na dny otevřených
dveří, které škola pořádá ve dnech 6. 11.,
21. 11. a 4. 12., vždy od 17 hodin. Zeptáte
se žáků přímo na jejich vlastní zkušenosti
se školou, školu si prohlédnete a posoudíte
sami. Další informace o škole najdete na
webových stránkách www.spsgocar.cz.
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Rodiče z Prahy 10 mohou nyní zajet
na pohotovost do Strašnic. Od začát -
ku příštího roku je ale bude čekat

cesta přes celou Prahu. Pohotovost, kterou
pro Prahu 10 a samozřejmě i okolní měst-
ské části, ale i část Středočeského kraje za-
jišťovala zubní klinika Dům zubní péče ve
Strašnicích, na konci roku přestane fungo-
vat. Dostala totiž od radnice desáté měst-
ské části výpověď.

Deset let klinika pro Prahu 10 zajišťova -
la pohotovost pro dětské pacienty, kteří
měli akutní problém se zuby. Přijet sem ro-
diče s dětmi mohli 365 dnů v roce, ve všed -

ní dny vždy od 17.00 hodin do 21.00 ho din,
v sobotu a ve svátek od 8.00 do 14.00
a v neděli od 14.00 do 20.00 hodin. Ročně
se místní zubaři postarali o více než tisíc
dětských pacientů.

Potom ale přišla výpověď od desáté měst-
ské části. Majitelé kliniky se o ukončení
dozvě děli v červnu, pohotovost skončí na
kon ci roku. Zajímavé jsou důvody ukončení
spo lupráce. Radní Prahy 10 schválili 11.
června ukončení lékařské pohotovostní
služby na Poliklinice Malešice a dětské zub -
ní pohotovosti Nad Olšinami. Odůvodnili to
tím, že jsou v Praze 10 provozovány dvě

Dětská zubní pohotovost
na desítce končí
Tahle představa děsí snad každého rodiče. Dítě začne
večer nebo o víkendu bolet zub, a i když mu hned podáte
lék proti bolesti, brzy je jasné, že tohle do rána k vašemu
zubnímu lékaři nepočká. A tak vás s ubrečeným
a vystresovaným potomkem čeká cesta na pohotovost.

pohotovosti, vzdálené od sebe dva a půl ki-
lometru. „Chci zdůraznit, že se naši občané
nema jí čeho bát. Na desítce zůstane zacho-
vána služba pohotovosti ve Fakultní ne-
mocnici Královské Vinohrady. Dětská
poho tovost má podle pana ředitele dosta-
tečné kapacity pro všechny občany ze spá-
dové oblasti,“ uvedla starostka Renata
Chmelová (VLAS TA).

Jenže vinohradská nemocnice zubní dět-
skou pohotovost vůbec neprovozuje, rodiče
s dětmi budou muset cestovat až do Mo-
tola. „FNKV nemá dětskou zubní pohoto-
vost,“ potvrdila Hana Vránová z tiskového
oddělení nemocnice.

Jan Hamrník, vedoucí tiskového oddě-
lení Prahy 10, po dotazech magazínu Vaše
10 přišel s jiným zdůvodněním. „Předně se
nejedná o pohotovost v tom smyslu, jak ji
asi všichni chápeme. Služba, kterou pan
Pekárek označuje jako ,dětskou zubní po-
hotovost‘, naprosto přesně kopíruje ordi-
nační hodiny pro jeho VIP pacienty a jde
jen o pár hodin denně,“ sdělil Hamrník.

Rodičům dětí z Prahy 10 doporučil vy-
brat si v případě potřeby, kam s dítětem
s bolavým zubem vyrazit, na Zdravotnic-
kém portálu města Prahy. Ne že by bylo na
výběr, dětskou zubní pohotovost provozuje
opravdu jen motolská nemocnice. 
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volný čas

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

tématem Obrazovky a ti nej-
menší. Mluvit se bude o tom,
jaká jsou u dětí rizika používání
digitálních technologií.

■ O svých cestách po západní
Francii bude 13. listopadu
v kni hovně v Ruské vyprávět
básnířka a dramatička Mária
Uhrinová. Příchozím také pře-
čte básně inspirované pobyty
v Bretani. Akce se koná v rámci
festivalu Den poezie, začíná
v 18.00 hodin.

■ Rodinné a komunitní cen-
trum Jablíčkov pořádá v listo-
padu přednášku na téma Vý-
chova kluků a holek. Liší se
nějak? Je něco typické pro hol-
čičky a jinak typické pro chla-
pečky? A je to vrozené, nebo to
spíš okoukali? Rozumíme svým
vlastním genderovým stereoty-
pům? Byli jsme my sami vycho-
váváni podle svého pohlaví?
Nad těmito a dalšími otázkami
se zamyslí autoři povídání.

■ Centrum Paraple připra-
vilo na polovinu listopadu pro
děti hudební pohádku Sůl nad
zlato. Jeden král, tři princezny,
stále zvědavý Kašpar a odvěká
volba – kterou zvolit příští krá-
lovnou? A věčná otázka: Je sůl
stejně jako odvaha tak bezcen -
ná? 

■ Ochranovský sbor Jednoty
bratrské uspořádá 14. listopa -
du v Milíčově kapli v Rektorské
ulici koncert Námořnické zpěvy
z Bretaně. Zazní také pes trá
směsice autorských pís ní.

■ Přednášku Narození dítěte
a práva matky a otce uspořádá
v listopadu Rodinné a komu-
nitní centrum Jablíčkov. Mluvit
se bude třeba o tom, jak dlouhá
je mateřská dovolená, že otec
může čerpat otcovskou, jak po-
žádat o rodičovskou dovolenou
nebo o výši rodičovského pří-
spěvku či porodném.

■ V Milíčově kapli bude mož -
né v druhé polovině listopadu
zhlédnout divadelní předsta-
vení pro děti, a to pohádku po -
dle Karla a Josefa Čapka Dášeň -
ka čili život štěněte. Zahra je
Divadlo Marky Míkové, filmo vé
herečky, hudební skladatelky,
spisovatelky, režisérky, zakla-
datelky Loutek v nemocnici.

■ Autorské čtení Jiřího Há-
jíčka pořádá knihovna v Male-
šicích. Autor patří mezi přední
české prozaiky. Za román Sel -
ské baroko byl v roce 2006 oce-
něn cenou Magnesia Litera.

■ Večer k událostem roku
1989 uspořádá 27. listopadu
pobočka knihovny Ruská. Té-
matem povídání bude budova
vydavatelství MELANTRICH,
respektive balkon, z něhož po-
prvé promluvil ke statisícům
de monstrantů budoucí prezi-
dent Václav Havel. O své vzpo-
mínky, které odvál čas, i vysvět-
lení fám, které čas naopak
na vršil se podělí přímí účastníci
Milan Nevole a Karel Sedláček,
autoři publikace Balkón – Feno-
mén listopadu 1989.

Námořnické zpěvy 

14. listopadu

Práva matky a otce

14. listopadu

Výchova kluků a holek

13. listopadu

Sůl nad zlato

14. listopadu

Dášeňka
čili život štěněte

20. listopadu

Autorské čtení

20. listopadu

Bretaň
otevřeným hledím

13. listopadu

Balkón – fenomén
listopadu 1989

27. listopadu

■ Mediální obezřetnost aneb
Kritické myšlení pro seniory se
jmenuje akce, která se koná
v pobočce knihovny Malešice.
Pořádá ji Nadační fond Lepší se-
nior. „Na každém šprochu prav -
dy i lži trochu. Dozvíte se, jak
vyhodnotit a rozpoznat zkres-
lené informace a dezinformace
a jak se vyhnout možným rizi-
kům,“ lákají pořadatelé. Vstup
je zdarma.

■ Knihovna Dům čtení láká
7. listopadu všechny, kteří rádi
tvoří, kreslí, pracují s papírem.
Výtvarná dílna je určena pro
malé od tří do šesti let. Povede
ji lektorka Radka Klikarová. Za-
číná se v 16.00 hodin a akce je
zdarma.

■Aromalampy a jiné podzim -
ní tvoření jsou tématem kera-
mické dílny, na kterou zve Ro-
dinné a komunitní centrum
Ja blíčkov. Určena je akce pro
celou rodinu, tvořit mohou ro-
diče s dětmi od dvou let nebo sa-
mostatně starší děti.

■ Sobotní pohádku pro děti
naplánovala na 9. listopadu po-
bočka knihovny Dům čtení.
Půjde o Kukátkové představení
podle staročeské hry, která vy-
práví o tom, proč každý rok
sletí z nebe svatý Mikuláš a roz-
dává dárky dětem. O tom, jak
Mikuláš s andělem potrestali
zlomyslného čerta a i Kašpárek
se dočkal zasloužené nadílky. 

■ Popáté si můžete zahrát
v Malešicích pingpongový tur-
naj. Akce se koná v centru spor -
tu a zábavy Hector, a to 10. lis-

topadu. Sportovní setkání po-
řádá spolek KALOKAGATHIA
PRAHA ve spolupráci s iniciati-
vou Naše Malešice. Jde o ama-
térský turnaj, na který jsou
zvá  ni všichni s výjimkou profe-
sionálů. Soutěžit se bude v Ma-
lešicích hned v několika věko-
vých kategoriích.

■ Lampionovou dílnu pořádá
Rodinné a komunitní centrum
Jablíčkov. Na místě bude možné
si vyrobit originální lampion,
veškerý materiál bude k dispo-
zici na místě.

■ Martinská slavnost se koná
10. listopadu na hřišti ZŠ Bri-
gádníků. Pořádá ji Rodinné
a ko munitní centrum Jablíčkov
a na programu bude připome-
nutí legendy o sv. Martinovi či
zpívání.

■ Malešický park se promění
ve svátek svatého Martina
v ma  gické místo plné světélek.
Konat se tady bude Lampiono -
vý průvod, který pošesté pořá -
dá spolek Malešice v pohy bu.
Letos účastníky potěší nová oh-
nivá show. Sraz je v parku
u pódia v 17.30 hodin.

■ Co je homeopatie a co může
nabídnout maminkám a jejich
dětem. Velké léky homeopatie
aneb Co by nemělo chybět v do-
mácí lékárničce. Horečka a její
význam, chřipka, angína, zánět
průdušek – kašel, zánět dutin,
záněty středouší, zvětšená nos -
ní mandle, růst zubů, nevol-
nost a zvracení, bolesti bři cha
atd. Akci pořádá Rodinné a ko-
munitní centrum Jablíčkov.
Jablíč kov pořádá v listopadu
celou řadu zajímavých předná-
šek. Tře  ba 25. listopadu bude

Kritické myšlení
pro seniory

6. listopadu

Tvořivá hodinka

7. listopadu

Keramická dílna

9. listopadu

Kašpárkova nadílka

9. listopadu

Praktická
homeopatie u dětí

13. listopadu

Lampionový průvod

11. listopadu

Martinská slavnost

10. listopadu

Martinská dílna

10. listopadu

Malešický PING PONG

10. listopadu



7www.vase10.cz

veřejný prostor

Romantika 
nepočká
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma 
klidně až 7 dní. Akce platí do 31. 12.
www.koukejkdychces.tv

Překvapivá volnost

50%

                                                                                                                                                              

%50

 

%

                                               

Přechod na DVB-T2 se blíží,
s Nordic TV máte vyřešeno
Přestup na nový vysílací

standard pozemního vy-
sílání DVB-T2 je za ro -

hem. Vypínání stávajících sítí
DVB-T začne v Praze a střed-
ních Čechách již 27. listopadu.
Pokud tedy nechcete přijít o své
oblíbené televizní kanály, je na
čase začít hledat řešení. Nemu-
síte se však stresovat nákupem
drahé televize nebo set-top bo -
xu. Jednoduché a výhodné ře -
še ní přináší telekomunikační
operátor Nordic Telecom v po-
době Nordic TV, což je televize
šířená přes internet, která na-
bízí chytré funkce. 

Při přechodu na DVB-T2 je
vhodné zohlednit několik krité-
rií, která ma jí pro každého
jinou priori tu. Jde především
o programovou a obsahovou
na bídku a v neposlední řadě
o cenu. Všech na tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televi ze vysílané přes in-
ternet, která je odborníky často
označována jako televize bu-
doucnosti. A přes ně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k je-
jímu poříze ní je nutnost inter-
netového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.

Nordic TV je nyní mož né po-
řídit s 50% slevou na čtvrt roku.
Nabídka se vztahuje na oba

televiz ní tarify a lze ji využít za-
dáním promo kódu „volnost“
při objednáv ce.

Pokud je vaše domácnost při-
pojená k interne tu, mohou si
všichni její členové vychutnat
výhody Nordic TV a jejích chyt-
rých funkcí, které si zamiluje
celá rodina. Ostat ně posuďte
sami.

Až 7denní zpětné
přehrávání

Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli
pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spě-
chat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funkcí se totiž nemusíte přizpů-
sobovat času televizního vysí-
lání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Možnost připojení
až 4 zařízení současně

Už žádné hádky o ovladač!
S Nordic TV můžete televizní
program sledovat až na čtyřech
zařízeních najednou. To zna-
mená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního vý-
běru. Kromě televizní obrazov -
ky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chyt-
rém telefonu, do kterých si jed-

noduše stáhnete aplikaci Nor-
dic TV. 

Pozastavení, přeskočení 
a spuštění od začátku

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo pře-
točení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
ne zají má. Přišli jste pozdě
z prá  ce? Pusťte si pořad od za -
čát ku. Televizní zábava je
zkrát ka plně ve vašich rukou. 

Nahrávání
až 20 hodin pořadů

Máte rádi filmové maratony?
Nebaví vás čekat na jednotlivé
díly napínavého seriálu a raději
je sledujete za sebou? Pak si ob-
líbíte funkci nahrávání. Stačí si
vybrat, jaké díly seriálu nebo
jaké filmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

Prémiový obsah
a HD kvalita

Nordic TV má standard ně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysí-
lání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využíva-
jící DVB-T nemají. Mnoho ka-
nálů je v HD kvalitě a můžete je
pře pnout do původního znění.

EPG+ 
Vybíráte si filmy podle hod-

nocení na ČSFD.cz nebo
IMDB.com? Funkce EPG+ na-
bízí kombinaci takového hodno-
cení u kaž dého pořadu. Pokro-
čilé vyhledávání pak umož ní
najít film nebo seriál podle oblí-
beného herce, režiséra nebo
žán ru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochut nej -
te pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit we-
bovou stránku www.koukej -
kdy chces.tv nebo zavolat na te-
lefonní číslo 800 666 777. 

Nordic Telecom
nabízí víc

Telekomunikační operátor
kro mě Nordic TV nabízí také
vysokorychlostní připojení k in-
ternetu Nordic 5G. Pevné při-
pojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmoder-
nější 5G-ready technologii. Na -
víc je bez závazku a datových
limi tů. Ověřte si dostupnost
Nordic 5G internetu u vás do -
ma na www.5Gvevzdu chu.cz.
Nordic 5G internet mohou nyní
noví zákazníci získat stejně
jako Nordic TV s 50% slevou na
čtvrt roku a instalací za 495 Kč
namísto původních 1850 Kč.

Pro získání výjimečné nabíd -
ky stačí do objednávky zadat
promo kód „volnost“. Akce platí
do 31. 12. 2019.
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● Byl to vždy váš sen stát na divadelních
prknech, nebo jste měla jako dítě o svém
budoucím povolání nějaké jiné předsta -
vy?

Hrát divadlo jsem chtěla vždycky, úplně
odmalinka. Chvíli jsem ještě lavírovala,
jestli náhodou nemám být zpěvačka, ale to
pak nějak vyšumělo. Vyrostla jsem v diva -
dle, takže moje volba byla jasná, nebyla
možnost dělat něco jiného. Žádný jiný sen
nebo představu o svém budoucím povolání,
než dělat divadlo, jsem nikdy neměla.
●Podporovali vás rodiče v touze hrát di-
vadlo, nebo vás spíš zrazovali?

Rodiče mě nepodporovali vůbec. Táta byl
herec Jan Faltýnek a maminka byla rekvi-
zitářkou v tehdejším divadle S. K. Neuman -
na. Vyrůstala jsem s maminkou, která mě
od divadla odrazovala. Dokonce posílala
své kolegy, aby mi herectví vymluvili, ale ni-
komu se to nepovedlo. Nakonec asi pocho-
pila, že mě přece jen bude muset na kon -
zervatoř přihlásit, takže jsem se začala
připravovat na zkoušky. Připravovala mě
herečka Věruška Koktová, která bohužel
nedávno zemřela, a také se na mne dívala
Věra Galatíková, což bylo dobré, a zkoušky
jsem úspěšně zvládla.
● Přineslo vám studium na konzerva-
toři to, co jste od něj čekala?

Se školou jsem byla moc spokojená, ce-
lých šest let studia mi určitě dalo hodně.
Byli jsme takový absolutně nadšený ročník.
Všichni jsme byli tou školou úplně pose -
dlí, šťastní, že na ní jsme. Dokonce se o nás
říka lo, že jsme byli poslední ještě takový
naivní ročník, kterému zakazovali do dru-

hého ročníku jakoukoliv činnost. Nesměli
jsme vůbec nic, ani točit, ani nikde hrát,
což nás samozřejmě strašně mrzelo, proto -
že jsme byli nadšení a už jsme chtěli hrát
a vystupovat. Měli jsme to dokonce tak, že
jsme se spolužačkami v pátek plakaly, že
už končí škola, protože je víkend. Bohužel
jsme dlouhodobě neřešili, že by konzerva-
toř možná mohla být kapku kvalitnější, co
se vzdělání týče, což tam lehoulince pokul-
hává. Člověk se pak dovzdělává celý život,
i když už to jen těžce dohání a je to čím dál
složitější, protože věkem mozkové buňky
odumírají, ale aspoň hodně čtu literaturu.
Jak říká Petr Kostka, když se pořád učíte
„dobrý den“ nebo „na shledanou“, a nic po-
řádného, tak to ostatní pak musíte dohánět
pořád. Nicméně konzervatoř nás připravila
dokonale pro činohru i muzikál, protože
jsme studovali hudebně-dramatický obor,
a přijali nás vlastně už s tím, že zpíváme
čistě, a dál to rozvíjeli. Oproti DAMU, kde
je důraz hlavně na činoherní herectví, tak
my jsme byli nenásilně vybaveni hudebně
i taneč ně, což byla posléze velká výhoda,
a hod ně mých spolužáků se výrazně prosa-
dilo v muzikálech.
● Pamatujete si na svou první roli?

Na škole, úderem toho druhého ročníku,
kdy jsme mohli začít hrát, odešla Káča Hra-
chovcová do Plzně a absolventský ročník si
mě vybral do svého absolventského před-
stavení Těžká Barbora, kde jsem měla jed -
nu z hlavních ženských rolí. Byli jsme
s ním i ve Francii a bylo to moc hezké před-
stavení. Během studií jsem pak neustále
hrála někde v divadle, což pro mě bylo fan-

tastické. Hrála jsem v Labyrintu, hostovala
v ABC i v Národním divadle jsem zaskako-
vala.
● Vnímáte některé setkání na divadle
nebo i u filmu jako zlomový bod ve své
kariéře? Kdo vás ve světě umění ovliv-
ňuje?

Takhle to asi říct nemůžu, ovlivnit se ne-
chám každou prací, pokaždé je to jiné. Na
našem povolání je krásné, že pokaždé po -
tkáváte někoho jiného. Zlom mám spíš jako
zklamání, která jsem u divadla zažila také
velká, ale člověk se z toho nesmí zbláznit.
Paradoxně pro mě to zklamávání bylo
vždyc ky větším hnacím motorem než úspě-
chy. Když má člověk úspěch, tak je to fajn,
ale někam dál mě to nežene.
● Měla jste štěstí a možnost pracovat
s velkým množstvím známých režisérů
a každý režisér má jiný způsob práce.
Jaký typ režiséra je vám nejbližší?

Mění se to časem. Dřív jsem potřebovala
velké vedení, proto mi vyhovovalo na škole,
když s námi hodně pracovali, zkoušeli větu
po větě, protože člověk v té době opravdu
nevěděl, co na jevišti sám se sebou. Postu-
pem času, když jsem přišla do Plzně, tam
jsem spolupracovala s Tondou Procházkou,
který sice vyžaduje dodržování textu, ale
při představení spíš improvizaci. Prostě se
musíte naladit na něj, protože jinak to ani
nejde. Člověk se musí oprostit od nějakých
naučených schémat a nechat se vést. Sa-
mozřejmě mám ráda, když má režisér kon-
cepci, ví, o čem to je, a jasně ví, co po mně
chce. Když se na něčem domluvíme, tak to
je krásné. Nemám moc ráda při práci na-

Herečka Jana Polášková vystudovala herectví na Pražské
konzervatoři a ještě za studií hostovala na mnoha
divadelních scénách. Zahrála si také ve filmu, v televizních
inscenacích a v seriálech. Spolupracovala s režiséry
zvučných jmen, například s Milošem Formanem, Jiřím
Menzelem, Miroslavem Krobotem, Antonínem Procházkou
a dalšími. V současné době je herečka, která používala
také příjmení Mikolášková, Malá nebo Marková, členkou
nezávislého divadelního souboru 6-16 působícího na
Jatkách78.

Jana Polášková:
Herectví je taková psychoterapie
Jana Polášková:
Herectví je taková psychoterapie
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pětí, to se pak dokážu zablokovat tak, že se
mi málokdy podaří se zase odblokovat.
Někdy je to fakt těžké, protože tahle pro-
fese je hodně o nějakém vlastním sebevě-
domí vylézt na jeviště. V momentě, kdy mi
tohle sebevědomí někdo podkope, tak se mi
to hodně špatně překonává. Musím vědět,
že mi režisér věří. To je pro mě asi nejvíc
a pak jsem schopná udělat asi úplně všech -
no. Třeba v Plzni Roman Meluzín věděl, že
jsem Skopec, a perfektně toho jednou vy-
užil. Dělali jsme představení Jeptišky, kde
jsem hrála baletku Leu, která tam má asi
patnáctiminutové číslo na baletních špič-
kách. Roman mi tehdy řekl: „Když to ne-
uděláš, tak to nevadí.“ Právě to bylo něco
pro mě. Od osmi od rána jsem byla na ba-
letním sále, ničila si kotníky a dřela, abych
to dala. A zatancovala jsem to.
● Na různých jevištích jste ztvárnila
řadu různých postav. Na kterou ze svých
rolí vzpomínáte, oblíbila jste si ji, máte
ji třeba raději než ty ostatní?

Moc ráda vzpomínám na práci s Milošem
Formanem na inscenaci Dobře placená pro-
cházka v Národním divadle. Je to už přes
dvanáct let a dnes mi skoro nikdo nevěří, že
mě Miloš Forman režíroval, a ještě se na to
dívají tak nějak divně. Hodně jsem tenkrát
o tu práci stála, i když jsem nevěřila, že
bych ji mohla dostat. Bylo to něco neuvěři-
telného, konkurz byl asi čtyřkolový a já jim
neustále říkala, že nejsem zpěvačka, ale
herečka, aby to věděli. Zajímavé bylo, že
Miloš Forman absolutně neznal zdejší
hvěz  dy a bylo mu úplně jedno, kdo na kon-
kurz přijde. Vybíral si jenom podle toho,
jak se mu kdo líbil. Po třetím kole si mě vzal
stranou a řekl, že už to mám. Obsadil mě

do hlavní role Vanilky. Chodila jsem na
zkoušky a furt jsem tomu nemohla uvěřit.
Byl to takový zápřah, jaký jsem dlouho ne-
zažila, i když jsem na ledacos byla zvyklá
z Plzně, kde jsem v muzikálech hrála hod -
ně. Tady to byla práce víc jak osm hodin
denně, večer jsem ještě jezdila hrát do Di-
vadla na Vinohradech a navíc jsem v té
době natáčela inscenaci v Ostravě. Byla to
hodně náročná, ale fantastická práce a moc
ráda na ni vzpomínám.
● Vanilku jste hrála jako Jana Malá.
U hereček není příliš obvyklé měnit pří-
jmení. Co vás vedlo k tomu, že jste vystu-
povala jako Jana Mikolášková, Jana
Marková, Jana Malá a Jana Polášková?

Tak narodila jsem se jako Mikolášková.
A vím, je v tom trochu zmatek, ale nikdy
jsem nepočítala s tím, že se rozvedu. Muž,
který přišel do mého života, tak vždycky
samozřejmě chtěl, abych nosila jeho jmé -
no. Asi jsem udělala blbost, ale už to tak je.
Takže vlastně pořád začínám, teď jako Po-
lášková.
●V současné době jste členkou týmu Di-
vadla 6-16, které se specializuje na brit-
skou divadelní produkci žijících autorů.
Kdo přišel s tím nápadem, jak vlastně
Divadlo 6-16 vzniklo?

Hráli jsme spolu s Honzou Jankovským
na Shakespearovských slavnostech na
Hra dě v Mnoho povyku pro nic, což se stále
ještě hraje. Jednou po představení jsme se-
děli v baru a já vykřikovala, že potřebuji za-
ložit nějaké divadlo, abych si víc zahrála.
Honza to bral jako výborný nápad a na-
padlo ho, že je právě volné Branické divadlo
a je vyhlášené výběrové řízení na nájemce.
Jenže to jsme pak nevyhráli. Mezi tím ale

Honza povolal Kryštofa Rímského, který
zná spoustu dalších lidí. Kryštof přivedl
reži séra Filipa Nuckollse, ten přivedl pře-
kladatelku a dramaturgyni Kristinu Žan -
tovskou a společně pak přivedli Paula
Bourne a, který má Menagerie Theatre
v Cambridge ve Velké Británii a díky němu
získáváme hry britských autorů, takže je
to taková kooperace. Naší prvotinou byl
Bull, hra hodně renomovaného britského
autora Mikea Bartletta. Paul Bourne reží-
roval naši druhou věc Correspondence
s Petrou Špalkovou a Honzou Jankovským.
Dlouho jsme ale nevěděli, jak to úplně
ucho pit. Dělali jsme na můj živnosťák
a zkou mali, kde můžeme hrát. Ze začátku
jsme se ploužili po různých místech v Pra -
ze, chtěli jsme hrát kdekoliv, třeba v kance-
lářích, kde se odehrává Bull, nebo na ná -
dražích, protože děj Correspondence se
odehrává ve vlaku. Narazili jsme ale na to,
že bychom museli mít asi tak čtyři pro-
dukční a neuvěřitelnou rekla mu, aby na ta
místa vůbec někdo přišel. Vybíráme si věci,
které se nám líbí a o kterých si myslíme, že
by se mohly líbit divákům. Chceme být svo-
bodní a dělat si divadlo pro sebe a pro di-
váky. Proto jsem strašně šťast ná, že nás
vzali pod sebe v Jatkách78, kde jsou podob-
ného smýšlení jako my, a jsem strašně
ráda, že jsme tu zakotvili.
● Název vašeho divadla také není úplně
obvyklý…

Dlouho jsme přemýšleli o nějakém vtip-
ném názvu a skončilo to tak, že je nás šest
a vznikli jsme v roce 2016. Odtud tedy
název Divadlo 6-16. Je to sice zapamatova-
telné, ale já k těm šestkám nemám vůbec
hezký vztah, ale teď už to asi nezměníme.
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Přijďte oslavit konec 
roku do Hostivaru!
pivovar-hostivar.cz

Jana Polášková
■ Narodila se v Teplicích. Vystudovala obor herectví na Praž-
ské konzervatoři a ještě za studií hostovala na mnoha divadel-
ních scénách, mimo jiné v Divadle Labyrint, v Městských di-
vadlech pražských, v Národ ním divadle.
■ V letech 1998–2002 působila v Divadle J. K. Tyla v Plzni,
kde ztvárnila role zejména v operetních a muzikálových pro-
dukcích.
■ Od roku 2002 byla 13 let členkou souboru Divadla na Vino-
hradech, v Národním divadle účinkovala v jazzové opeře Do -
bře placená procházka, působila také v Divadle Viola, Diva dle
Ungelt, Divadle Na Jezerce, Divadle bez zábradlí.
■Zahrála si ve filmech Sametoví vrazi, Non Plus Ultras, Man-
dragora a televizních inscenacích Hypermarket, Každý den
karneval. Seriáloví diváci ji mohli vidět například v seriálech
Tátové na tahu, Inspektor Max, Atentát, Svatby v Benátkách.

Od letošní sezony tedy hrajeme
v prostorách Jatek78 v praž-
ských Holešovicích. 
● V inscenaci Hard Sell, kte-
rou soubor 6-16 uvádí, máte
tzv. němou roli. Jaké to je po
celou dobu představení ne-
promluvit?

V podstatě neřeknu vůbec
nic, a kdybych něco řekla, tak
mě kluci zabijou. Prostě jsem si
to chtěla vyzkoušet. Autor
Craig Baxter původně napsal
do té hry figurínu, ale nikdo
jsme nepochopili proč, pro mě
to žádný smysl nemá. Dva poli-
cajti přijdou někam do baráku
vyšetřovat vraždu a sedí jim
tam figurína, to už samo o sobě
je takové podivné. Samozřej mě
ta figurína nepromluví, ni kdo to
od ní nečeká. U mě jsou celou
dobu v napětí, co já na to. Bě -
hem zkoušení jsem zjistila, že
to taková sranda není. Straš ně
dlouho jsme hledali, než jsme
našli nějaký způsob, jak to udě-
lat. Zkou šela jsem to tisíckrát
jinak. Vlastně hraju s klukama,
mám svůj film, svůj text, který

si tak mlčky celé představení
vedu. Sedím tu teď s vá mi
a vlast ně si opakuju text…
● Hrála jste na velkých jeviš-
tích i v malých prostorech.
Jak je pro vás při hraní důle-
žitý kontakt s divákem?

Kontakt s divákem je strašně
moc důležitý. Právě když jsem
dělala v Národním tu Dobře pla-
cenou procházku, což je vlast -
ně jazzová opera, kde se celou
dobu jenom zpí vá, byl tam vel -
ký orchestr. Při zkouškách jsem
to nevnímala, ale při předsta-
vení jsem zjistila, že mezi
mnou a divákem je stěna. A já
nevím, co se za ní děje. Lidi se
smějí, reagují na mé fóry a já je
neslyším. Byla jsem úplně zou-
falá z toho, že nemůžu nijak
rea govat, třeba chvíli počkat,
jak jsem byla zvyklá, protože
hud ba mě zase hnala dál. Ne-
šťastně jsem chodila za známý -
mi, kteří se na představení byli
podívat, a zjišťovala, jak a co na
diváky funguje. To pro mě bylo
hrozné. Obecně mám raději ko-
mornější prostory, kde jsme si

s diváky blíž. I když tu blízkost
lze udělat i na velkém jevišti,
používají se jen jiné prostředky.
Děláme už asi pět let takovou
zájezdovku s Petrem Nárož -
ným, kterou si moc užívám. Je
to francouzská komedie, kde
spolu má me asi půlhodinový
dialo g a pokaždé je to jiné. Tam
jdou lidé s námi, ať hrajeme
kdekoliv, to je nádhera.

● S čím nebo s kým máte spo-
jenou Prahu 10?

Desítku mám spojenou hlav -
ně s Petrou Špalkovou. Vedla
na konzervatoři ročník, ve kte-
rém studoval Honza Jankovský,
a kromě toho, že s ním hraje
u nás v Correspondence, má
skvě lá představení v Divadle
Verze, které sídlí ve Vršovic-
kém divadle Mana.

INZERCE V10-1106
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

Může nám ubývat energie a chuť
podnikat vě ci, které nás dříve ba-
vily. Můžeme získat pocit, že nás

zavalí lavina povinností ne bo vlastních ne-
gativních myšlenek a obav, jak to zvlád-
nout. Nevíme si rady, jak a kudy dál. 

Naštěstí jsou tady lidé ochot ní pomoci
nám vyznat se ve slepé mapě vlastního
nitra a ukázat nám na ní záchytné orien-
tační body.

Díky nim se opět zorientujeme a určíme
si svůj směr za spokojenějším by tím. Něk -

dy stačí málo, jindy bloudíme déle. Ale kaž -
dé hledání, dokonce i délka, po kterou to
trvá, má svůj velký smysl.

Pokud také potřebujete podporu při hle-
dání své cesty nebo si promluvit o svých
momentálních těžkostech a starostech,
můžete se obrátit na Terapeutické centrum
Modré dveře s centry v Praze-Hostivaři,
v Říčanech a v Kostelci nad Černými lesy. 

V centru Modré dveře Praha najdete kri-
zovou pomoc, což je anonymní a bezplatná
služba pro osoby, které se dostaly do psy-

V Modrých dveřích

najdete pomoc

Nastává čas bilancování toho, co nám letošní rok přivál
a odvál. Čas světla venku se krátí, slunečných dní je
pomálu. Zlehka se blíží vánoční svátky, období, v němž se
obracíme do svého nitra více než jindy. Tyto i mnohé další
okolnosti mohou negativně ovlivňovat naši náladu. 

chické situace, se kterou si nevědí rady. Po-
skytují ji tady každý pracovní den od 8.00
do 15.00 hodin.

Přijít mohou děti, dospívající, dospělí.
Není třeba se předem objednávat. Je to
však možné na čísle 725 515 934. V rámci
krizové pomoci mohou odborníci přijet i za
vá mi. Dále zde najdete individuální, párové
a rodinné psychoterapie, které si ve většině
případů klient hradí sám. Kontakt je cen-
trum.praha@modredvere.cz.

■ Najdete zde krizovou pomoc, což je
anonymní a bezplatná služba pro osoby,
které se dostaly do psychické situace, se
kterou si nevědí rady. 
■ Poskytují ji zde každý pracovní den
od 8.00 do 15.00 hodin. 
■Přijít mohou děti, dospívající, dospělí. 
■ Není třeba se předem objednávat. Je
to však možné na čísle: 725 515 934. 
■ Modré dveře nabízejí dále individuál -
ní, párové a rodinné psychoterapie.

INZERCE V10-1107

ANDĚL
NOVÉ

BUTOVICE

SKALKA
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luštění

V tajence naleznete citát Maxima Gorkého.

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

Praha odkládá instalaci klimatizací
do všech tramvají Škoda 15T

www.nasregion.cz

Vedení Prahy odložilo projednání dokumentu, kterým by
odsouhlasilo dovybavení tramvají typu Škoda 15T ForCity
klimatizací. Materiál byl z programu jednání stažen na žá-
dost radní Hany Kordové Marvanové (za STAN). Na dotaz
to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha
Sobě).  Marvanová řekla, že jí vadilo, že dopravní podnik
přenáší svou zodpovědnost na vedení města a zároveň 

Čtěte na…

Místostarostou Prahy 10 je Martin Sekal,
nahradil Filipa Humplíka
Zástupcem starostky Prahy 10 se stal Martin Sekal (ODS).
Nahradil Filipa Humplíka (ODS), který rezignoval ze zdravot-
ních důvodů. V pondělí o tom po několikahodinovém pro-
jednávání rozhodli zastupitelé městské části. Sekal si pone-
chá v gesci dopravu, parkování, plánovanou rekonstrukci
radnice a řešení chátrajícího kulturního domu Eden. Opo-
zice na jednání kritizovala vedení městské části za velké

Čtěte na…

INZERCE V10-1115

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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kultura

Divákům se představí Jitka Smutná,
Tomáš Novotný, Zbigniewek Kalina,
Milan Kačmarčík a Dana Sedláková.

Poprvé byla hra uvedena 13. října. O vině
či nevině armádního pilota, který sestřelil
plně obsazené letadlo mířící na fotbalový
stadion, rozhodlo ve světě už více než půl
milionů diváků. Porotou dramatického
soud ního procesu jsou totiž lidé, kteří se
přijdou na představení podívat.

Ústřední postavou fascinujícího příběhu
je Lars Koch, německý pilot bojového stí-
hacího letounu Luftwaffe. Navzdory roz-
kazu sestřelí unesené civilní letadlo se
164 pasažéry na palubě, aby tím ochránil
70 tisíc lidí na fotbalovém stadionu před te-
roristickým útokem. Diváci se tak ocitnou
přímo v soudní síni a jako porotci na konci
inscenace sami rozhodnou, kdo je vinen za
smrt cestujících na palubě letu z Berlína do
Mnichova. A inscenátoři pro ně připraví

oba možné konce tohoto příběhu. „V insce-
naci Teror simulujeme soudní proces, kde
z pohledu obhajoby je obžalovaný skuteč-
ným hrdinou a zachráncem mnoha tisíců
životů, avšak z pohledu žalobkyně je p ře -
devším vrahem 164 lidí. A ně kdo, v na šem
případě diváci, musí rozhodnout, kým tedy
doopravdy je,“ popsal princip Teroru reži-
sér Ondřej Zajíc. 

„Hra Teror postihuje velmi aktuálně mo-
rální problémy, před které nás staví kon-
flikty současného světa. A zároveň akcen-
tuje velmi kreativním způsobem fakt, že za
realitu nese odpovědnost každý z nás,“ do-
plňuje dramaturgyně Věra Mašková.

Vršovické divadlo Mana připomíná, že
hra Teror se brzy po svém prvním uvedení
stala divadelní událostí a objevila na jeviš-
tích v osmi desítkách zemí celého světa,
v Evropě je aktuálně uváděna na více než
třiceti renomovaných scénách. V nedávné

Aktuální hra
o právu a vině
Celosvětový divadelní hit, který promění publikum
v soudce a fascinuje diváky na celém světě, přichází do
Vršovického divadla Mana. Hru Teror, napínavé drama
Ferdinanda von Shiracha, představí v obnovené premiéře
režisér Ondřej Zajíc. Jde o v dnešní době aktuální hru
o nelehkých cestách práva a spravedlnosti.

Ferdinand von Schirach
■ Narozen 1964 v Mnichově.
■ Vnuk bývalého člena NSDAP a říš-
ského vůdce mládeže, odsouzeného
po zději v rámci norimberského pro-
cesu, vystudoval práva na univerzitě
v Bonnu. 
■Dnes je vyhledávaný trestní obhájce,
spisovatel a básník.
■ Věhlasu dosáhl hned první sbírkou
povídek Zločiny, která se stala bestsel-
lerem a vyšla ve více než třiceti ze-
mích. Obdržel za ni Kleistovu cenu. 
■ Za beletrii byl oceněn také na Lip-
ském knižním veletrhu.  

době měl Teror premiéru například v Bru-
selu, Kapském městě či v Hongkongu, pre-
miéra se nyní chystá například v Athénách. 

„Myslím, že sám autor, zkušený právník,
chtěl nahlas prostřednictvím této postavy
dát najevo, jak někdy pocitové a pragma-
tické soudy mohou být i lehce populistické
a v budoucnosti by mohly i ohrožovat
zaklad ní principy právního státu. Hra uka -
zu je obě strany mince a nechává velký pro-
stor divákovi. Ten se stává naším spoluhrá-
čem, a to je zábavné,“ poznamenává Jitka
Smutná, která se zhostí role státní zástup-
kyně s tím, že představení doznívá i po
skončení a vyvolává vzrušené diskuse mezi
diváky. „Nemáte jednoznačnou odpověď,
a to je v životě i na divadle nejen dobro-
družné, ale i prospěšné.“

Zajímavé je, že výsledky hlasování se liší
země od země. Ovlivňuje je třeba i aktuální
společenská situace, například po teroris-
tických útocích v Bruselu a Paříži hlasovalo
publikum téměř shodně „vinen“. Porovnat
si své hlasování lze díky internetovým
stránkám, kde jsou k nalezení výsledky z ji-
ných divadel.

Jitka Smutná jako státní zástupkyně
a Tomáš Novotný v úloze pilota
Larse Kocha
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Netuctové vánoční dárky nejen ve stylu provence

Provozovna:
V Korytech 23, P-10 www.netuctovky.cz
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Bezpečnostní
informační
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

UKLÍZEČKY, ELEKTRIKÁŘE
A PRACOVNÍKY OSTRAHY

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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MÓDA
PRO PLNOŠTÍHLÉ ŽENY

* * *
STYL plus

V Olšinách 976/68,

Praha 10

* * *
VÝPRODEJ
PRODEJNA V LIKVIDACI

* * *
www.stylplus.cz
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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

7. 11. 13.00–17.00
■ Sámova x U Vršovic. nádraží

7. 11. 14.00–18.00
■ Magnitogorská x Tádžická

7. 11. 15.00–19.00
■ Na Slatinách (u t. automatu)

9. 11. 8.00–12.00
■ Nedvězská č. 6–12

9. 11. 9.00–13.00
■ Práčská č. 37 (před školou)

211. 11. 13.00–17.00
■ 8. pluku x Na Míčánkách

11. 11. 13.00–17.00
■ Na Křivce x Osnická

11. 11. 14.00–18.00
■ Na Hroudě x U Hráze (park)

11. 11. 14.00–18.00
■ Litevská x Bajkalská

11. 11. 15.00–19.00
■ Nad Primaskou x Nad Olši-
nami

12. 11. 15.00–19.00
■ Sněženková x Jiřičkové

13. 11. 13.00–17.00
■ Saratovská x Kralická

13. 11. 14.00–18.00
■ Nad Úžlabinou (naproti č.o.
32)

14. 11. 13.00–17.00
■ K Botiči x Ukrajinská

14. 11. 14.00–18.00
■ Káranská x Bydžovského

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejnery jsou na kaž-

dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku, po uplynutí
této doby bude kontejner odve-
zen. Kontejner může být odve-

zen i dříve, pokud je již zcela
naplněn. Do kontejnerů je mož -
né vkládat pouze domovní od -
pad, podlahové krytiny, kerami -
ku, autoskla, zrcad la, staré
sportovní náčiní a podobně.

14. 11. 15.00–19.00
■ Práčská x Topolová 

16. 11. 8.00–12.00
■ Limuzská x V Úžlabině

16. 11. 9.00–13.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice)

18. 11. 13.00–17.00
■ Dětská (v ohybu ulice)

18. 11. 13.00–17.00
■ Na Universitním statku

18. 11. 14.00–18.00
■ Heldova x Niederleho

18. 11. 14.00–18.00
■ Voděradská x Krupská 

18. 11. 15.00–19.00
■Cerhenická x Nad Vodovodem

19. 11. 15.00–19.00
■ U Záběhlického zámku

20. 11. 13.00–17.00
■ Kounická  x Černická

20. 11. 14.00–18.00
■Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ)

21. 11. 13.00–17.00
■ Ve Stínu x Na Výsluní

21. 11. 14.00–18.00
■ Běchovická x Révová

21. 11. 15.00–19.00
■ Vilová x Pod Rapidem

23. 11. 8.00–12.00
■ Ryšánkova x Ve Slatinách

23. 11. 9.00–13.00
■ Popovická (proti Brtnické)

25. 11. 13.00–17.00
■ Omská x Murmanská

25. 11. 13.00–17.00
■ Sedmidomky (u hřiště)

25. 11. 14.00–18.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků

25. 11 14.00–18.00
■ U Trati x Na Spádu

25. 11. 15.00–19.00
■ U Roháčových kasáren x No-
vorossijská

26. 11. 15.00–19.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla

27. 11. 13.00–17.00
■ V Rybníčkách 

27. 11. 14.00–18.00
■ Janderova x Chládkova

28. 11 13.00–17.00
■ Dobročovická x Slapská

28. 11. 14.00–18.00
■ Chorvatská x Dykova

28. 11. 15.00–19.00
■ Topolová x Jahodová

30. 11. 8.00–12.00
■ Práčská 101 (parkoviště pod
Jasmínovou)

30. 11. 9.00–13.00
■ Ruská x Tolstého
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cestování

Všechny cesty
vedou do Říma

V případě římského metra však mu-
síte přivyknout většímu chaosu na
některých stanicích, jenž někdy pře-

vyšuje i ranní špičku v Praze. Jednorázové
jízdné v Římě činí 1,5 eura a celodenní pak
sedm eur. U vstupu do metra naleznete tur-
nikety, kam jízdenku vložíte, a ona projede
vnitřním mechanismem, což občas některé
místních poměrů neznalé turisty pole ká.
Centrální přestupní stanicí je Ter mini. Od-
tud se dostanete i na destinace srozumi-
telně označené jako Colosseo, Circo Massi -
mo apod.

Pokud svoji prohlídku chcete začít antic-
kou částí města, doporučuji dostavit se již
před devátou hodinou, kdy je začátek ote-
vírací doby. Vstupenku na památky v této
části Říma určitě zakupte u jiného vstupu
než do Kolosea, kde se kvůli organizova-
ným zájezdům tvoří dlouhé fronty. Vstu-
penka je na určitou dobu, záleží však na
vás, zda svoji prohlídku začnete právě v Ko-
loseu nebo třeba na Palatinském pahorku
či zvolíte Forum Romanum. Na tato místa
platí právě hromadná, jednotná vstupenka
v ceně deset eur. 

Při vstupech si dávejte pozor na bezpeč-
nostní kontroly, které jsou občas velmi pří-
sné a často jimi nepronesete ani kapesní

nožík.Během případného delšího pobytu
v Ří mě za vaši pozornost rozhodně stojí též
legendární Andělský hrad, který se nachází
nedaleko Vatikánu a vedla do něj tajná ces -
ta, kterou v případě ohrožení mohl papež
uniknout. Andělský hrad však nechvalně
proslul zejména jako kruté vězení. V jeho
kobkách byl vězněn například Giordano
Bruno, jenž byl později za své pokrokové
názory upálen. Andělský hrad byl původně
mauzoleem císaře Hadriána a byl vybudo-
ván již mezi lety 131 až 139. Dnes je tato
pevnost muzeem a je z ní i zajímavý výhled
do okolí.

Dalším místem, které bychom rozhodně
neměli opomenout, je známý Pantheon. Byl
to původně středověký kruhový chrám za-
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Pokud nejste motoristé, a do Říma tak za účelem navštívit
nejvýznamnější památky dorazíte letadlem nebo autobusem,
bude pro vás asi nejlepší a nejjednodušší volbou cestovat
po městě metrem, které zde není nikterak spletité. 

svěcený všem bohům a od roku 609 zasvě-
cený Panně Marii mučedníků. Patří k nej-
zachovalejším antickým stavbám vůbec.
Při vstupu spatříte 16 žulových sloupů
s korint skými hlavicemi. Sloupy pocházejí
z Egypta a každý váží úctyhodných 60 tun.
Zajímavým svědkem tehdejšího stavebního
stylu je kopule s otvorem uprostřed, ukáz -
ka geniálního stavitelství. Otvor o průměru
devět metrů poskytuje přirozený zdroj
osvětlení. Chrám později sloužil i jako čest -
né pohřebiště. Jsou zde pohřbeni například
italští králové Umberto I. a Viktor Emanuel
II.

Další zastávkou, kterou nesmí snad žád -
ný návštěvník Říma vynechat, je nově zre -
staurovaná Fontana di Trevi. Byla vybudo-
vána v letech 1732 až 1762 podle návrhu
Nicoly Salviho. Fontána bývá obležena tu-
risty snad v každou denní i noční dobu. Dá-
vejte si zde pozor na místní kapsáře.

Ve výčtu zajímavých míst, která lze
v Římě a jeho okolí navštívit, bychom mohli
pokračovat snad donekonečna. Je jisté, že
Řím si za jednu, byť i delší návštěvu není
možné prohlédnout skutečně důkladně,
a tak nám nezbývá než se stále vracet. Ko-
nečně – vždyť všechny cesty vedou do
Říma...

Forum Romanum

Fontana di Trevi
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