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veřejný prostor

Přechod na DVB-T2 je tady!
S Nordic TV o své oblíbené pořady nepřijdete
ypínání stávajících sítí
DVB-T je tady! V Praze
a středních Čechách začíná již ve středu 27. listopadu.
Přejít na DVB-T2 ale stále můžete bez stresu a starostí. Nemusíte ani utrácet za drahou
televizi. Jednoduché a praktické řešení přináší telekomunikační operátor Nordic Telecom
v podobě Nordic TV. Tedy televize přes internet, která nabízí
super chytré funkce a přináší
tak překvapivou televizní volnost. Při přechodu na DVB-T2
je vhodné zohlednit několik kritérií, která mají pro každého
jinou prioritu. Jde především
o programovou a obsahovou
nabídku a v neposlední řadě
o cenu. Všechna tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televize vysílaná přes internet, která je odborníky často
označována jako televize budoucnosti. A přesně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k jejímu pořízení je nutnost internetového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.
https://www.koukejkdy chces.tv je nyní možné pořídit
s 50% slevou na půl roku. Nabídka se vztahuje na oba televizní tarify a lze ji využít zadáním promo kódu „VÁNOCE“ při
objednávce. Pokud je vaše do-
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mácnost připojená k internetu,
mohou si všichni její členové
vychutnat výhody Nordic TV
a jejích chytrých funkcí, které si
zamiluje celá rodina. Ostatně
posuďte sami.

Možnost připojení
až 4 zařízení současně

pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spěchat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funkcí se totiž nemusíte přizpůsobovat času televizního vysílání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Už žádné hádky o ovladač!
S Nordic TV můžete televizní
program sledovat až na čtyřech
zařízeních najednou. To znamená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního výběru. Kromě televizní obrazovky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu, do kterých si jednoduše stáhnete aplikaci Nordic TV.

Pozastavení,
přeskočení
a spuštění od začátku

Prémiový obsah
a HD kvalita

Nahrávání
až 20 hodin pořadů

Nordic TV má standardně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysílání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využívající DVB-T nemají. Mnoho kanálů je v HD kvalitě a můžete je
přepnout do původního znění.

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

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo přetočení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
nezajímá. Přišli jste pozdě
z práce? Pusťte si pořad od začátku. Televizní zábava je
zkrátka plně ve vašich rukou.

Až 7denní
zpětné přehrávání

EPG+

Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli

Vybíráte si ﬁlmy podle hodnocení na ČSFD.cz nebo

IMDB.com? Funkce EPG+ nabízí kombinaci takového hodnocení u každého pořadu. Pokročilé vyhledávání pak umožní
najít ﬁlm nebo seriál podle oblíbeného herce, režiséra nebo
žánru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochutnejte pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit
stránku http://www.koukejkdychces.tv nebo zavolat na telefonní číslo 800 666 777.

Nordic Telecom
nabízí víc
Telekomunikační operátor
kromě Nordic TV nabízí také
vysokorychlostní připojení k internetu Nordic 5G. Pevné připojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmodernější 5G-ready technologii. Navíc je bez závazku a datových
limitů. Ověřte si dostupnost
Nordic 5G internetu u vás doma na http://www.5gvevzduchu.cz/. Nordic 5G internet mohou nyní noví zákazníci získat
stejně jako Nordic TV s 50% slevou na půl roku a instalací za
495 Kč namísto původních
1850 Kč. Pro získání výjimečné
nabídky stačí do objednávky
zadat promo kód „VÁNOCE“.
Akce platí do 5. 1. 2020.
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Zážitky
nepočkají
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma
klidně až 7 dní. Akce platí do 5. 1. 2020
www.koukejkdychces.tv

50%

sleva
6 měs na
íců

Překvapivá volnost

2

www.vase10.cz

Nezávislý měsíčník pro Prahu 10

PROSINEC

Vychází 2. 12. 2019 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase10.cz

Kultura
Premiéra
ve Vršovicích

Vánoce
Sváteční
akce a tradice

Bohdana Pavlíková
a Luboš Veselý:
Servis
Kam s odpadem
na desítce

Divadlo máme
oba dva hodně rádi
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Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
E-mail: lenka.kopecka@vivu.cz

www.vivu.cz
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editorial
Vážení čtenáři,
poslední měsíc v roce je tady.
K Vánocům neodmyslitelně
patří tradice a zvyky. Dodržujete v rodině ty klasické,
nebo máte nějaké vlastní?
Přinášíme vám tipy na některé z nich, doplněné pranostikami. Nevynechejte ani
rubriku volný čas. Protože
kdy jindy se potkat s rodinou
či kamarády než na nějaké
pěkné akci, na níž můžete
navíc načerpat tu pravou
sváteční atmosféru? Vydejte
se třeba na trh a přečtěte si, jak to letos bude s novoročním
ohňostrojem. Nezapomínáme ani na aktuality z městské
části. Dozvíte se třeba to, jak se Praha 10 staví k malešickému překladišti, že kino Vzlet má nového provozovatele
nebo jak vypadá návrh desítkového rozpočtu na rok 2020
a řadu dalších novinek z desítky. Přečtěte si také povídání
s hereckým a životním párem Bohdanou Pavlíkovou a Lubošem Veselým. Proč mají blízko k desáté městské části?
Přejeme vám krásné Vánoce, užijte si je s rodinou a přesně
podle svých představ. Do nového roku vám držíme palce,
aby byl pro vás úspěšný a nechybělo v něm nic, po čem toužíte.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Kino má

Ambasador kvality
ve veřejném sektoru

nového provozovatele
ového provozovatele má desítkové
Kino Vzlet, stala se jím společnost
Ústředna. Nově se z něho má stát
produkční dům, který má svými aktivitami
výrazně přesahovat domovskou městskou
část, a to dokonce až na mezinárodní úroveň. Do vítězného projektu jsou spojeni tři
partneři, a to autorské nezávislé divadlo
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Vosto5, pražský barokní orchestr a vokální
ansámbl Collegium 1704 a tradiční vršovické kino Pilotů. Otevřít má kino první
kulturní akce v prvním čtvrtletí příštího
roku. Plánem provozovatelů je vlastní produkce, ale i koprodukce kulturních projektů. Půjde o divadlo, koncerty, výstavy,
projekce či konference.

Lidé chtějí

A

V

Desítka odmítá
překladiště v Malešicích

opravené hřiště Hřibská
nketu mezi obyvateli na téma budoucnost hřiště Hřibská uspořádala
desátá městská část. Důvodem byly
výsledky jarního revizního šetření, při
němž bylo doporučeno provést rekonstrukci hřiště. Radnice provedla anketu mezi
místními s otázkou, zda je hřiště navštěvované, jak často a kým a také jak jsou

ítězem a Ambasadorem kvality
České republiky ve veřejném
sektoru se stala desátá městská
část. Soutěž organizuje od loňského
roku Česká společnost pro jakost, letos
poprvé ocenila i veřejný sektor. Hodnotitelé v případě desítky ocenili především dlouhodobě udržovaný vysoký
standard a komplexní přístup k systému řízení kvality.

návštěvníci spokojeni s jeho úrovní. Anketu vyplnilo celkem 96 respondentů, z nich
přibližně 87 procent prosazuje jeho opravu. Výsledky ankety jsou k dispozici na webových stránkách desáté městské části.
Budou podkladem pro rozhodování o budoucnosti a obnově dětského hříště Hřibská.

INZERCE V10-1215

raha 10 nadále odmítá na svém
území kontejnerové překladiště
v Malešicích, a to zejména z důvodu ochrany životního prostředí, veřejného zdraví i naprosto odlišné představy o podobě této části Malešic.
Radnice proto zaslala hlavnímu městu
Praze své připomínky.

P
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PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

latné
Vánoční balíček – roční předp

699 Kč + tričko Sorry
s novými vtipy

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

Buchty a loutky
v Milíčově kapli

pomáhá univerzita

ivadelní představení Vánoční raketa přiveze 18. prosince do
Milíčovy kaple oblíbený soubor
Buchty a loutky. Hrát se začíná
v 10.00 hodin. Soubor není v kapli nováčkem, hrát sem nejmenším divákům
jezdí už od doby beneﬁčních akcí na její
obnovu.

D

istoricky první Strategický plán
udržitelného rozvoje na roky 2020
až 2030 připravuje desátá městská
část. Podněty přispěli jak občané, tak
i místní podnikatelé, spolky z desáté městské části a využity byly také informace získané z pocitových map. Dokument, který
už prošel veřejným projednáním, má být

H

Lidé se mohou
zapojit do hodnocení

hotov na jaře příštího roku. Jeho vliv na životní prostředí (proces SEA) bude posuzovat Česká zemědělská univerzita v Praze
(ČZU). „Studenti mohou přispět svými vědomostmi a zároveň poznat, jak v praxi
vzniká významný strategický dokument,“
uvedl Zdeněk Keken z Fakulty životního
prostředí České zemědělské univerzity.

Návrh desítkového
rozpočtu na příští rok

o hodnocení veřejných zakázek
a výběrových řízení se mohou
zapojit obyvatelé desáté městské části, a to díky Registru zástupců
občanů v hodnotících komisích. Z toho
jsou losováni členové jednotlivých hodnotících komisí, kteří mají stejná práva
jako ostatní členové z řad politiků
a úředníků. Členství v registru je platné
dva roky.

D

ávrh rozpočtu a plánu zdaňované
činnosti na rok 2020 najde veřejnost na webových stránkách desáté
městské části. Zastupitelstvo rozpočet projedná v polovině prosince. Vedení radnice
letos upravilo harmonogram přípravy
a projednávání rozpočtu a plánu zdaňované činnosti a doplnilo komentář o nové

N

kapitoly. Veřejnost se může k návrhu desítkového rozpočtu vyjádřit připomínkami,
a to nejpozději do 13. prosince do 9.00
hodin. Buď lze zaslat e-mail radní pro ﬁnance a rozpočet Lucii Sedmihradské na
lucie.sedmihradska@praha10.cz nebo připomínku podat prostřednictvím podatelny
úřadu.
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Dárky pro každého pivaře
POCTIVÝ METR PIV

KURZ VAŘENÍ PRO CHLAPY

VÁNOČNÍ KLASIKA

DÁRKOVÉ POUKAZY

Zvýhodněný poukaz na
deset jedenáctek.

aneb To si pěkně vypijete!

Limitovaná edice
hostivarského multipacku.

Oblíbený poukaz na
konzumaci v pivovarech
Hostivar.
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV BOHDANY PAVLÍKOVÉ A LUBOŠE VESELÉHO, JAKUB JÍRA, MICHAL HANČOVSKÝ, NATÁLIE ŘEHOŘOVÁ

osobnost Prahy 10
Herci Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý spolu tvoří
partnerský pár v životě i na jevišti. Oba pocházejí ze
severních Čech, působili na mnoha divadelních scénách
v Čechách i na Moravě. Usadili se ale v Praze a v současné
době jsou oba členy hereckého souboru Švandova divadla
na Smíchově. Diváci je znají mimo jiné z nekonečného
seriálu Ulice i dalších televizních, ﬁlmových či rozhlasových
rolí.

Hadry, kosti, kůže

Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý:

Divadlo máme oba dva hodně rádi
V
nové inscenaci Hadry, kosti, kůže,
vyprávějící o herci Janu Werichovi
a básníku Vladimíru Holanovi, kteří
byli dvacet let sousedy ve stejné vile na ostrově Kampa, se Luboš Veselý proměňuje
ve Vladimíra Holana a básníkovu manželku Věru Holanovou ztvárňuje Bohdana
Pavlíková.

● Jak jste se na role Vladimíra Holana
a jeho manželky Věry připravovali a jak
se v nich cítíte?
Bohdana: Cítím až moc, protože mám pekelně teplé šaty, které se nemohou prát,
takže se vždycky po určité etapě odehraných představení nosí do rychločistírny.
Myslím to úplně vážně tak, že ne vždy má
herec na sobě komfortní oblečení, které by
mu dovolovalo, aby nebyl cítit.
Luboš: V roli se cítím perfektně, i když je
to pro mě náročné představení v tom smyslu, ne že bych měl nějakou trému, ale spíš
cítím velkou zodpovědnost vůči celému týmu, jak jsme si celé to představení všichni
stanovili. Hrozně hezké, suprové, bylo
i zkoušení, které probíhalo v nezvykle dobré pohodě na to, o jak těžké a srdcervoucí
téma se jedná. Díky Mírovi Hanušovi, režiséru Martinu Františákovi, výtvarnicím
a vlastně všem, kdo se na něm podíleli, se
na každé představení moc těšíme.
● Stejně jako hra Hadry, kosti, kůže se
jmenuje jedna z Holanových básnických
sbírek. Znali jste jeho dílo?
Bohdana: Budu upřímná, a je hrozné, co
teď řeknu: i když jsem jméno básníka Vladimíra Holana znala, ještě předtím, než
jsme začali zkoušet, motal se mi Toman
a Holan, takže jsem si nebyla v první chvíli
jistá, kdo z nich je který. K Holanovi jsem
pronikla opravdu až během zkoušení a příprav na hru.
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Luboš: Já jsem na Holanovi takzvaně uletěl zhruba před třiceti lety, kdy mi Radka
Fidlerová doporučila pár knížek, které si
mám přečíst. Teď trochu odbočím, protože
mezi nimi byl i román spisovatele Jacka Kerouaca Na cestě, a já se sbalil, vykašlal se
na školu a odjel jsem z Prahy pryč. Doporučila mi ale právě také knihy Vladimíra
Holana a myslím, že zhruba polovinu jeho
věcí jsem přečetl. Pak přišel projekt Cesty,
což bylo společné představení čtyř souborů
malých jevištních forem, kde jsem recitoval
Holanovu Modlitbu kamene. V těch mých
dvaceti pětadvaceti letech jsem si na Holanově tvorbě opravdu docela „ujížděl“. Když
Obraz Doriana Graye

jsem zjistil, že budeme dělat tohle představení a že jsem obsazen právě jako Holan,
koupil jsem si dvě jeho sbírky. V podstatě
jsem je ani neotevřel a hlavně jsem pročítal
jeho životopis, kterým jsem se docela dost
probíral. Přiznám se, že už mi z toho začínalo docela dost hrabat, tak jsem se vrátil
k těm básničkám a hlavně ke scénáři. Nejdůležitější totiž asi stejně je, napojit se na
režiséra, na celý tvůrčí tým a dělat to podle
nich, protože jinak by se člověk asi zbláznil.
● Čím vás musí hra zaujmout, abyste
roli vzali?
Bohdana: Po pravdě, moc na výběr, jestli
nás něco zaujme a rozhodneme se, jestli tu

osobnost Prahy 10
kterou roli vezmeme nebo nevezmeme, nemáme. V divadle jsme zaměstnanci, takže
to obsazení, které se vyvěsí, je dané a možnost nějakého výběru moc nemáme. Dodnes vlastně nevím, kdo Věra Holanová
byla, protože o ní je toho známo hodně málo, na rozdíl třeba od Vladimíra Holana. Obdivuji ji za to, jak mohla s takovým prazvláštním člověkem fungovat. Pamětníků,
kteří by mi mohli poradit, jaká byla, moc
není, v podstatě už asi skoro žádní, takže
si Věru Holanovou dělám tak, jak si myslím,
že by mohla fungovat.
Luboš: Řekl bych, že i proto jsme v tomto
souboru. Dramaturgický plán je ve Švandově divadle zajímavý a není ani potřeba
někdy říct: „Jé, v tomhle nechci dělat.“ Na
druhou stranu, kdybych přišel za uměleckým šéfem nebo ředitelem divadla a řekl,
že nějakou práci nechci dělat z těch a těch
důvodů, a ty by byly vážné, tak ta možnost
tu je, a určitě by na ni brali zřetel.
● Jak se vám bydlelo, žilo na Praze 10?
Luboš: Vedle naší ulice tekl Botič, nedaleko je Ďolíček, chodívali jsme občas pěšky
kolem Vršovického nádraží, kde je takový
příjemný parčík. Na Vršovickém nádraží
jsem taky točil nějaký klip s Kryštofem
Hanzlíkem, do Nuslí jsme chodívali často
na pizzu, bydlelo se nám tam dobře.
Bohdana: Zrovna ulice K Botiči, kde jsme
bydleli, se mi líbila. Protéká jí říčka Botič,
je tam hodně stromů, alej, kam chodí na
procházky pejskaři, prostě taková pozitivní, nerušná ulice a všude bylo blízko.
Hned vedle je stadion Ďolíček, a když se

tam hrál fotbal, slyšeli jsme doma, jak lidé
skandují, to bylo fajn. Velkou výhodou pro
mě bylo hezké Vršovické nádraží. Vůbec
mě v Praze baví vlaková nádraží, protože
vlak je dneska super a asi nejrychlejší doprava po Praze. Když jsem jezdila natáčet
do Hostivaře, sedla jsem ve Vršovicích na
vlak a byla za osm minut v Hostivaři, kousek od ateliérů.
● Partnery jste nejen na jevišti, ale i v životě. Nosíte si práci domů, pomáháte si
třeba při zkoušení rolí?
Bohdana: Určitě nosíme, ono to ani jinak
nejde, protože náš okruh komunikace je
zúžen na naši práci. Samozřejmě prožíváme ve svých dialozích svou práci, ať je to
třeba zrovna věc, kterou zkoušíme dohromady, ale i když jsme při zkoušení nebo natáčení rozděleni, mluvíme spolu o tom, co
nás zaujalo, co nás baví nebo naopak nebaví, na co jsme naštvaní.
Luboš: Ta divadelní rodina je s naší rodinou propojena, je to prorostlé, takže to ani
nejde nějak odstřihnout. Oba dva máme divadlo hodně rádi a naštěstí máme i hodně
podobné názory jak na politiku, tak na divadlo i na život, takže pořád o tom meleme.
● Takže vám nehrozí nějaká „ponorka“?
Luboš: To určitě hrozí, ale naštěstí ještě
žádná nebyla.
Bohdana: Na to, že spolu pracujeme a žijeme, tak opravdu spolu netrávíme čtyřiadvacet hodin denně, že by to do té ponorky
nějak přerostlo. Mám teď rodinu na Šumavě, a protože jsem jedináček, snažím se
tam jezdit co nejvíc. Máme každý svoje ak-

Pohřeb až zítra

Úklady a láska

tivity a myslím, že si vycházíme vstříc. Dojdeme tak vždycky do fáze, kdy se nám po
sobě stýská, protože se třeba dva tři dny
nevidíme.
● Kudy vedla vaše cesta k herectví?
Luboš: Byl jsem hodně živé dítě, pořád
jsem někde běhal, hrál hokej nebo fotbal.
Zhruba v deseti letech jsem ale měl úraz
s kolenem a musel být v klidu. Naštěstí se
jednou během vyučování zjevila ve škole
paní Pejskarová-Pavelková, maminka Ondřeje Pavelky, a přišla „verbovat“ děti k divadlu. Potřeboval jsem asi nějakou náhradu
za to běhání, tak jsem se přihlásil. Začal
jsem chodit do Lidové školy umění, kterou
manželé Pavelkovi vedli, a pak jsem si ještě
přibral housle. Měli jsme soubor Minidiv,
byl tam tenkrát ještě Ondra Pavelka, ale
ten už odcházel. Dělal kulisáka ve Varech,
gympl v Ostrově nad Ohří a pak se dostal
na DAMU. Ještě tam byl jeden človíček
František Staněk, který je teď v angažmá
v Hradci Králové, pokud se něco nezměnilo, a ten se dostal na konzervatoř. Moje
představa byla, že se přihlásím na automechanika a potom budu jezdit s tirákem. Paní
Pavelková mi ale říkala, ať určitě také zkusím konzervatoř, tak jsem to zkusil a vzali
mě. Konzervatoř jsem nakonec nedodělal,
protože jsem začal lajdačit. Potom jsem šel
na vojnu, ale mezitím už jsem spolupracoval s Divadlem Na okraji, kam jsem po vojně
nastoupil do angažmá jako herec, a pak už
se to herectví se mnou táhlo.
Bohdana: Maminka byla učitelka ruštiny
a němčiny, tatínek mimo jiné opravoval
varhany, sochy v kostelích a tak, takže jsem
byla spíš nasměrovaná k těm humanitním
oborům. Říkala jsem si, že půjdu na gympl,
pak studovat jazyky jako maminka a stejně
jako ona budu učitelka. Jenže v prvním roč-
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níku na gymnáziu jsme byli
nahnáni na představení teplické operety, která tam tenkrát
fungovala. Byla to opereta Nejkrásnější válka a mně se tam
hrozně líbil představitel Juliána, pan Martin Táborský. Najednou jsem si říkala, že by mě
strašně bavilo být také na jevišti. Byla jsem vždycky výřečnější, asi po rodičích, kteří byli
oba rázní lidé, a tak už to šlo
ráz na ráz. V operetě v Teplicích
mě vzali do sboru, po dvou letech jsem zkoušela přijímačky
na DAMU, ale nevzali mě. Na
gymplácké nástěnce jsem objevila letáček, že Střední škola
dramatických umění při Severomoravském divadle v Šumperku otevírá ročník a dělají se
talentovky. Jela jsem tam, talentovky udělala a s kufříkem
odjela studovat na tři roky do
Šumperku, kde si mě pak rovnou nechali v angažmá.
● Pamatujete si svou úplně
první roli?
Bohdana: První věc, kterou
mi divadlo v Šumperku nabídlo,

když nepočítám studentská
představení, byla Girl ve hře Jonáš a tingltangl. Měla jsem tam
i sólovou písničku Zlá neděle
Hany Hegerové. Bylo mi nějakých devatenáct dvacet let, takže to pro mě bylo veliké.
Luboš: U mě to bylo takové
pásmo básniček, které jsme dělali v té Lidové škole umění. Nepamatuji se už od koho, ale text
si pamatuji dodnes: „Hop, hop,
hop, byl jeden strop. Na tom
stropě byla díra pro velkého netopýra. Hop, hop, hop byl jeden
strop...“ Tak to byla moje první
role na jevišti v jedenácti letech
a klidně bych si ji zopakoval. Objížděli jsme s tím pásmem
různé festivaly lidových škol
umění, vyhrávali je a bylo to
moc hezké, rád na to vzpomínám.
● A máte nějakou vysněnou
roli?
Bohdana: Když jsem v Teplicích dělala sboristku, hrál se
tam muzikál Kabaret. Posléze
jsem viděla i ﬁlm, který mě
úplně uhranul. Hrozně se mi lí-
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bila hlavní role zpěvačky Sally
Bowles. Asi po deseti letech byl
v Šumperku tento titul nasazen
na repertoár, a aniž bych nějak
za sebe lobbovala, byla jsem do
role Sally Bowles obsazena, takže tím mám svou vysněnou roli
za sebou.
Luboš: Mám asi tři takové postavy. Stepního vlka bych asi
rád hrál, ten titul se mi líbí
a moc se mi líbí Tulák po hvězdách, to už je ale asi všechno
pryč. Hrozně rád bych si zahrál
Meﬁsta. Nemyslím Goethova,
ale postavu, co hrál Klaus Maria
Brandauer ve ﬁlmu režiséra
Istvána Szabó, natočeného podle stejnojmenného románu
Klause Manna. Toho herce, jak
prochází, proplouvá různými
režimy, bych si rád zahrál.
● Zahráli jste si v nekonečném seriálu Ulice. Jaké to je
hrát v takovém seriálu, baví
vás to, ovlivnilo vás to nějak,
poznávají vás třeba lidé na
ulici?
Bohdana: Zrovna teď mám
nějakou stopku, protože prý asi

půl roku mou postavu nečeká
žádný vývoj. Lidé mě na ulici
poznávají, určitě se to nějak
muselo zúročit. Sem tam někdo
povykoval, ale zatím byli ti lidé
milí, ona ta moje postava negativní v pravém slova smyslu nebyla. Myslím, že jsem se nedostala do takové fáze, jako třeba
někteří kolegové, kteří hrají negativnější postavy a od diváků,
kteří nedokážou rozlišit ﬁlmovou postavu a herce, si to schytávali mnohem hůř.
Luboš: Díky jiným ﬁlmům
jsem právě teď třeba zarostlý,
takže lidem docela trvá, než si
mě zařadí. Zvláštní na tom je,
že stačí, aby se člověk víckrát
mihl v Ulici nebo Ordinaci a podobných seriálech, a najednou
ho lidi hned poznávají. Ze začátku mi to bylo i líto, protože
jsem si říkal, že člověk má nějakou popularitu na základě seriálu, i když je v žádném případě nehaním, ale daleko víc
jsem si třeba vážil jiné práce
u ﬁlmu a té si lidé nevšimli,
nebo si ji nedávají do spojitosti.
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Vršovické divadlo
uvede detektivku ve světové premiéře

de dokonce o světovou premiéru původní české hry
Mléčné sklo v inscenaci
režiséra Pavla Kheka, poprvé
bude k vidění v Maně 8. ledna.
Scenárista Marek Epstein je
vyhledávaným autorem televizních i ﬁlmových scénářů.
Inspiroval ho novinový článek
a skutečný příběh matky, která
nedokázala odložit nemocného
syna, ale zároveň už neměla
sílu se o něj starat. „Milovala ho
jako matka a nenáviděla jako
žena, které zničil život. Těch
několik lakonických řádků bylo

J

tak nabitých emocemi, že jsem
příběh už nedokázal odložit,“
popsal autor hru.
Tématem je tak otázka viny
a trestu. „Jsem nadšený z textu
Marka Epsteina, věřím dramaturgyni Věře Maškové, rád se
nechám vést talentovaným
mladým režisérem Pavlem
Khekem a taky se poprvé na jevišti potkám s Míšou. Navíc
v tak krásném, znovu obnoveném divadle ve Vršovicích, které má jedinečnou atmosféru
i ducha. Snad to ocení i diváci,“
říká Miroslav Etzler.

Pěšky přes Pyreneje
4. prosince
■ 840 km sám pěšky přes Pyreneje je název přednášky, kterou pořádá začátkem prosince
knihovna v Malešicích. Jde
o cestovatelské povídání s projekcí, kdy Jakub Šolc povypráví
o svém sólo přechodu Pyrenejí
od Atlantiku ke Středozemnímu moři.

Péče o své blízké
4. prosince
■ Pečuj doma je beseda pro
ty, co pečují o své blízké, pořádá
ji Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov. Povídat se bude
o možnosti podpory osob pečujících například o své staré či
nemocné rodiče. Besedu vede
Magdalena Grünbecková z Diakonie ČCE.

Keramická dílna
7. prosince
■ Vánoční svícínky a další dekorace se budou vyrábět v keramické dílně Rodinného a komu-

nitního centra Jablíčkov, která
je naplánována na předvánoční
čas. Tvořit mohou rodiče s dětmi od dvou let nebo samotné
starší děti.

Esenciální oleje
11. prosince
■ Workshop esenciální oleje
v praxi uspořádá před Vánoci
Rodinné a komunitní centrum
Jablíčkov. Příchozí se jednak
dozvědí zajímavosti o olejích,
jednak zjistí, jak mohou kvalitní esence doma efektivně zastoupit produkty z lékáren,
drogerií, kosmetických salonů
i parfumerií.

Přišel k nám bílý kůň
12. prosince
■ Divadelní představení Přišel k nám bílý kůň plánuje na
12. prosince Městská knihovna
Malešice. Půjde o pohádku pro
nejmenší diváky o nebezpečné
cestě malého koníka, který se
rozhodl, že přiveze lidem sníh.
Doprovodí ji říkadla a písničky
pro zimní čas.

Pořádáte akci v Praze 10?
Miroslav Etzler a Michaela Badinková, hvězdy chystané inscenace Mléčné sklo

Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
www.vase10.cz
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Novoroční novinku chystá pro své diváky
Vršovické divadlo Mana. Půjde o kriminální
drama scenáristy Marka Epsteina Mléčné
sklo. Na prknech divadla se představí
Michaela Badinková a Miroslav Etzler.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.
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Pražská policie chce testovat
technologii rozpoznávání obličejů

Babiš po prohlídce Malešic
preferuje pro vládní čtvrť Letňany

Vedení pražské policie požádalo magistrát, aby aktivoval na
šesti místech v hlavním městě automatické rozpoznávání
obličejů. Policie by tak mohla automatizovaně sledovat
a zaznamenávat pohyb osob, které kamery zachytí. Předseda bezpečnostní komise magistrátu Petr Hlubuček (STAN)
uvedl, že jde o citlivou záležitost a Praha požádá o stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů. Primátor Zdeněk

Premiér Andrej Babiš (ANO) si v pátek prohlédl areál hlavního třídicího střediska České pošty v pražských Malešicích,
který se pošta chystá opustit. Ředitel pošty Roman Knap
předsedovi vlády nabídl areál jako místo pro možné umístění tzv. vládní čtvrti. Babiš po zhruba hodinovém jednání
řekl, že stále zvažuje i další varianty, preferuje nadále výstavbu v pražských Letňanech, kde však nemůže už delší

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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Vánoce
Centrem pražských oslav budou každoročně tři náměstí.
Václavské, náměstí Republiky a zejména Staroměstské
náměstí. Na náměstí Republiky budou trhy od 30. listopadu
do 30. prosince, na Václaváku a Staroměstském náměstí
také od konce listopadu až do 6. ledna.

Vánoce v Praze.
ominantou staroměstských trhů
bude pochopitelně jako každý rok
ozdobený strom, letos přijel do metropole z Libereckého kraje. Jde o urostlý
smrk, který vyrostl na soukromém pozemku ve městě Semily na dosah Českého ráje,
Krkonoš a Jizerských hor. Celkem přišlo
dvaačtyřicet tipů od veřejnosti.
Problematické je to letos s novoročním
ohňostrojem. Nové vedení metropole se totiž rozhodlo ho nahradit videomappingem,
tedy světelnou projekcí. Důvodem jsou prý
negativní důsledky klasických ohňostrojů,
například hluk. Novoroční videomapping
bude promítnut na budovu Národního muzea a půjde o příběh metropole doprováze-

D

ný hudbou. Promítat se bude dokonce třikrát po sobě.

Ohňostroj možná nakonec bude
Pražané však možná o svoji světelnou
show nakonec přece jen nepřijdou. Organizátoři minulých ročníků pražských novoročních ohňostrojů totiž chtějí uspořádat
ohňostroj i přes „stopku“ magistrátu. Neoﬁciální pražský novoroční ohňostroj chtějí „odpálit“ také na Nový rok, aby se mohl
uskutečnit, vybírají pořadatelé příspěvky
od veřejnosti.
Trhy a ohňostroj jsou tradiční akce, které v Praze navštěvují celé rodiny. Tradiční
jsou ale i zvyky, které se s vánočními svátky

pojí. Veděli jste, že oblíbený kapr na štědrovečerní tabuli je relativně novým zvykem?
Naši předci dávali přednost luštěninám
a polévkám a mlsali sušené a vařené ovoce
a kaše. Ryby si dopřávali bohatí měšťané
a na vesnici se zvyk dostal až ve 20. století.
Naopak starý je zvyk svobodných dívek,
které chtějí zjistit, zda půjdou brzy z domu. Hází se střevícem, a když se špička boty otočí směrem ke dveřím, znamená to, že
dívka odejde z domu a vdá se. Dívky si také
mohou zatřást stromkem, odkud uslyší psí
štěkot, odtud přijde ženich. Na svátek svaté Barbory je také dobré si utrhnout větvičku třešně. Pokud rozkvete do Štědrého
dne, do roka bude svatba.

Prosincové
pranostiky
■ Když na Boží hod prší, sucho úrodu
naruší.
■ Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
■ Padá-li na Boží narození sníh, hodně
obilí bude na polích.
■ Když Kateřina po ledě už chodívá,
Eva potom blátem oplývá.
■ Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
■ Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda
malá.

Vánoční pověry

Centrem pražských vánočních oslav bude tradičně Staroměstské náměstí

■ Na Štědrý den se nesmí zametat ani
vynášet odpadky. Vyneslo by se štěstí.
■ U stolu musí sedět sudý počet osob,
pokud tomu tak není, prostřete pro nečekaného hosta.
■ Od stolu smí vstát během štědrovečerní večeře jen hospodyně. Kdo tenhle zvyk nedodrží, hrozí mu, že příští
rok už k večeři nezasedne.

www.vase10.cz
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Trhy, tradice, pranostiky

Nádoby na použitý textil

Sběr
rostlinných olejů

■ Topolová a Jabloňová (zastávka BUS Centrum Zahradní
Město)
■ Jabloňová (proti č. o. 3, u nádob na směsný odpad)
■ Ostružinová (před domem
č. o. 11, v blízkosti nádob na tříděný odpad)
■ Jabloňová x U Zahradního
města (poblíž polikliniky)
■ Jasmínová x Práčská (v blízkosti nádob na směsný odpad)
■ Švehlova x Topolová (za
orientační tabulí MČ Praha 10)
■ Jahodová 2915/34 (těsně
vedle „komunikační zeleně“)
■ Narcisová (za domem č. 6,
parc. 225/147 k. ú. Záběhlice,
vlastník Pražská plynárenská
1 ks)
■ Počernická (před poštou)
■ Malešické nám. x U Tvrze
(u zastávky BUS)
■ Počernická x Limuzská
(před objektem Oása)
■ Počernická x Dřevčická

ádoby na oleje a tuky
jsou určeny na přepálený rostlinný olej
a tuk v pevně uzavřených
a neporušených PET lahvích. Nádoby nejsou určeny
na směsný odpad, živočišné
tuky, motorový olej či na odpad z podnikatelské činnosti.
Záběhlice
■ Mattioliho x Kamelova
■ Ostružinová x Jahodová
Strašnice
■ Mokřanská x Běžná
■ Pod Strání x Dubečská
■ Saratovská x Věšínova
Vršovice
■ Vršovická x Užocká
■ Petrohradská x Pod Stupni
■ Ruská x Vlašimská
Malešice
■ Rektorská x Bakalářská
Michle
■ Popovická x V Dolině

■ Rubensova (prostranství obchodního střediska na Skalce)
■ V Olšinách (parkoviště u Billy)
■ Nučická (proti č. o. 20, vedle
tříděného sběru)
■ U Hráze (křížení s ul. Na
Hroudě, v blízkosti nádob tříděného sběru)
■ V Olšinách (prostranství
u metra Strašnická)
■ Černokostelecká x Tuklatská (před prodejnou Albert)
■ Černokostelecká (před č. p.
3409, zastávka TRAM Černokostelecká)
■ Štěchovická x Solidarity
(vedle zastávky BUS)
■ Goyova (příčně proti schodům k NS Albert)
■ Přetlucká (u zast. BUS Rembrandtova směr Skalka)
■ Dubečská x Průběžná
■ Počernická (proti domu číslo 3a)
■ Nosická (proti č. o. 30)

Pyrotechnika

*)('& % $##"! &
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?
Jsme také na Facebooku

Přidejte se!





Bezpečnostní
informační
služba

Nestátní zdravonické zařízení – Centrum primární péče „EDEN“
Vršovická 75a, 100 00 Praha 10, tel.: 267 311 964
e–mail: ordinace@vorlickovap.cz
Mudr. Petra Vorlíčková – praktický lékař pro děti a dorost

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKY, ELEKTRIKÁŘE
A PRACOVNÍKY OSTRAHY

Hledám zdravotní sestru

Kontakt:
e–mail: ordinace@vorlickovap.cz
tel. do ordinace: 267 311 964, mobil: 723 039 421
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do ordinace pediatra v Praze 10 - Vršovicích
na 3 odpoledne v týdnu (pondělí 15–18 hod.,
středa 14–18 hod., pátek 13–15 hod.) a 2–3 x ročně mimo
letní prázdniny na celý týden. Červenec, srpen volno.

Nástup pokud možno od 3. 1. 2020.

Více na
www.vase10.cz

INZERCE V10-1213
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Volejte Julia
777 607 861

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

INZERCE V10-1210

www.marthypyro.cz

 


INZERCE V10-1211

OC VIVO! Hostivař
podlaží -1. patro
otevřeno i 31.12.

facebook.com/nasregion

INZERCE V10-1214
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■ Kubánské náměstí x Vršovická (u telefonních automatů)
■ Kodaňská (parkoviště za budovou Ministerstva životního
prostředí)
■ Taškentská (před sběrným
střediskem Diakonie Broumov)
■ U Slavie x Vladivostocká
(při pěší lávce)
■ Vršovické nám. x Sportovní
(poblíž Sokolovny)
■ Murmanská x Kubánské
nám.
■ Litevská x Tulská
■ U Vršovického nádraží (proti č. 8)
■ K Botiči x Vršovická (v rohu
„komunikační zeleně“)
■ Ruská (před objektem číslo
1237/170)
■ Vladivostocká x Amurská
(u oplocení školy)
■ ul. Sedmidomky (v blízkosti
nádob na tříděný odpad)
■ ul. Nad Vršovskou horou x
Elektrárenská

INZERCE V10-1212

Ohňostroje

INZERCE V10-1201

ZDROJ MČ PRAHA 6

servis

❖ Dobrý zdravotní stav

❖

Dobrý zdravotní stav

největší operátor intermodální
kontejnerové přepravy v ČR
a střední Evropě

Pojďte k nám!
Nabízíme pracovní místa
v blízkosti
Vašeho bydliště!
Administrativní pracovník/ice
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

SŠ vzdělání
Znalost AJ (základy, písemně)
Uživatelská znalost PC
Komunikační dovednosti
Pečlivost, ﬂexibilita
Spolehlivost, zodpovědnost
Samostatnost

Nástup ihned nebo dohodou.
Vhodné i pro absolventy.

Samostatný asistent
technického ředitele divize
Hledáme ﬂexibilní osobnost se zájmem
o obor oprav a údržby strojů (kolová
a kolejová zdvihací zařízení, železniční
a jeřábová technika).
❖ SŠ/VŠ vzdělání technického směru
❖ Komunikační znalost AJ (komunikace
s dodavateli)
❖ Uživatelská znalost PC
❖ Strategické myšlení
❖ Schopnost určovat priority
❖ Pečlivost, spolehlivost
❖ Zájem o obor a další vzdělávání

Signalista
Do železničního provozu (vlečka) na částečný
pracovní úvazek cca 20 h týdně.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dobrý zdravotní stav
Uživatelsky PC
Samostatnost, ﬂexibilita
Pečlivost
ŘP skupiny B
Upřednostníme předchozí praxi
v železničním provozu

Vhodné pro aktivní důchodce a studenty.
Odborné zaškolení a zácvik zajistíme.
Mzda 190 Kč/hodinu.
Nástup ihned nebo dohodou.

NABÍZÍME:
❖ Pracovní uplatnění v silné stabilní
společnosti
❖ 5 týdnů dovolené
❖ Po roce zaměstnání 2x ročně ﬁnanční
bonusy
❖ Stravenky ve výši 70 Kč plně hrazené
zaměstnavatelem
❖ Závodní stravování
❖ Firemní akce
❖ Očkování proti chřipce

Další informace o pozicích získáte na www.metrans.eu nebo na telefonu 267 293 389.
Vaše životopisy očekáváme na e‐mailové adrese: prace@metrans.cz.
Adresa: Podleská 926/5, Praha 10 ‐ Uhříněves
INZERCE V10-1218
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Udělejte si čas
na to důležité
Stabilní pevný Nordic 5G internet
bez závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem.
Akce platí do 5. 1. 2020
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

Překvapivá volnost
INZERCE V10-1205

