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Vážení čtenáři,
pro desátou městskou část je
rok 2020 významný. Připo-
míná si totiž, stejně jako zby-
tek Česka, narození jednoho
z nejvýznamnějších Čechů –
spisovatele Karla Čapka. Ča -
pek měl k desítce blízko, žil
tady a na zahradě jeho vily se
scházeli takzvaní pátečníci.
U příležitosti výročí se bude
konat celá řada zajímavých
akcí a bude také možné si
prohlédnout zmíněnou vilu.
Ta už nějakou dobu patří

Pra  ze 10 a vzniká zde Čapkovo muzeum. Čapkem „žije“
i he rečka Jitka Smutná. Kromě toho, že ji můžete vídat
v oblíbených televizních seriálech, totiž hraje na prknech
Vršovického divadla. A právě tady se ujala v Čapkově hře
Matka hlavní role. Přinášíme vám ale i další témata z de-
sáté městské části, například z oblasti školství nebo zdra-
votnictví. Třeba tipy na zajímavé volnočasové akce. Pro-
tože i když je venku ošklivo a nevlídno, nemusíte až do jara
ležet na gauči a čekat na první sluníčko. Vydejte se ven,
třeba do divadla, na masopust, na zajímavou přednášku
nebo na karneval. 

Vaše Zuzana  
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Náplň práce:
◗ Aktivní nábor inzerentů
◗ Komunikace s klienty a tvorba nabídek

Požadujeme:
◗ Praxi s aktivním oslovováním

firemních klientů
◗ Obchodníka, který umí zaujmout

po telefonu i na schůzce

Nabízíme:
◗ Možnosti vysokých výdělků bez limitu!
◗ Práce pro nejrychleji rostoucí

mediální dům v ČR

Své životopisy zasílejte na
lukas.zita@a11.cz

INZERTNÍ MANAŽER
Náš REGION Praha a okolí
Vydavatelství A 11 hledá inzertního manažera

pro noviny Náš REGION a web nasregion.cz
pro oblast Praha a okolí.
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Koncepce rozvoje
desítkového školství

Desátá městská část má novou
koncepci školství. Ta počítá
s tím, že budou zvyšovány kapa-

city mateřských a základních škol či že
bude investováno do zanedbávaných
budov, které děti navštěvují a v nichž se
učí. Koncepce byla schválena na roky
2020 až 2025 a má celkem pět oblastí
a cílů. 

Ve Vršovicích bude
Pacientský hub

Otevřený prostor pro vzdělávání
i diskusi pojmenovaný Pacient-
ský hub vznikne ve Vršovicích.

Jeho cílem je poskytovat zázemí pro
rozvoj a vzdělávání občanské společ-
nosti ve zdravotnictví, a to prostřednic-
tvím seminářů, setkávání se s odbor-
níky, osvěty ve zdravotní oblasti, ale
i neformálních akcí.

Sportovec roku
desáté městské části

Sportovce roku Prahy 10 vybere
na přelomu února a března po-
rota složená z členů Výboru pro

sport a volnočasové aktivity a dalších
sportovních osobností. Oceněni budou
sportovci, kteří se zapojují do sportov-
ních profesionálních či amatérských
aktivit v Praze 10 v katego riích děti
a mládež, dospělí, sportovní týmy, tě-
lesně handicapovaní, školní reprezen-
tace a trenér roku. Účelem ankety je
propagace pohybu ve volném čase.

Centru Paraple
pomohla aukce

Charitativní aukce uměleckých
piv ních lahví pomohla Centru Pa-
raple, celkem získalo 2 061 387

korun. Aukce se konala poosmé a celý
výtěžek tradičně putuje Centru Para -
ple, které pomáhá lidem s poškozením
míchy a jejich blízkým.

Několik dopravních omezení kompli-
kuje dopravu po desáté městské čás -
ti. Konkrétně jde třeba o ulici Hra-

dešínskou, kde se až do konce února bude
pracovat na inženýrských sítích. Až do
květ na potrvá omezení v ulici Věšínova.
Jde o úplnou uzavírku ulice v úseku od ob-
jektu č. 202/3 ke křižovatce s ulicí Staro-
strašnická. Dopravní obslužnost neuzavře-
ného úseku bude umožněna zavedením
obousměrného provozu. Od poloviny břez -
na do půlky května je třeba počítat s tím, že
ulice Nad Primaskou, konkrétně mezi kři-
žovatkami ulic Starostrašnická a Za Poš -
tou, bude zce la uzavřena ve východní větvi
křižovatky s ulicí Starostrašnická. Doprav -

ní obslužnost bude umožněna zavedením
obou směr ného provozu v zaslepeném úse -
ku a dále v ulici Kralická v úseku Staro-
strašnická – Za Poštou. Na komunikaci
V Olšinách je omezen provoz kvůli rekon-
strukci kanalizace a obnově vodovodních
řadů. Dopravní opatření jsou zaváděna po
etapách a budou se týkat úseku Starostraš-
nická – Průběžná ve směru do centra. Prv -
ní etapa, kdy bude uzavřen levý jízdní
pruh, potrvá do začátku března. Následo-
vat bude omezení levého pruhu a části
chodníků, a to až do poloviny dubna. Po-
slední etapa zahr nu je uzavření pravého
jízdního pruhu a části chodníku a měla by
skončit v červnu.

Dopravní omezení
v desáté městské části

Novela zákona o pozemních komu -
nikacích, kterou schválila Poslanec -
ká sněmovna, pomůže parkování

v Pra ze 10. Samotná desátá část dokonce
změnu iniciovala. Novinka umožňuje
obcím odstraňovat ze svých komunikací
dlouhodobě odstavená vozidla. Tím v Praze
10 mohou přibýt stovky parkovacích míst.
Dosud mohlo být za vrak, který šlo odtáh-
nout, považováno jen takové auto, které
bylo z technického hlediska nezpůsobilé

k provozu, například mu musel chybět mo -
tor, kola či části karoserie. Nově to bude
snaz ší. „Umožní (pozn. red.: novela záko -
na o pozemních komunikcích) odstraňovat
mi mo komunikace i vozidla, kte rá mají
‚pouze‘ neplatnou technickou prohlídku
déle než šest měsíců. Odstavení takového
auta bude navíc přestupkem za pokutu až
300 tisíc korun,“ popsal Daniel Čech, ve-
doucí silničního správního úřadu v desáté
městské části. 

Novela zákona
pomůže parkování

Zápis do prvních tříd základních škol
pro školní rok 2020/2021, které zři-
zuje desátá městská část, se bude

konat 1. a 2. dubna, zápisy do přípravných
tříd základních škol potom 5. května.
V dub nu se budou do škol zapisovat všech -
ny děti, kterým bude na začátku školního
roku šest let. Povinnou školní docházku lze
potomkovi odložit, i v tom případě je však
třeba k zápisu přijít a donést s sebou žá-
dost o odklad spolu s posudkem z poraden-
ského zařízení či od odborného lékaře. Ná-
stup do první třídy lze odložit nejdéle do
dovršení osmi let věku dítěte. K zápisu do
první třídy je nutné přinést potřebné do-
klady, těmi jsou jednak rodný list dítěte,

jednak občanský průkaz nebo jiný rovno-
cenný doklad totožnosti zákonného zá-
stupce. Každé dítě s trvalým bydlištěm
v desáté městské části má určenu svoji spá-
dovou školu, v níž je mu garantováno před-
nostní přijetí do první třídy. Rodiče mohou
pochopitelně vybrat potomkovi i jinou
školu, zde však už bez záruky jistého při-
jetí. Přijít k zápisu lze do libovolného počtu
škol. Do mateřinek se budou děti zapisovat
v Praze 10 s výjimkou mateřinky U Vršo-
vického nádraží 5. květ na a využít lze
elektronický předzápis. V mateřské škole
U Vršovického nádraží se v květnu nebude
zápis ko nat z důvodu rekonstrukce jedno -
ho pavilonu.

Zápisy do prvních tříd
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volný čas

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

■ Dětské představení mohou
navštívit diváci ve Vršovickém
divadle Mana, a to 13. února.
Hra na motivy biblického pří-
běhu kombinuje loutkové, po-
hybové a činoherní divadlo a ob-
razy se odehrávají v různých
atmosférách. Příběh provází
dvo jice námořníků, kteří se pla -
ví z Joppe do Taršíše. Námořníci
vtahují diváky do svého života
na lodi. Představení je vhod né
pro děti od čtyř do patnácti let,
ale i pro dospělé. V prů běhu hry
zazní tradiční i autorské písně.

■ Na sobotu 15. února od
14.00 hodin je naplánován le-
tošní Malešický masopust. Sraz
masek je ve vnitrobloku Byty
Malešice. V plánu je, tak jak se
v případě masopustu sluší a pa -
tří, hudba, tanec, masky, diva -
dlo, průvod i nefalšovaná staro-
česká zabijačka.

■V 16.00 hodin začne 16. úno -
ra v RC Jablíčkov zábavné odpo -
ledne plné masek, soutěží a her.
Tématem letošního ročníku kar-
nevalu jsou piráti a námořníci.
V maskách jsou vítáni nejen
dětští návštěvníci, ale i ti do-
spělí.

■ Terorista unesl civilní leta -
dlo, aby je navedl na fotbalo vý
stadion a zabil tak 70 tisíc di-
váků. Ale jeden muž, vojenský
pilot Lars Koch, měl odva hu
a sílu jednat. Sestřelil letadlo,
všech 164 cestujících zahynu -
lo. Měl Lars Koch právo zabít
164 nevinných lidí? Existují
v lidském životě situace, kdy je
zabíjení správné? Teror od Fer-
dinanda von Schiracha je diva-
delním hitem poslední sezony,
který již vidělo téměř 400 tisíc
diváků. V současné době se hra -
je po celém světě na více než tři-

ceti renomovaných scénách.
Představení odehrají herci na
prknech Vršovického divadla
Mana, a to 16. února.

■ Na 20. června od 19.30 ho -
din je připraveno představení
ve Vršovickém divadle Mana. Je
to napínavý příběh o bojích čes -
koslovenských legionářů podle
skutečných událostí pojmeno-
vaný Země česká, domov můj.
Hra  je inspirována osudy vr -
šovického občana, varhaníka
míst ního husitského sboru
a učitele Františka Nováka.
Jeho ži votní příběh byl vskutku
nevšední. Narodil se za Rakou-
ska-Uherska jako syn prostého
malostranského řemeslníka.
Přestože jeho rodina byla nema-
jetná, podařilo se mu vystudo-
vat a stát se učitelem. V roce
1914 vypukla první světová vál -
ka a František musel jako mno -
ho českých chlapců a mu žů na-
rukovat do rakouské armády.
Poté, co byl na ruské fron tě za-
jat, přihlásil se dobrovolně do
nově vznikající československé
armády a spolu s ní prošel ne-
lehkou anabází přes celé Rusko,
Japonsko a Ameriku zpět do
vlasti.

■Taneční orchestr Stanislava
Douši zahraje posluchačům i ta-
nečníkům k tanci a poslechu
v Kulturním domě barikádní ků,
a to 18. února od 18.00 ho din.
Zazní taneční a swingová mu-
zika, ale i evergreeny a zapome-
nuty nebudou ani české lidovky.

■ Ve 20.00 hodin začne před-
stavení Lukáš Křišťan/AKT -
(OFF)KA, které odehraje sou-
bor vršovického Divadelního
studia Neklid. Půjde o dvě ak-
tovky v české mediální bažině
v dramaturgii a režii Iva Šor-
mana, divákům se představí Zu-
zana Rendek, Lukáš Křišťan,
Filip Minařík a Ivo Šorman.

O Jonášovi
13. února

Malešický masopust

15. února

Karneval v Jablíčkově

16. února

Teror

16. února

Taneční orchestr

18. února

Země česká, domov můj

17. února

AKT(OFF)KA

18. února

■ Hvězdný prach se jmenuje
taneční akce, kterou pořádá
23. února Kulturní dům bari-
kádníků. Jde o taneční odpo-
ledne s hudbou mnoha žánrů.
Na své si přijdou od 14.00 hodin
milovníci swingu, lidovek, ale
i standardu, latiny a disca.

■ Drama lásky a vypočíta-
vosti mohou diváci začátkem
března zhlédnout ve Vršovic-
kém divadle. Hlavní postavou je
muž stojící mezi dvěma že-
nami, bankovní úředník Má nek.
Zasnoubený je s mladou, krás-
nou a povrchní Adélou, jenže
najednou do jeho života vstoupí
laskavá a obětavá sestřenice Mi-
lada. Mladík se tak najednou
musí rozmýšlet, zda stojí víc
o obětavost, nebo spontánnost,
energii a vzrušení. Jak připomí-
nají autoři hry, i ten nejlepší
počtář se ale přepočítá v mo-
mentě, kdy za nitky zatahá „ta
třetí“. Ta totiž nakonec dostane
úplně všechny…

■ Hru populární české dra-
matičky Lenky Lagronové Za-
hrada Jane Austenové mohou
diváci vidět ve Vršovickém di-
vadle začátkem března. Jde
o úsměvný a trochu i hořký
pohle d do kuchyně jedné z nej-
slavnějších anglických spisova-
telek Jane Austenové – spiso-
vatelky, která dodnes okouzluje
davy čtenářů a čtenářek po ce-
lém světě.

■ Dva manželské páry prožijí
během jednoho večera tři va -
rianty téhož večírku. Diváci tak
mají možnost nahlédnout do ži-

votních situací, které jsou vý-
sledkem těchto náhodných
posu nů. Představení Tři verze
života odehrají na prknech Vr-
šovického divadla herci souboru
Divadla Verze

■Malešický mikropivovar při -
vítá v polovině března zájemce
o informace o Japonsku. Konat
se tady bude cestovatelské pro-
mítání a povídání o zajímavých
zážitcích, lidech a přírodě od
cestovatele Ondřeje Landy po-
jmenované Japonsko zevnitř.
Projekce v mikropivovaru za-
číná od 19.00 hodin a vstup je
volný. Akci připravuje Natura,
quo va dis? a její Ekocentrum
Malešice a pořadatelé doporu-
čují si místo na promítání pře-
dem rezervovat.

■ Rodinné a komunitní cen-
trum uspořádá v březnu Kurz
kojeneckých masáží. Masáže
jsou vhodné pro děti od šestine-
dělí až do doby, než začnou sa-
mostatně lézt. Kurz se skládá
z celkem tří na sebe navazují-
cích lekcí. Ideálně je dobré ab-
solvovat všechny, přihlásit se
však lze i na jednotlivé. Další
lekce jsou naplánovány na du-
ben. 

■ S významnými českými
autory se budete setkávat kaž -
dý měsíc v knihovně Dům čtení
v Ruské ulici. Na březen je na -
plánováno povídání s Jonášem
Zbořilem. Akci Spisovatelé do
knihoven připravila Asociace
spisovatelů spolu s knihovnou.
Na další měsíce je naplánováno
setkání s Radkem Malým, Mar-
kétou Hejkalovou a Kateřinou
Rudčenkovou.

Ta třetí

2. března

Hvězdný prach

23. února

Kurz
kojeneckých masáží 

20. března

Zahrada Jane Austenové

5. března

Tři verze života

8. března

Spisovatelé do knihoven

26. března 

Japonsko zevnitř

18. března
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kultura

Zvoleny byly takové akce,
které jsou podle pořada-
telů zároveň podporou

živé literatury a nezávislé žur-
nalistiky. Konat se budou set ká -
ní, která mají připomenout
téma ta, „o nichž Čapek přemý-
šlel, a hodnoty, které zastával,
a obyčejné věci, kterými se za-
býval“. Některé akce už probě -
hly, zejména vzpomínka u spi-
sovatelova hrobu na Slavíně
ne bo třeba vzpomínkový večer
na Karla a Josefa Čapkovy, kte -
rý uspořádalo Kotěrovo cen-
trum architektury v Trmalově
vile. 

Praha 10 také v březnu po -
smrtně udělí Čapkovi čestné ob-

čanství desítky. V dubnu je po -
tom v plánu Sjezd spisovatelů
a diskusní večer v Čapkově vile.
Tématem bude význam a posta-
vení antologie „Francouzská
poesie nové doby“ ne jen v rámci
Čapkova díla, ale v kontextu
celé české překladové literatu -
ry. Květen potom bude na stej-
ném místě patřit Noci literatu -
ry, kterou uspořádají Česká
centra ve spolupráci s kultur-
ními instituty, ambasádami EU
a Praha 10. Chybět samozřej -
mě nemohou divadelní předsta-
vení.

Na Čapkovo výročí zareago-
valo i Vršovické divadlo Mana,
které uvedlo hru Karla Čapka

Matka, drama o střetu ženské -
ho a mužského vidění smyslu
a poslání života. V hlavní roli
matky, která se potýká s odpo-
vědností ke společnosti a ma-
teřskou láskou, se představí
ob líbená herečka Jitka Smutná.

„Připravili jsme, koordinuje -
me a stále plánujeme celou řa -
du akcí. Chceme připomenout
nejen neobyčejná díla Kar la
Čap ka, ale také hodnoty, kte ré
zastával, a obyčejné věci, jimiž
se zabýval,“ řekl místostarosta
Prahy 10 David Kašpar.

A jak už bylo zmíněno, Karel
Čapek byl v Praze 10 doma. Je -
ho vila, respektive přilehlá za-
hrada, jak dobové fotografie do-

kládají, byla místem, kde se
scházeli takzvaní pátečníci. Me -
zi ně se kromě bratří Čapků řa -
dil i první československý prezi-
dent Tomáš Garrigue Masaryk
či Ferdinand Peroutka. 

Vila, respektive její část, se
mění na Čapkovo muzeum, le -
tos však bude v rámci výročí
spisovatelova narození výji-
mečně několikrát otevřena. Ve-
řejnost tak dostane jedinečnou
možnost prohlédnout si místa,
kde psal Čapek, kde přemýšlel
Peroutka či kde sedával Masa-
ryk. Čapkovu vilu je možné si
také prohlédnout prozatím vir-
tuálně, a to na webu městské
čás ti.

Rok Karla Čapka.
Desítka slaví výročí jeho narození

Rokem Karla Čapka je pro Prahu 10 rok 2020. V lednu totiž

uplynulo 130 let od narození jednoho z nejvýznamnějších Čechů.

To, že je výročí pro desátou městskou část tak významné, není

náhoda. Čapek měl totiž k desítce velmi blízký vztah, žil zde

a tvořil. A proto se v letošním roce uskuteční celá řada akcí

spojených pod název Karel Čapek 130. 

Karel Čapek 130
23. dubna Diskusní večer pořádaný jako předvoj Sjezdu

spisovatelů 2020 – Čapkova vila
■ Zkoumání významu a postavení Čapkovy antologie „Fran-
couzská poesie nové doby“, která demonstruje i jeho překlada-
telské mistrovství.
13. května Noc literatury – Čapkova vila
■ Celá akce bude zahájena čtením z díla Karla Čapka. Podsta-
tou projektu je přiblížit návštěvníkům současnou evropskou
literaturu, a to prostřednictvím veřejných čtení v přednesu
zná mých herců na netradičních místech městské části. Pořá-
dají Česká centra ve spolupráci s kulturními instituty, amba-
sádami EU a MČ Praha 10.
Červen Divadelní představení: Čapek a Olga (premiéra)
■ Mnohaletý konflikt dvou milujících duší je základem insce-
nace, která mapuje složitý milostný příběh dvou mimořádných
individualit ve zcela mimořádných historických okolnostech.
Turbulence doby i zvraty lásky, které na konci přece jen našly
svůj kratičký happy end, se snaží postihnout komorní studiová
inscenace určená i do netradičních prostor památníku ve Strži
či Čapkovy vily. 
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veřejný prostor

Stabilní pevný Nordic 5G internet bez závazku a datových limitů 
na vás počká doma. Nyní s parádní slevou a mobilním internetem 
na 3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

50%
sleva na 

čtvrt roku

Udělejte si čas 
na to důležité

Překvapivá volnost

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Pokud zrovna zvažujete pořízení pev-
ného internetu, případně ještě ne-
máte vyřešený přechod na DVB-T2,

nebo vás nebaví neustále padající a pomalý
internet, máte ideální příležitost využít
speciální akci, kterou novým zákazníkům
Nordic Telecom nabízí. Tato výjimečná
nabíd ka platí v období od ledna až do 28. 2.
s tím, že následná aktivace bude probíhat
dle termínů instalace i v průběhu března. 

Internet za poloviční cenu
V případě pevného internetu se vztahuje

50% sleva z měsíčního paušálu na 3 měsíce
na všechny tarify a na všechny technologie
od Nordic 5G internetu, přes optiku, LAN
až po Wi-Fi nebo DSL. Nordic 5G internet
je vybudován na nejmodernější 5G-ready
technologii, která při rychlosti 100 Mb/s
splňuje požadavky i velmi náročných do-
mácností, kde potřebují být online všichni
najednou. Nordic 5G internet je šířen v tak-
zvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-

těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhraze -
né pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní při-
pojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pás mo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-
ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v neli-
cencovaném pásmu, se spíše podobá ne-
blaze proslulé dálnici D1.

Zdarma LTE mobilní data
Zákazníci, kteří si v daném období pevný

internet objednají, získají SIM kartu s tari-
fem LTE mobilní data 4 GB na 3 měsíce
zdarma. Jedinou podmínkou je pořízení
SIM karty v hodnotě 1 Kč. K jednomu pev-
nému internetu je možné aktivovat jednu
zvýhodněnou SIM, která musí být vedena
na stejného zákazníka, který si aktivoval
pevný internet. Po ukončení období 100%
sle vy bude zákazníkovi účtován zvý hod -
něný měsíční paušál 195 Kč namísto stan-
dardních 295 Kč. Tato cena dělá z mo bilního

Pořiďte si internet od Nordic Telecom
a získáte mobilní data zdarma
Nordic Telecom nabízí novým zákazníkům, kteří si pořídí

v časově limitované akci pevný internet, jako bonus LTE

mobilní data na 3 měsíce zdarma. Kromě toho teď mohou

získat pevný internet nebo Nordic TV s 50% slevou také

na 3 měsíce. Nejen že se jedná o aktuálně nejvýhodnější

nabídku na trhu, ale všechny služby poskytované Nordic

Telecom jsou navíc nabízeny bez závazku, takže je

zákazníci mohou kdykoli zrušit bez dalších poplatků.

internetu od Nordic Telecom nejvýhodnější
nabídku na trhu. A nemusíte mít strach,
není v tom žádný háček. Operátor vás na
konec zvýhodněného období několikrát upo-
zorní, takže přestože vyúčtování naskočí
automaticky, nemělo by vás překvapit.

Nordic TV
U Nordic TV se nabídka 50% slevy na

3 měsíce vztahuje na oba tarify Nordic TV
80+ a také Nordic TV 120+, netýká se však
doplňkových balíčků. Nordic TV přitom
představuje jednoduché a praktické řešení
přechodu na DVB-T2. Pokud je vaše domác-
nost připojená k internetu, mohli by si
všichni její členové vychutnat výhody Nor-
dic TV a jejích chytrých funkcí. Mezi ně pa-
tří mimo jiné možnost připojení až čtyř za-
řízení současně, prémiový obsah a HD
kvalita, až 7denní zpětné přehrávání, po-
zastavení, přeskočení a spuštění od za-
čátku, nahrávání až 20 hodin pořadů nebo
třeba EPG+. Televize přes internet splňuje
požadavky moderního diváka, který se už
nemusí časově přizpůsobovat televiznímu
programu, a proto je odborníky považována
za televizi budoucnosti. 

Jak získat slevu? 
Je to velice jednoduché a nezabere to víc

než pár minut. Nordic internet nebo Nordic
TV lze totiž objednat v klidu domova online
doslova na pár kliknutí. Pro uplatnění slevy
na 5G internet a Nordic TV je nutné zadat
při objednávce promo kód „Volnost“. Pro
služby DSL, optické připojení, Wi-Fi a LAN
pak bude sleva automaticky aktivována pro
každou objednávku.
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● V celosvětovém divadelním hitu ze
soudní síně Teror se diváci stávají soudci
a hlasováním rozhodnou, jaký konec uvi -
dí. Co to pro vás jako herce znamená,
musíte být připraveni improvizovat? 

Improvizovat nemusíme, hra Teror je
technicky napsána tak, že konce jsou dva.
Podle počtu hlasů, které se na konci sečtou,
vyhraje jedna verze, která by měla zaznít
jako rozsudek. Obecně celosvětově vítězí
jedna verze. Zajímavé je, že jen málokdy
se odehraje, aby zazněl ten druhý závěr
hry. 
● Jaký je váš názor obecně na angažo-
vané divadlo? Může něco změnit, nějak
nás ovlivnit? 

Divák je tvor poměrně přemýšlející,
orien tovaný v prostoru i čase, čili divadlo
ho může ovlivnit, uvést do nějakého prob-
lému, připomenout osobní zkušenost či po-
cit. Myslím, že je dobré mít režiséry, kteří
tvoří inscenace s aktualizací divadelních
textů, kdy se třeba historický text Shake-
speara vykládá jako příběh ze současnosti.
Nejsem zastáncem toho, že bych říkala:
„Ale vždyť tam nebyly historické kostýmy,
krajky, čepce, oni tam chodili v oble ku…“
Mám aktualizace ráda, protože Shake -
speare mluví pořád stejným jazykem, říká
pořád ty samé věci. 
● Prošla jste mnoha divadelními sou-
bory, včetně Národního divadla, kde jste
působila šestnáct let. Na které angažmá
vzpomínáte nejraději?

Upřímně řečeno, nejvíc vzpomínám na
lidi. Práce je v mém hereckém životě tolik,

že z některých představení zůstává jen ta-
kový pocit, i když krásný, ale detaily bych
už vám asi neřekla. Ve své době byla před-
stavení a režie Jana Kačera v Ostravě úplný
zázrak. Bylo to za totality a my jsme byli
takové akvárko uprostřed toho normalizač-
ního světa. Žádná sláva nás nečekala, ne-
měli jsme žádné kritiky, nikde se o nás ne-
psalo, peníze jsme měli tenkrát všichni
stejné, jenom jsme prostě to divadlo s Hon-
zou Kačerem rádi dělali, bylo to takové čiré.
Národní divadlo pro mě byla velká zodpo-
vědnost. Poznala jsem lidi, kteří už dnes
mezi námi třeba nejsou, a já s nimi měla
možnost hrát, případně se i přátelit. Skvělá
společnost byla v naší dámské šatně, kde
seděla Jana Březinová, vynikající herečka
Vlasta Chramostová a Blanka Bohdanová.
Hodně jsem se od těchto tří dam nechávala
učit a chtěla jsem, aby mi vyprávěly o tom,
jak hrály, s jakým dobrým režisérem pra-
covaly vůbec ještě předtím, než já přišla
k divadlu. Z těch hereckých historek, i když
se zdá, že jsou legrace, se mnohdy dozvíte
spoustu zásadních věcí, a to je moc hezké.
Samozřejmě jsem v Národním divadle na-
vázala za ty roky spoustu přátelství, ně-
která představení mi nikdy z paměti nevy-
mizí. Potkala jsem tam jednoho zásadního
kolegu, se kterým se potkávám dodneška,
a to je Jan Vlasák. S Honzou jsme byli v Os-
travě, pak jsme se potkali v Národním, a do-
konce jsme spolu hráli první představení,
Vančurova Pekaře Jana Marhoula v režii
Jana Kačera. Hrála jsem jeho ženu Josefinu
a můj tenkrát sedmiletý syn Jakub si zahrál

malého Jana Josefa. Právě s Honzou Vla-
sákem se spolu potkáváme pořád. Měla
jsem tam ještě dalšího člověka, který mě
provází celý můj život, a to je moje nejlepší
kamarádka Zuzana Němečková. Nápověda,
která byla s námi celá ta léta v Ostravě, pak
byla v Národním divadle a teprve nedávno
přešla do Divadla pod Palmovkou. Zuzana
je divadelní člověk, jsme spolu stejně staré
a je to taková kamarádka, jakou mají všech -
ny ženský, ta nejlepší, pravá, která o vás ví
úplně všechno, které se můžete úplně se
vším svěřit. 
● Kromě divadla hrajete často ve fil-
mech i v seriálech, a navíc se již léta vě-
nujete zpěvu, hraní na kytaru a ukulele,
sama si také skládáte písničky. Kde čer-
páte inspiraci? 

Je to taková moje soukromá krajina, ve
které se pohybuji jako já, Jitka Smutná,
žádná herečka, žádná veřejně činná osob-
nost. Mám ráda příběhy, ale nejsem schop -
ná je psát třeba jako povídky, to neumím.
Jsem takový básník romantik, a tak se sna-
žím a přijde mi přirozené psát písňové
texty. Inspiraci čerpám ze života, který pro-
žívám, z kontaktu s lidmi, z příběhů, ať už
vymyšlených nebo pravých, je to prople-
tená pravda s fikcí.     
● Založila jste si dokonce kapelu Jitka
Smutná – Rodinná fúze. Kdo všechno
v ní kromě vás hraje? 

Kapela je také úplná náhoda, protože
jsem potřebovala někoho, kdo by se mnou
hrál. Moje dcera Terezka mi doporučila Mi-
lana Kramaroviče, který bydlí kousek ode

Jitka Smutná:
Velké role ke mně
přicházejí úplnou náhodou

Usměvavou, energickou, osobitou herečku

s nezaměnitelným projevem znají divadelní, filmoví

i televizní diváci. Hlas Jitky Smutné mohou slýchat

i posluchači rozhlasu, herečka se věnuje ale také zpívání,

sama si i písničky skládá a hraje na kytaru nebo ukulele.

V současné době Jitka Smutná například exceluje v roli

státní zástupkyně na scéně Vršovického divadla Mana,

kam se přestěhovala aktuální hra o právu a vině Teror. 
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mě ve Vršovicích. Milan má dva syny, oba
jsou kytaristé a hráli takovou tvrdou, pun-
kovou muziku. Bylo jim kolem dvaceti,
když chodili na naše koncerty, a já si vždyc -
ky říkala, co tam dělají, jsou přece úplně
jiná generace a ty naše písničky jsou úplně
jiné. No a oni se chodili tak dlouho koukat,
až jednou řekli tátovi, jestli by nemohli hrát
s námi, tak hrají. Chtěla jsem dělat jenom
autorské texty, nechtěla jsem převzaté věci,
proto jsem prosila svoji dceru Terezu Ne-
kudovou, která výborně zpívá a píše texty,
ale většinou v angličtině, jestli nemá nějaké
české věci. Terezka je také herečka, zpívá
ještě v dalších hudebních formacích a k to -
mu má dva malé kluky, takže toho má až
nad hlavu, ale na mou nabídku kývla, a po-
kud má čas, hraje s námi. 
● A co nějaká deska, plánujete nějakou
vydat?

Nikdy jsem nepočítala s tím, že bych se
herectvím, potažmo zpěvem stala nějakým
způsobem známou. Rozhodně písničky by -
ly amatérská část mého života. Začínala
jsem zpívat na folkových festivalech, mezi
amatérskými hráči a vůbec to nebylo o tom,
mluvit o mém zpívání do novin. Postupně
se všechno ale nějak vyvinulo, lidi mé zpí-
vání nějak těší a mají o ně zájem. Ve mně
ale pořád zůstává ten amatér, který si říká,
že to přece nemůžu dát na nějaký nosič.
Ne dovedu si představit, že si nějaký člověk
odnese takový nosič domů a bude ho po -
slou chat, jako posloucháme ty úžasné zpě-
váky, které já miluju a které si doma pou -

štím. Do toho přece určitě nepatřím. Kon-
certy, to je něco jiného, tam lidem ten záži-
tek dát umím. Jsem herečka a na koncertě
lidi vidí, co prožívám, jsou tam blízko mě
a ta energie se předává úplně jinak, je to
prostě jiný zážitek. V legraci velmi ráda ří-
kám: „Desku ne, Jitku Smutnou můžete
mít jenom živou!“ 
● Byl to vždy váš sen stát se herečkou,
nebo jste někdy uvažovala i o jiném po-
volání? 

Stejně jako asi většina dětí jsem měla
strašně plánů, asi nejdéle jsem chtěla být
zvěrolékařkou. Milovala jsem zvířata, ale
nemohla jsem žádné mít, protože jsme měli
malinký byt. Velmi brzo jsem si čichla k di-
vadlu, kam mě naši odmala vodili. Později
jsem už sama jezdila v sobotu i v neděli
tramvají z Nuselského údolí do ulice Dlou -
há, kde bylo divadlo pro děti a mládež Jiřího
Wolkera. Později jsem chodila na bidýlko do
Národního divadla a vůbec mě nenapa dlo,
že na tom jevišti, kde hráli ti velcí mi stři,
budu jednou stát. Bylo to tenkrát mi mo
všechny moje sny a přání. Jsem Beran, kte-
rého často věci nadchnou, a tak mě v růz -
ných etapách mého života nadchlo něco
jiné ho. Chtěla jsem třeba být basketbalist-
kou, ale ne nějakou obyčejnou, já chtě  la
hrát na olympiádě. Akorát jsem měla smů -
lu, že jsem vyrostla jenom do sto padesáti
osmi centimetrů. V době kolem roku 1968,
kdy se otevírala novinářská práce v téhle
zemi směrem k prav dě, k větší informova-
nosti, jsem chtěla dělat novinařinu a odkrýt
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všechny ty lži, které jsme slý-
chali předtím. Od té doby mě za-
jímá veřejný prostor a fungo-
vání médií. Takhle se to nějak
přelévalo, ale asi od čtrnácti
jsem už strašně toužila hrát
v divadle. Pak už byla ta cesta
zvlášt ním způsobem pří má,
protože v osmnácti letech jsem
šla na přijímačky na DAMU
a najednou jsem tam byla. Byla
jsem vyděšená ne z toho, že mě
vzali, ale že jsem tu školu vůbec
absolvovala. Pořád pro mě byla
absurdní představa, že nějaká
holka z Nuselského údolí má
hrát veřejně pro lidi, ty lidi bu-
dou na to divadlo chodit a ještě
jí za to budou platit. 
● Hrajete a občas i koncer -
tujete ve Vršovickém divadle
Mana. Jak se vám líbí Praha
10?

Desítka je čtvrť, která mi byla
vždycky strašně sympatická.
Bydlela jsem kousek od desítky,
chodila jsem velmi často na
Grébovku, na plavecký bazén
na Slávii. Jeden čas jsem hrála
ve Strašnickém divadle a je ho

okolí znám jako moc nádherné
místo. Občas vyjíždím vláčkem
kousek za Prahu ze Strašnic-
kého nádraží, o kterém jsem
dlou ho nevěděla, že existuje,
ale je to moc hezké nádraží. 
● Volného času jistě moc ne-
máte. Pokud si ale nějaký na-
jdete, čemu se věnujete nejra-
ději?

Na koníčky mi opravdu moc
času nezbývá. Ráda čtu, mám
ráda filmy a ráda jezdím do pří-
rody. Sama, s vnuky nebo s ka-
marády jezdím moc ráda na vý-
lety vlakem. I když mám
řidičák, tak už nejezdím a zno -
vu jsem, dokonce dnes už z pře-
svědčení, chodec. Udržuje mě
to v dobrém zdravotním stavu,
v dobré kondici a po Praze je to
asi nejrychlejší způsob dopravy.  
●Co byste popřála čtenářům
do nového roku?

Myslím, že úplně stačí přát si
zdraví a lidi, kteří budou o na-
šem městě a městských částech
rozhodovat s láskou a se zna-
lostí věcí, které jsou v moder-
ním světě, v moderních evrop-

ských metropolích běžné a os -
věd čené. Nikdy bych nevymý-
šlela nějaké novinky, ale po -
dívala bych se po těch městech,
kde to funguje, nebo dokonce po
těch městech, kde to nefunguje.
Tam bych se poučila víc, protože
se těch chyb můžeme vyvaro-
vat. Máme někde trošičku zpož-
dění a vůbec bych se nebála to -

ho, že naše město je takový sle-
penec moderního s historic-
kým. Jedno je ovlivněno dru-
hým a tak jako se mění doba,
tak mohou ty historické a mo-
derní věci růst vedle sebe. Vů-
bec mi to nevadí, neuráží mě to,
naopak někde to vypadá výbor -
ně, takže bych nechala stavět
moderní architekty krásné věci.

Jitka Smutná
Herečka, zpěvačka 

■ Narodila se v Praze, vystudovala herectví na DAMU.
■První angažmá ve Východočeském divadle Pardubice jí sice
umožnilo zahrát si pár pěkných rolí, ale už v roce 1976 ji zlá-
kal do Ostravy režisér Jan Kačer. V té době rozvinula další ze
svých talentů – zpěv. Párkrát si i zazpívala na společných
koncertech s Jarkem Nohavicou.
■ V současné době je členkou souboru Městských divadel
pražských, diváci ji mohou vídat také na scéně Divadla Un-
gelt, Divadla na Vinohradech, Vršovického divadla Mana ne -
bo Klicperova divadla Hradec Králové. 
■ Známá je z českých filmů, například Sedm hladových, Ná-
vrat idiota, Otesánek a mnoha dalších. Ještě populárnější je
díky televizi, kde v současnosti hraje v nekonečném seriálu
Ulice.

INZERCE V10-0208

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

INZERCE V10-0207

Náplň práce:
◗ plánovat a vymýšlet témata z Prahy a okolí
◗ komunikace s editory
◗ spolupracovat s ostatními redaktory
◗ psát i do dalších lokálních titulů vydavatelství

Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7, Vaše 10

Požadujeme:
◗ praxi v oboru
◗ znalost českého jazyka
◗ samostatnost a vysoké nasazení
◗ tematickou znalost Prahy

Nabízíme:
◗ práci v příjemném prostředí Holešovic
◗ zajímavé firemní benefity
◗ zajímavý dosah na čtenáře
◗ zajímavé platové ohodnocení

Životopisy posílat na: info@a11.cz

Redaktor/ka
Náš REGION Praha a okolí

Vydavatelství A 11 hledá redaktora
pro noviny Náš REGION a web nasregion.cz

pro oblast Praha a okolí.



11www.vase10.cz

veřejný prostor

Výstava se koná už popáté, každý rok
má jiné téma, ale stejný cíl – propojit
svět dětí, které vidí, a těch, kterým

život „nadělil“ zrakovou vadu, a spojit způ-
sob vnímání dětí s vadou a bez ní. Soutěž
pořádá Neviditelná výstava ve spolupráci
s Nadačním fondem Krasohled.

„Pamatujete si hru Všechno lítá, co peří
má? Létají ptáci, to je jasné, létají i balony,
ale také třeba letadla, a ta rozhodně peří
nemají. Touha létat je v lidech zakořeněná
navzdory tomu, že člověk bez pomoci létat
nemůže. Nevzdává se však a díky moder-
ním technologiím může letět třeba až na
Měsíc. Dráha letu je přímá, jaký je však je -
ho tvar? Jaký máte z létání pocit? Klid,
strach? Balon letí pomalu, stíhačka rychleji
než zvuk… Je důležitý let samotný, nebo je -
ho cíl? Jinak prožívá let dítě, které letí po-
prvé s rodiči na dovolenou, jinak pilot, pro
něhož je to práce, a jinak pták, pro kterého

je to ta nejpřirozenější věc pod sluncem,“
vyzývají pořadatelé v zadání soutěže po-
tenciální účastníky k přihlášení se do vý-
tvarného klání s tím, že téma letu lze ucho-
pit z jakéhokoliv úhlu.

Kategorie jsou dvě, a to „vidíme“ a „nevi-
díme“, každá se potom dělí ještě na tři sku-
piny podle věku na šest až devět let, deset
až třináct a v poslední se o vítězství mohou
utkat výtvarníci staří čtrnáct až osmnáct
roků. A jaké lze využít při práci výtvarné
techniky? Vybrat si lze keramiku nebo
kom binovanou techniku, kde se pracuje
s různými materiály.

Podmínek účasti je několik, ta hlavní je,
že práce mají být plastické, protože je ne-
hodnotí pouze vidící členové poroty, ale i ti
se zrakovým postižením. Dále je třeba do-
držet to, že maximální formát plošné práce
je 70 x 50 centimetrů, v případě prostorové
práce je to 120 x 120 centimetrů. Je to dů- ležitá podmínka, práce větších rozměrů či

práce nedostatečně označené budou vyřa-
zeny. Každý autor může poslat více prací
v různých technikách. Přihlásit je možné
pouze originály prací, žádné kopie, xeroxy
nebo elektronické verze nebudou porotou
hodnoceny. 

Každá přihlášená práce musí mít na
zadní straně správné označení, v němž je
uvedeno jméno a příjmení dítěte, věk,
označení kategorie „nevidíme“ a nebo b, či
„vidíme“ a nebo b. Dále je třeba uvést název
a přesnou adresu školy či organizace a kon-
takty, jako je e-mailové spojení, webové
strán ky školy.

Uzávěrka pátého ročníku soutěže je kon-
cem dubna, následovat bude vyhlášení vý-
sledků a květnová vernisáž výstavy a pře-
dání cen. Výstavu si potom bude možné
prohlédnout do konce srpna. V odborné po-
rotě zasedne například slabozraká průvod-
kyně Neviditelné výstavy Šárka Seidlová.
V každé z vyhlášených kategorií bude oce-
něno deset prací, a to hlavní cenou nebo
čestným uznáním.

Zpracujte sny
a představy o létání
Výtvarně zpracovat vše, co evokuje téma létání, mohou

děti z Prahy 10. Zapojí se tak do dalšího ročníku projektu

Neviditelné výstavy. Určena je pro všechny malíře

a výtvarníky od šesti do osmnácti let. A téma je jasné –

létání. 
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luštění

DPP začal poskytovat informace o reálných
časech odjezdů autobusů ze zastávek

www.nasregion.cz

Informace o skutečném čase odjezdu všech autobusů Do-
pravního podniku hl. m. Prahy (DPP) z jednotlivých zastávek
jsou nově k dispozici veřejnosti v pilotním provozu na inter-
netu. V následujících týdnech se tyto údaje postupně objeví
ve vyhledávačích spojení a mapových serverech jak na we-
bových stránkách DPP a ROPIDu, tak i v aplikaci PID Lítačka
nebo v IDOSu apod. DPP v současnosti pracuje na zpřístup-

Čtěte na…

Čapkova Matka, drama o hrdinství
i mateřské lásce, se vrací. Do Vršovic
Drama Karla Čapka Matka o střetu ženského a mužského
vidění smyslu a poslání života nastuduje divadlo MANA ve
Vršovicích. Premiéru tu bude mít 5. února. Pod taktovkou
renomovaného režiséra Petera Gábora se v hlavní roli
matky představí herečka Jitka Smutná, ta ve hře volí mezi
odpovědností ke společnosti a mateřskou láskou. V dal-
ších úlohách se představí Dušan Sitek, Aleš Bílík, Ivan Ko-

Čtěte na…

INZERCE V10-0209

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete české přísloví.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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školství

Školy se navíc právě teď otevírají veřej-
nosti. Potenciální studenti, ať už sa -
mi, nebo v doprovodu rodičů, si tak

mohou školu přijít prohlédnout a zjistit si
celou řadu zajímavostí. Informace o tom,
kdy je škola přístupná „návštěvám“, lze
najít na webových stránkách desítkových
středních škol. Někde mají den otevřených
dveří v konkrétní den, jinde po dohodě kdy-
koliv. Důležité jsou termíny. Přihlášky mu-
sejí být podány do 2. března. Liší se však
dny, v nichž se budou konat samotné přijí-
mačky, a to podle toho, o jaký druh studia
jde. Ministerstvo školství stanovilo dnem
konání jednotné zkoušky šestiletých a os-
miletých gymnázií na 16. dub na v prvním
termínu a na 17. dubna ve druhém. Co se
týče čtyřletých oborů vzdělávání, včetně
nástavbového, poznamenejte si jako první
termín 14. dubna, jako druhý 15. dubna.
Náhradní termín pro všechny uvedené obo -
ry je 13. května a 14. května.

Uvažujete-li o přihlášení potomka na
šes ti- nebo osmileté gymnázium, dobře
zvažte jeho možnosti. Přechod ze základní
školy na gymnázium nemusí být snadný
ani pro premianty, natož pro dítě, které
v nějakém učivu „plave“. Navíc v případě,
že zkoušky nesloží, půjde v řadě případů
o první životní neúspěch. Hlásí-li se vám
dítě z deváté třídy základní školy, máte
větší výběr – gymnázium, obchodní akade-

mie, odborné učiliště či odborná škola.
Klaďte dů raz na to, co dítě ba ví, co mu jde,
ale tře ba i na jeho předsta vy a sny o tom,
čemu by se v životě rádo věnovalo. Třeba
v případě učilišť doporučují odborníci za -
jímat se i o to, jakým vybavením škola
dispo nuje, především v oborech specializo-
vaných. Kon krétně jde o vybavení nej -
různějších dílen a dalších pracovišť. Dí ky
dobrému vybavení, s kterým se děti na učí
pracovat, by neměly být zaskočeny, až po
škole nastoupí do prvního zaměstnání.

Přijímačky na střední se blíží,

pohlídejte si termíny

Důležité termíny 
■ Přihlášky musejí být podány do
2. bře zna. 
■ Liší se však dny, v nichž se budou
konat samotné přijímačky, a to podle
toho, o jaký druh studia jde. 
■Ministerstvo školství stanovilo dnem
konání jednotné zkoušky šestiletých
a osmiletých gymnázií na 16. dub na
v prv ním termínu a na 17. dubna ve
druhém. 
■ Co se týče čtyřletých oborů vzdělá-
vání, včetně nástavbového, pozname-
nejte si jako první termín 14. dubna,
jako dru hý 15. dubna. 
■ Náhradní termín pro všechny uve-
dené obory je 13. května a 14. května.

Prvňáčky a tříleté děti čekají
v následujících týdnech
zápisy do škol a školek.
Důležité chvíle ale čekají i ty
děti, které se chystají hlásit
na střední školu. Jaké
termíny je dobré si pohlídat
a jak správně školu zvolit?
Výběr střední školy může do
značné míry ovlivnit to,
čemu se bude dítě
v dospělosti věnovat.
Nevybírejte proto ukvapeně.

Pokud potomek o učilišti uvažuje, ale ne -
má úplně jasno o konkrétním oboru, po tom
právě pro něj je návštěva školy v rámci dne
otevřených dveří ideální možností, jak se
dozvědět nejrůznější podrobnosti a také se
na cokoliv zeptat.

Neváhejte si školu „proklepnout“. Někte -
rá gymnázia, učiliště i odborné školy jsou
v Praze natolik vyhlášené, že je pověst
předchází. I tak ale klidně zapátrejte na in-
ternetu a zkuste se dozvědět něco zajíma-
vého.
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servis
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Přijmeme pracovníka
do cestovní agentury
Náplň práce:

❚ Poradenská činnost
❚ Nabídka a prodej zájezdů

cestovních kanceláří klientům.
❚ Vhodné pro všechny, které baví

komunikovat a mají vztah
k cestování.

❚ Praxe v cestovním ruchu vítána. 

Místo výkonu práce:
❚ Praha 7 – Holešovice.

Své CV zasílejte na e-mail:
veronika.pincova@a11.cz

Účetnictví
administrativa

zpracování přiznání
pro firmy i OSVČ zajistíme

wikam s. r. o.
e-mail: mikam@alkay.cz

tel: 603 511 572, 739 571 505

Nabízím:
● veškeré domácí práce

a opravy,
● údržba zahrady,
● úklid, malování,
● drobné zednické, elektro

a instalaterské práce.

Praha a blízké okolí.
● 300 Kč/hod,
● 100 Kč doprava + cena
● materiálu.

e-mail: rsvada@seznam.cz
mobil: 603 884 886
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Julia
777 607 861

Více na www.vase10.cz

■ 28. pluku x Na Míčánkách 13. 2. 13.00–17.00
■ Na Křivce x Osnická 13. 2. 14.00–18.00
■ Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 13. 2. 15.00–19.00
■ Litevská x Bajkalská 15. 2. 8.00–12.00
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami 15. 2. 10.00–14.00
■ Sněženková x Jiřičkové 17. 2. 13.00–17.00
■ Saratovská x Kralická 17. 2. 13.00–17.00
■ Nad Úžlabinou (naproti č. o. 32) 17. 2. 14.00–18.00
■ K Botiči x Ukrajinská 17. 2. 14.00–18.00
■ Káranská x Bydžovského 17. 2. 15.00–19.00
■ Práčská x Topolová 18. 2. 15.00–19.00
■ Limuzská x V Úžlabině 19. 2. 13.00–17.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice) 19. 2. 14.00–18.00
■ Dětská (v ohybu ulice) 20. 2. 13.00–17.00
■ Na Universitním statku 20. 2. 14.00–18.00
■ Heldova x Niederleho 20. 2. 15.00–19.00
■ Voděradská x Krupská 22. 2. 8.00–12.00
■ Cerhenická x Nad Vodovodem 22. 2. 10.00–14.00
■ U Záběhlického zámku (za č. o. 1) 24. 2. 13.00–17.00
■ Kounická x Černická 24. 2. 13.00–17.00
■ Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ) 24. 2. 14.00–18.00
■ Ve Stínu x Na Výsluní 24. 2. 14.00–18.00
■ Běchovická x Révová 24. 2. 15.00–19.00
■ Vilová x Pod Rapidem 25. 2. 15.00–19.00
■ Ryšánkova x Ve Slatinách 26. 2. 13.00–17.00
■ Popovická (proti Brtnické) 26. 2. 14.00–18.00
■ Omská x Murmanská 27. 2. 13.00–17.00
■ Sedmidomky (u dětského hřiště) 27. 2. 14.00–18.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků 27. 2. 15.00–19.00

■U Vršovického nádraží x Ros-
tovská
■ Litevská x Jakutská
■ Magnitogorská x Uzbecká
■ Vladivostocká x Karpatská 
■ Kodaňská x Žitomírská 
■Kodaňská (u Ministerstva ŽP)
■ 28. pluku x Na Míčánkách
■ Vršovické nám. x Sportovní
■ Dukelská x Bělocerkevská 

■ Vyžlovská x Jevanská
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Rubensova 18 x Přetlucká
■Nad Primaskou x Starostraš-
nická
■ Saratovská x Kralická
■ Dubečská x Pod Strání
■ Tuklatská x Vrátkovská

■ Solidarity x Dvouletky
■ Nosická 20

■ Topolová x Jabloňová
■ Ostružinová x Jahodová
■ náměstí Mezi zahrádkami
■ Na Vinobraní (parkoviště)
■ Sněženková x Jiřičkové
■ Mattioliho č. o. 2

■ Nad Vodovodem x Cerhenic -
ká
■ Počernická 
■ Rektorská 24 x Bakalářská
■ Vinohrady
■ Chorvatská x Dykova

■ V Dolině (proti č. 1c)

Vršovice

Strašnice

Záběhlice

Malešice

Michle

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
na elektrospotřebiče

Jak nakládat s olejem
■ Olej lze odevzdat v každém sběrném dvoře, kde jsou umís-
těny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené
k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.
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DĚČÍNSKO

KONTAKT: LUKÁŠ ZÍTA, LUKAS.ZITA@A11.CZ, TEL.: 605 949 177
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Praha – sever

KDE VŠUDE VYCHÁZÍ NÁŠ REGION

HLEDÁME INZERTNÍHO MANAŽERA 
PŘÍMO PRO VAŠI OBLAST.
VÍCE INFO TEL.: 605 949 177

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU
INZERUJTE V NAŠEM REGIONU!

PRAHA / STŘEDOČESKÝ KRAJ /
KARLOVARSKÝ / ÚSTECKÝ /
KRÁLOVÉHRADECKÝ /
LIBERECKÝ / 

ZDARMA 

DO SCHRÁNEK 

A STOJANŮ

INZERCE V10-0214



Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a mobilním internetem na 
3 měsíce jako dárek!  
 Akce platí do 28. 2. 2020.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

INZERCE V10-0202


