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Vážení čtenáři,
Česko, respektive celý svět,
prochází nelehkými týdny.
Jak zvládáte situaci kolem
koronaviru, jak jste trávili
čas v karanténě, co vás potě-
šilo a z čeho máte obavy? Na-
pište nám své postřehy nebo
příběhy, zajímá nás, jak de-
sítka žila v uplynulých měsí-
cích. Přinášíme vám nejrůz-
nější aktuální informace,
kte ré souvisejí s opatřeními
spojenými s nákazou. Co se
mění, čeho můžete využít, na

co si počkáte? A připojit můžete i povídání o tom, jak zvlá-
dáte nošení roušky. Berete to jako nutné zlo, jste s tím smí-
ření nebo vás zakryté dýchací cesty nepřestávají rozčilovat?
Přečtěte si také povídání se známou zpěvačkou Leonou
Machálkovou. Jak vzpomíná na své první vystoupení, čím
chtěla být jako malá holka, co vystudovala a jaká nakonec
byla její cesta za kariérou zpěvačky? I když jsou školy mo-
mentálně uzavřené a děti se učí doma, určitě jakmile to
bude možné, naváží přesně tam, kde skončily – školy i děti.
Časy, kdy školáci za vzděláním ještě chodili a kromě osnov
se dozvídali i nejrůznější zajímavosti, vám připomeneme
ve školském tématu.  Hodně zdraví. Vaše Zuzana

Z obsahu:
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Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Oprava
tramvajové trati

Tramvajovou trať Starostrašnická
– V Olšinách plánuje letos opra-
vit pražský dopravní podnik, a to

v termínu od poloviny května do za-
čátku září. Bez tramvajové dopravy
bude úsek Vinohradská x Starostraš-
nická – Průběžná x V Olšinách. Zave-
dena bude náhradní doprava.

Platnost Lítačky je
automaticky prodloužena

Části cestujícím, kteří využívají
k dopravě kartu Lítač ka, vyprší
letos platnost dokladu. Není však

třeba ho prodlužovat, stane se tak
automaticky na dobu tří let. Jde o do-
klady vydané v roce 2016, celkem skon-
čila nebo má skončit platnost 450 000
ka ret. Dalším dokladům bude končit
platnost v roce příštím, i ty by však mě -
ly být prodlouženy automaticky.

INZERCE V10-0508

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

Ty nejdůležitější 
informace z vašeho 
okolí hledejte 
každý den na 
www.nasregion.cz

Na dálku proběhnou letošní zápisy do
základních škol a do mateřinek. Ty
do prvních tříd už probíhají, potrvají

do 8. dubna. Praha 10 upozorňuje rodiče,
že vzhledem k epidemiologické situaci
mohou zákonní zástupci své děti zapsat do
školy elektronicky, osobně jen ve zcela vý-
jimečných případech a po předchozí telefo-
nické nebo mailové domluvě. Co se týče

mateřinek, tam bude možné potomka za-
psat od 5. do 7. května, a to také elektronic-
kou formou. Přihlášky a další povinné
dokla dy mohou rodiče moci podávat pro-
střednictvím datové schránky, e-mailem
s elektronickým podpisem nebo klasickou
poštou. K zápisu do mateřinek musejí být
povinně zapsány ti předškoláci, kteří ke
konci měsíce srpna dosáhnou věku pěti let.

Zápisy
do škol a školek

Mobilní sběrné dvory jsou k dispozici
obyvatelům desáté městské části.
Slouží k odložení objemného odpa -

du, bioodpadu, kovů a stavebního odpadu
z drobných domácích úprav a všeho z pro-
vozu domácností. Pro jednotlivé odpady
jsou vždy přistaveny velkokapacitní kontej-

nery. Využít lze kontejner vždy od 9.00 do
15.00 hodin. Rozpis stanovišť najdou zá-
jemci buď na webových stránkách městské
části nebo na jejím facebookovém profilu.
Na místě je během přistavení kontejnerů
pracovník svozové firmy, který zajišťuje
evidenci odkládaného odpadu.

Využijte
mobilní sběrné dvory
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Dětská hřiště
jsou otevřena

Využít lze opět po pauze způsobe -
né hrozbou nákazou koronavi-
rem dětská hřiště spravovaná

desátou městskou části. Je však třeba
dodržet stanovené podmínky, mezi ty
patří nutnost mít ústa a nos zakrytá
rouškou, dodržovat vzdálenost od sebe
dva metry, nevstupovat na hřiště, po -
kud není možné odstupy dodržet.

Oprava křižovatky
u Edenu

Do pátku 8. května potrvají práce
na obnově povrchů komunikace
v severní části křižovatky ulic

Vršovická, Bělocerkevská a U Slavie.
Pracuje se po etapách a křižovatka je
tak vždy v různých směrech neprůjezd -
ná. V plánu je dále i oprava jižní části
křižovatky, termín však zatím není sta-
noven.
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Pořiďte si ojetý vůz z programu 
ŠKODA Plus s celou řadou výhod

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

NH Car, s.r.o.
U Stavoservisu 646/1a

108 00, Praha 10

Tel.: 731 400 404

ojete.vozy@nhcar.cz

www.nhcar.cz

ŠKODA
PLUS
S našimi plusy
můžete počítat

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o.  

a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

Bonus při výkupu
vašeho vozu

Garance
technického stavu

Značková záruka
až 5 let

Roční vozy Benefit 20 000 Kč
při financování

Pravidelné jarní čištění ulic proběhne
v desáté městské části i přes zavede -
ná opatření, a to s tou výjimkou, že

není nutné přeparkovávání vozidel, niko -
mu tak nehrozí odtah vozidla. „Reagujeme
na současnou situaci. Je logické, aby lidé,
kteří dodržují pravidla nou zového stavu,

nebyli nuceni řešit parkování svých aut.
V žádném případě nebudeme vozidla odta-
hovat, ale úklid zajistíme zvýšením poč tu
pracovníků, kteří budou uklízet ručně i pod
zaparkovanými vozi dly,“ vysvětlil generální
ředitel Technické správy komunikací Jozef
Sinčák.

Úklid komunikací
v desáté městské části

Desítka uspěla se svým odmítavým
stanoviskem k plánovanému kontej-
nerovému překladišti v Malešicích.

V posledním kole řízení EIA, jež posuzuje
vlivy na životní prostředí, bylo pro Termi-
nál Malešice navrženo ze strany nezávislé -
ho posudkáře nesouhlasné závazné sta -
novisko a investor se rozhodl předčasně
ukončit celý ze zákona nezbytný proces po-

souzení. Posudek, který si ze zákona ne-
chal zadat Odbor ochrany prostředí Magis-
trátu hl. m. Prahy, mimo jiné upozorňuje,
že plánovaný projekt by měl výrazně ne -
gativní vliv na ovzduší a vedl by k dalšímu
neúnosnému dopravnímu zatížení celé lo -
kali ty. Představu má radnice takovou, že by
lokalita měla mít smíšený prostor, kde by
se kombinoval bydlení a lehký průmysl.

Projekt Terminál Malešice
byl stažen
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veřejný prostor
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Koronavirus v Česku.
Co se mění v Praze 10?
Koronavirus změnil život v Česku. Jaká opatření se týkají
obyvatel desáté městské části? Co se pro ně mění, kam se
mohou obrátit o pomoc a kterou z nabízených služeb
mohou využít? Podnikatelé a živnostníci mohou využít
nejrůznější úlevy, pro lidi v nouzi je zřízena speciální linka
a počítat je třeba se zrušením některých akcí.

Balíček pomoci pro nájemníky
i podnikatele

Desítka má balíček koronavirové pomo -
ci, určen je jednak podnikatelům, jednak
nájemníkům v obecních bytech. Ti si mo -
hou požádat o odložení plateb nájemného
a zaplatit prostřednictvím splátkového ka-
lendáře, nájemci nebytových prostor mo -
hou zažádat o padesátiprocentní slevu.

Pomoc provozovatelům
předzahrádek a uličního prodeje

Magistrát rozhodl, že až do konce letoš-
ního roku nebude vybírat nájemné ani
místní poplatky za umístění restauračních
předzahrádek na pozemcích Prahy od pod-
nikatelů a živnostníků, jejichž provozovny
byly zasaženy kvůli vládním nařízením.
Stejně tak nebude zpoplatněno ani užívání
veřejného prostranství při prodeji na ulici
před provozovnou. 

Pravidla pro umisťování restauračních
předzahrádek ovšem zůstávají v platnosti,
podnikatelé mají i nadále povinnost získat

standardní povolení k záboru veřeného
prostranství. Naopak prodejci mají situaci
jednodušší – nemusejí žádat silniční správ -
ní úřad o zvláštní užívání chodníku, pouze
mu zašlou oznámení o umístění prodej-
ního zařízení. Zájemci o uliční prodej však
musejí splnit několik podmínek, třeba že
zachovají bezpečný průchod po chodníku,
nebo že odstraní prodejní zařízení každý
den po skončení provozních hodin. Manuál
n to, jak postupovat, najdou zájemci na we-
bových stránkách desáté městské části.

Linka pro lidi v nouzi 
Telefonní číslo 267 093 800, jež bylo

zříze no jako nouzová linka, je k dispozici
každý všední den vždy od 8.00 do 18.00
hodin. Určena je pro ty obyvatele desítky,
kteří potřebují poradit či pomoci v aktuál -
ní situaci, mimo jiné třeba i při potřebě ná-
kupu nebo vyvenčení psa.

Změna úředních hodin
Radnice desáté městské části rozšířila

úřední hodiny, které byly v souvislosti s ko-
ronavirem omezeny na minimum. Nově

jsou agendy úřadu otevřené v pondělí
a stře du v rozšířených hodinách, vždy od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hodin.
Stále však platí, že pracovníci odboru sta-
vebního jdou k dispozici z kapacitních dů-
vodů pouze v pondělí. Podatelna a Czech
POINT mohou lidé využít v úterý, ve čtvr-
tek a v pátek mezi 8.00 a 13.00 hodinou.

Projekt Moje stopa se odkládá
Desátá městská část kvůli aktuální situ-

aci odložila projekt Moje stopa. Jde o parti-
cipativní rozpočet v němž lidé předkládají
návrhy, veřejnost vybírá ty nejlepší a rad-
nice je financuje. Participativní rozpočet
Prahy 10 se znovu rozběhne, až nastanou
vhodné podmínky pro jeho širší propagaci
a občané budou mít v nejvyšší míře mož-
nost se zapojit. V minulých letech Moje
stopa podpořila například komplexní pře-
tvoření okolí metra Strašnická v prostor
s posezením (948 tisíc korun), originální
hřiště s vesmírnými motivy v parku Pod
Rapidem (1 milion korun) či piknikový plá-
cek s ohništěm v Malešickém lesíku (238
tisíc korun).
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K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

Svyhledáváním pamětníků
a zpracováváním jejich
zajímavých životních osu -

dů a vzpomínek na doby mi-
nulé, které by rozhodně neměly
být zapomenuty, mají školáci
i studenti z šesté městské části
zkušenost. Řada z nich už byla
v minulosti zapojena do projek -
tu Post Bellum Příběhy našich
sousedů. Do toho se už osm let
ukládají právě příběhy pamět-
níků. Řečí čísel: součástí pro-
jektu je celkem 989 českých
škol s více než 6319 žáky a stu-
denty. Společně zdokumento-
vali v 1475 žákovských doku-
mentaristických týmech téměř
patnáct set pamětnických pří-
běhů. 

Teď ale přišla doba celonárod -
ní karantény… Proto je šance
na táčet dokument z pohodlí do-

mova možností, jak jed nak „za-
městnat“ nudící se děti a mlá-
dež, jednak dát vědět starším,
kteří se mnohdy ocitli ze dne na
den v nedobrovolné a nepříjem -
né izolaci, že o jejich vzpomínky
stojíme. 

„Skrze vyprávění životního
příběhu se mohou děti s rodiči
a prarodiči dostat blíž k sobě, jít
v rámci vztahů hlouběji. Je to
příležitost se na chvíli zastavit,
protože na takový rozhovor
normálně nebývá čas. A propo-
jování nejstarší a nejmladší ge-
nerace prostřednictvím vyprá-
vění velmi dobře funguje,“ říká
Magdalena Benešová, která ve -
de vzdělávání v Post Bellum. 

Projekt Dokumentaristou
z do mova má tři verze – pro 1.
a pro 2. stupeň a pro střední
školy. Všechny podrobné infor-

Děti a studenti se mohou stát
dokumentaristy. Z domova
Dokumentaristou z domova se mohou stát
všechny děti z Prahy 10. Stačí, aby
vyzpovídaly své rodiče či prarodiče, po
telefonu se spojily se zajímavým
pamětníkem, a jejich dokument je na světě.
Zapojí se tak v době karantény do projektu
Paměti národa.

Než se budou děti zase moci setkávat s pamětníky, mohou
natočit své́ prarodiče doma nebo pamětníky po telefonu

mace najdou zájemci z řad dětí
a učitelů na webových strán-
kách vypravej.pametnaroda.cz
v sekci Dokumentaristou z do-
mova. 

Děti zde najdou postup, který
jim pomůže v tom, jak se krok
za krokem nachystat na rozho-
vor i samotné natáčení, dozvědí
se, jak se vede rozhovor, jak se
na něj připravit, na co se pamět-
níka ptát nebo jak příběh vyprá-
vět. Zjistí také, jakou využít
techniku nebo jak natáčet roz-
hovor na kameru. Zájemci navíc
mohou získat podporu, respe -
ktive individuální konzultace
formou online webináře. Ti nej-
úspěšnější uslyší svoji reportáž
na vlnách Českého rozhlasu
v rámci pořadu Příběhy 20. sto-

letí.  Pokud děti nechtějí točit
vyprávění rodičů a k babičce či
dědovi to mají daleko, ale přesto
by se dokumentaristou rádi sta -
ly, mohou se nechat týmem Pa-
měti národa propojit s pamět-
níky, jejichž vzpomínky už byly
zaznamenány profesionálními
dokumentaristy pro www.pa -
metnaroda.cz. V provozu je to-
tiž Centrum pomoci Paměti ná-
roda, v němž lidé z Post Bellum
pomáhají seniorům, kteří jsou
v těchto dnech a týdnech nej-
více ohroženi. Volají pamětní-
kům a zjišťují, zda nepotřebují
pomoc například s nákupem,
a domlouvají s nimi propojení
s dětmi, které potom mohou je-
jich povídání zachytit třeba po
telefonu či Skypu.
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Leona Machálková:
Láska je klíč k našemu životu

V českém showbyznysu působí známá zpěvačka
a muzikálová hvězda Leona Machálková už řadu let. Svoji
pěveckou kariéru odstartovala na prknech legendárního
divadla Semafor, kde několik let vystupovala. Hrála
v nejslavnějších českých i světových muzikálech, jako
například Jesus Christ Superstar, Dracula, Monte Cristo,
Bídnici, Angelika nebo Mamma Mia!. Na svém kontě má
osm sólových alb a stovky koncertů. Leona Machálková
účinkovala také v prestižní taneční soutěži StarDance nebo
v zábavné televizní show Tvoje tvář má známý hlas. 

● Od dětství jste se věnovala zpěvu, hře
na housle a recitaci. Vzpomenete si, kdy
jste poprvé vstoupila na jeviště?

Víte, že si vzpomínám? Bylo to v šesti le-
tech v Přerově v Městském domě. Vystou-
pení bylo pro rodiče, „vidím se“ s červenou
aktovkou na zádech jak zpívám “Á, BÉ, CÉ,
DÉ, kočka přede, kocour motá, pes počítá,
kolik nití do desíti…” Je to až neuvěřitelné,
ale je to nejspíš kvůli úžasné paní učitelce
Jarmile Kubáčové, která mě učila v 1. třídě,
nádherně kreslila, hrála na tahací harmo-
niku, zpívala a vyprávěla také pohádky,
když jsme byli ve vyučování bystří a ušetřil
se na vyprávění čas. Všichni jsme ji milo-
vali, prostě poklad. Prezident Husák ji oce-
nil jako „Učitelku roku“. Tohle se mu teda
povedlo.
● O jakém povolání jste snila jako dítě?

Jako malá jsem snila o tom, že budu zpě-
vačka nebo baletka. Pořád jsem doma po-
skakovala před zrcadlem často se švihad-
lem v ruce a hrála si na zpěvačku. Dnes se
tomu musím smát, stále chodím na hodiny
zpěvu, poslední dva roky k profesorce Eliš -
ce Hrubé Topercerové, a ta mě kolikrát nu -
tí, abych zpívala před zrcadlem. Kladu od -
por a slibuji, že až doma. Se svou sestřenicí
Světlankou jsme zase pořád baletily, v tep-
lákách, žádné sukýnky, ale trénovaly jsme
spolu i zvedačky, což nás obě bavilo. Zveda -
la teda ona mě… Součástí našeho baletění
byl nácvik skoků, ty končily v babič činých
načechraných duchnách, pro Pražáky pře-
vádím do češtiny - do peřin. Když jsem do-
stala ve škole v rámci výtvarné výchovy
úkol namalovat sebe samu, čím bych chtěla

být, namalovala jsem se jako seriózní paní
s brýlemi v taláru, na stole kniha a za sebou
na zdi obraz se státním znakem. Jako že
budu soudkyně. No, sama nevím, proč jsem
se tak zobrazila.
● Vystudovala jste na Filozofické fakul -
tě v Olomouci obor český jazyk-dějepis.
Proč jste se rozhodla studovat pedago-
gický obor a právě češtinu a dějepis?

Pocházím z rodiny, kde jsem tak trochu
černá ovce tím, co dělám. Široko daleko
z maminčiny i z tatínkovy strany se nikdo
hudbě ani divadlu nevěnoval, žádný umělec
nebo aspoň někdo s nějakým povoláním na
volné noze. V Přerově jsem vystudovala
gymnázium a během těchto středoškol-
ských let jsem se zájmově věnovala recitaci
a studentskému divadlu, zpívala jsem do
svých šestnácti let také v dětském pěvec-
kém sboru Přerováček. Podporu jít na umě-
leckou školu jsem z rodiny neměla, ale ni -
kdy jsem jim to ani nezazlívala, byli rádi,
že mě to baví, ale neuměli si představit, že
bych byla někdy jako ty zpěvačky z televize
a z rádia. Vzhledem k tomu, že jsem moc
ráda četla a líbilo se mi také recitovat poezii,
karta padla na můj učitelský obor zejména
kvůli tomu, kvůli literatuře a češtině, kte-
rou jsem měla ráda. Omlouvám se, ale ten
dějepis se s tím prostě vezl… Můj obor mě
bavil, ale upřímně musím říct, že jsem nijak
nevynikala svými znalostmi z historie. Nic-
méně jsem školu úspěšně vystudovala,
jsem magistrou filozofie a na svá student-
ská léta v Olomouci velmi ráda vzpomínám,
na spolužáky, kamarády na kolejích a také
na řadu profesorů.   

● Jako čerstvá absolventka vysoké školy
jste pak ale rozhodla pro uměleckou
dráhu a vyrazila zkusit své štěstí do
Prahy. Jak vzpomínáte na své začátky
v metropoli, jaké jste měla plány jako
mladá začínající zpěvačka?

Sametová revoluce mě zastihla v pátém
ročníku na Univerzitě. Po absolutoriu jsem
se rozhodla jít ihned do Prahy, kde jsem se
již delší dobu s kapelou Znamení dechu po-
hybovala. Začínala jsem v různých jazzo-
vých a rockových klubech jako byly Klub
Borát Na Újezdě nebo Malostranská be-
seda. Naše kapela měla také streetbandový
projekt Koryto, se kterým jsme hráli na nej-
různějších poutích a tržištích, třeba i na
pražském Výstavišti a vydělávali jsme si na
živobytí také hraním na Karlově mostě.
Přesně uprostřed – to byl náš „plácek“, kde
jsme hráli pro kolemjdoucí turisty. Já jsem
zpívala a hrála na housle, kolegové také zpí-
vali a hráli na kytaru, trombón, mandolínu
a nejbizarnější byl na Karlově mostě vibra-
fon Radka Krampla. Byla to doba plná en-
tuziasmu a dobré vůle. Ráda na tu dobu
vzpomínám. Poznala jsem také spoustu
skvě lých lidí, kteří mi v začátcích pomohli
jako např. Janu Koubkovou, Milana Svo-
bodu, Ondřeje Soukupa, Lídu Nopovou ne -
bo také Richarda Hese. Brzy jsem se také
dostala, díky úspěšnému konkursu do di-
vadla Semafor, k panu Suchému a začala
jsem moderovat na Evropě 2. Všechno vy-
cházelo plynule a spontánně, jak se říká
„žád ná křeč“.  
● Měla jste nebo máte nějaké pěvecké
vzory, idoly?
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Měla jsem a mám spoustu vzorů, inspi-
rací, ať již ženských, tak mužských. Z těch
našich československých mohu jmenovat
třeba Marii Rottrovou, Helenu Vondráčko-
vou, Hanu Hegerovou, Martu Kubišovou,
Evu Pilarovou nebo Věru Špinarovou, z mu -
žů musím samozřejmě zmínit Karla Gotta,
Václava Neckáře nebo Waldemara Matu-
šku. Jako děti jsme vzhlíželi k dospělým
ikonám, neměli jsme tehdy tolik mladi-
stvých idolů, jako jsou dnes. I tak mi svým
uměním, často i lidskostí byli blízcí a trou-
fám si tvrdit, že jsem jim rozuměla a doká-
zala se do nich vcítit už jako malá. Kdybych
jen tušila, že se s nimi budu znát osobně,
vůbec nevím, co bych dělala. Nejspíš by se
mi rozklapala kolena. Všech jsem si ne-
smírně vážila a dodnes je obdivuji, ty, co
odešli i ty, kteří nás ještě mohou potěšit
svými písněmi. 
●Dnes už máte na kontě celou řadu mu-
zikálových rolí. Dala by se některá z nich
označit jako vaše nejoblíbenější a proč?

Moje role v muzikálech byly většinou
osudové, charakterově silné ženy. Bavily
mě všechny, ale mám-li jmenovat jednu,
tak to bude rozhodně Mercedes, kterou
jsem ztvárňovala v muzikálu Karla Svo-
body, Zdeňka Borovce a Richarda Hese
Monte Cristo. Tato role mi dávala velkorysý
prostor emoční, i co se týče vývoje postavy
jako takové. Zpívala jsem Mercedes mladič-
kou, optimistickou a dychtivou a během
představení jsem se proměňovala ve zra-
lou, osudem zklamanou a frustrovanou
ženu, která ovšem stále žije nadějí a dou -
fá… Byla to překrásná role, hudba byla z pe -
ra mistra Svobody vskutku královská a bás -
ně – písňové texty pana Borovce, to byl
vždy zážitek pro mě jako interpretku, ale
pevně věřím, že i pro muzikálové fanoušky
i fajnšmekry. Přála bych tomuto dílu come-
back, aby znovu ožil a stejně jako doposud
Svobodův a Borovcův Dracula přitáhnul
další generace do divadla. 
● Co podle vás potřebuje muzikálový
here c, aby svou práci vždy zvládl profe-
sionálně?

Netřeba určitě připomínat, že muziká-
lový herec by měl zvládat pověstnou troj-
kombinaci: zpěv, herectví a tanec… Muzikál
je od slova muzika, tak tato stránka jeho
výbavy by měla podle mě být nejsilnější,
ale samozřejmě, že ideál je, aby zvládal
všech no. S touto výbavou by měl mít
hlavně svou práci rád, měl by být dobrý vy-
pravěč příběhů, protože na jevišti není sám
za sebe, ale pro diváka žije roli své postavy.
Divadlo je o partneřině, je fajn, když zvládá
své ego a ví, kdy je v prvním plánu a kdy
zase slouží dalším postavám. Mám ráda
vášnivé herce, lidi, kteří do svého projevu
investují emoce. 

● Máte vysněnou nějakou muzikálovou
roli? Je nějaký muzikál, který vás oprav -
du láká, a chtěla byste v něm hrát?

Odjakživa mám ráda kabaret jako žánr,
jazz a swing, moc by mě potěšilo, kdyby mi
nějakou hezkou příležitost osud dopřál. 
● Jak těžké je pro muzikálovou herečku
obstát v dnešní silné konkurenci? Co
byste doporučila adeptce na muzikálo-
vou hvězdu?

Určitě ano. Dnes už je na našem „muzi-
kálovém trhu“ spousta dobrých herců
a zpěváků a každý rok přicházejí z mnoha
konzervatoří desítky absolventů, kteří by
se rádi uplatnili v muzikálu. Chodí na kon-
kursy, ale jen na pár se usměje štěstí. Re-
cept na vítězství nemám, ale každému bych
doporučila, aby vsadil na pracovitost, zů-
stal sám sebou, šel si za svým vysněným
cílem a nehroutil se po první prohře, když
něco nevyjde. 
● Kromě muzikálů vystupujete často
jako sólová zpěvačka se svojí kapelou
a spolupracujete také s mnoha špičko-
vými hudebními tělesy. Co je vám milejší,
a co je pro vás těžší, odehrát muzikálové
vystoupení, nebo sólový koncert? 

Co mi dá víc zabrat? Těžko říct, snad jen,
že cítím, když táhnu jako sólová zpěvačka
koncert, který je na mě postaven, kdy zpí-
vám, moderuji a snažím se o kontakt s di-
vákem, cítím větší osobní zodpovědnost,
tlak, jak se říká. Milá jsou mi obě prostředí
a pestrost mého hudebního života mi vy-
hovuje. Těším se na jedno i druhé, změnu
mám ráda a také se těším na kolegy, přátele. 

● Kdy se cítíte na jevišti nejvíc šťastná?
Šťastná jsem v okamžicích, když prožiji

na jevišti krásné souznění, takovou lehkost
bytí. Když vše přirozeně plyne a naše hraní
má energii. Dnes, když jsem k pokoře při-
lezla, jak se říká po kolenou, si toho moc
vážím. 
● Na repertoáru máte hodně písniček.
Podle čeho si je vybíráte a máte mezi
nimi nějakou svou nejoblíbenější?

Záleží na tom, jaký program chceme ode-
hrát. Koncertuju s kapelou s poprockovým
programem, který hrajeme v kulturních do-
mech nebo bavíme lidi na náměstích na
městských slavnostech a podobně, v ad-
ventním čase hrajeme divákům koncertní
program, který je ladí do pohody, aby se tě-
šili na Vánoce, a již druhou sezónu koncer-
tuji zejména v divadlech s ryze muzikálo-
vým programem Muzikál – moje láska
s hos ty Marianem Vojtko nebo s Radimem
Schwabem. Baví mě také koncerty - recitály
v kostele nebo spolupráce s pěveckými
sbory, vzhledem k tomu, že mě velmi baví
také swing, koncertuji také s bigbandy se
swingovým repertoárem. Můj repertoár je
tedy poměrně rozmanitý, ale jsem ve zna-
mení Blížence, tak je to asi v pořádku.
● Co považujete za svůj zatím největší
úspěch?

To je určitě těžká otázka, ale asi bych
řekla, že to, že mi ze syna vyrostl milý
mladý gentleman, který má srdce na pra-
vém místě. 
●Zúčastnila jste se také televizních sou-
těží Star Dance a Tvoje tvář má známý

Leona Machálková má ráda okolí Prahy.
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Naše stěhovací firma se specializuje na levné
stěhování Praha a levné stěhování v celé České
republice. Vážíme si důvěry našich klientů, kteří

využili naše kompletní stěhovací služby.

Proč se vyplatí stěhování s ODNESTO?
◗ Nezávazná prohlídka technikem ZDARMA
◗ Čas zakázky účtujeme od přistavení vozidla po

ukončení stěhování
◗ Cenová kalkulace je KONEČNÁ (cena se může měnit

pouze změnou okolností)
◗ Stěhování, a to vždy po předchozí domluvě s klientem)
◗ Dbáme na dochvilnost a vždy se maximálně snažíme

dodržet domluvený čas stěhování
◗ Ke každému stěhování přistupujeme individuálně
◗ Naši praovníci jsou profesionálně vyškolení

Zajímají Vás další informace?
◗ Jak si objednat služby
◗ Pojištění přepravy při stěhování ???

E-mail: info@odnesto.cz, Telefon: +420 777 810 010
Adresa: Moskevská ev .č. 189, Praha – Vršovice

hlas. Co pro vás účast v těchto
show znamenala? Co vám da -
la nebo naopak vzala?

V obou případech jsem byla
mile potěšena nabídkou ke spo-
lupráci, kterou jsem přijala
a také nikdy nelitovala. Star-
Dance je moc pěkný pořad, kte -
rý se těší zájmu a oblibě nejen
konzervativnějšího publika, ale
i tím, že kromě noblesy, kulti-
vovaného tance i mluveného
slova diváka opravdu baví, má
právem obrovskou sledovanost
a účast v tomto pořadu považuji
za prestižní. Byla to báječná
zkušenost, kdy jsem „dostala do
těla“, ale získala jsem tam
spoustu přátel, doputovalo ke
mně mnoho vřelých slov, poch-
val a povzbuzení a zkušenost,
kterou jsem tam získala, inves-
tuji dál do své kariéry. Velké
a milé překvapení pro mě byla
také soutěž Tvoje tvář má zná -
mý hlas, kdy jsem se také na
půdě televize Nova setkala
s maximální péčí, starostlivostí,
profesionalitou a také laskavos -
tí. Myslím si, že to v mnohém

stojí a padá s profesionalitou
a energií skvělé producentky Si-
mony Matáskové, která tomuto
pořadu „velí“. 
● Náš rozhovor vzniká na
dálku, v nelehké době boje
s epidemií koronaviru, která
omezuje život nejen v celém
Česku. Jak prožíváte období
karantény?

Tento mimořádný stav proží-
vám velmi intenzivně. Přišlo to
a všichni jsme se s tím museli
nějak vyrovnat. Vštípila jsem si
několik zásad: přijmout to tak,
jak to je a smířit se s tím, chovat
se zodpovědně, poslouchat
a fungovat, abychom to spo-
lečně zvládli, co nejdříve, jak to
jen bude možné, a uvědomila
jsem si, že musím být aktivní
a zároveň, že karanténa je pro
mě jako člověka příležitost udě-
lat si takovou velkou inventuru
sebe sama. Vzhledem k tomu,
jak sleduji to úsilí zdravotníků
a mnoha dalších složek, nedá
mi to a pomáhám aspoň tím, že
šiju roušky pro Červený kříž,
natáčím snad vlídná videa pro

seniory v rámci projektu Život
90, jako zpěvačka a veřejně
známá osoba mám spoustu pří-
ležitostí oslovovat lidi, abych je
uklidnila či motivovala, slovem
potěšila a pohladila. Víc, než
kdy jindy, jsem v kontaktu s ce-
lou svou rodinou i přáteli, což
je vlastně velmi pěkné, i když
jsme si to „nevysnili“. Celou tu
situaci cítím jako obrovskou pří-
ležitost pro nás lidi uvědomit si,
jak moc se vzájemně potřebu-
jeme, jakou sílu má láska a jak
nám všem pomáhá a prospívá,
že právě láska je klíč k našemu
životu teď i v budoucnu. 
● Jak dobře znáte Prahu 10,
co je tam pro vás nejzajíma-
vější, co se vám na desítce
líbí?

Občas sem jedu na návštěvu
k Felixi Slováčkovi, který zde
bydlí, a jednotlivými částmi
Prahy 10 často projíždím, mám
tam schůzku nebo jedu něco vy-
řídit. Nicméně si vybavuji, že
jsem poměrně často zpívala na
nejrůznějších zejména charita-
tivních akcích nebo několikrát

jsem také seděla v porotě ně-
jaké dětské talentové soutěže,
kterou zastupitelstvo této části
Prahy pořádalo.
● Máte v okolí Prahy nějaká
místa, která se vám líbí, kde
si třeba odpočinete?

Okolí Prahy je také zajímavé
a láká ke spoustě výletů do pří-
rody a za poznáním. Ráda vyrá-
žím na procházky k lomům
Velká Amerika, do lokalit v blíz-
kosti Karlštejna, ke Koněpru-
ským jeskyním, fajn se jezdí na
kole u Berounky, na hrady
a zám  ky, je toho mnoho, dá se
to různě kombinovat a je pořád
co objevovat.  
● Jaké máte plány, co připra-
vujete, na co se těšíte?

Těším se samozřejmě, až se
opět doba vrátí k normálnímu
životu a já budu moct opět kon-
certovat a zpívat pro lidi. Spo-
lečně budeme obohaceni o zku-
šenosti s životem v izolaci,
v karanténě, v čase, který nám
dal prostor více přemýšlet
o smy slu všeho dění, o priori-
tách… 
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na www.vase10.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
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Volejte 732 169 612

Rychlá a férová půjčka
od 4 000 Kč do 20 000 Kč

v hotovosti na cokoliv.

Třeba desítková Základní
škola U Vršovického ná-
draží v letošním školním

roce zavedla do výuky velkou
novinku. Pro osmáky a deváťá -
ky připravila mediální výchovu. 

„Mediální výchova se dnes vy-
učuje na progresivních základ-
ních a středních školách, proto
mám radost, že se podařilo zre-
alizovat její výuku i na naší
škole,“ uvedla ředitelka školy
Jana Frojdová s tím, že v rámci
mediální výchovy se děti učí
rozlišovat seriózní média od
bulváru, odhalovat tzv. fake
news, pronikat do světa re-
klamy, orientovat se v nástra-
hách sociálních sítí nebo se brá-
nit kyberšikaně.

Výuku pro děti zajišťuje zku-
šená novinářka a nezabývá se
jen teorií. Děti například pokra-
čují v psaní školního časopis
sChOOL, který se letos trochu
proměnil. Nicméně vychází už
dva roky a je úspěšný – před ča-
sem byl dokonce zvolen nejlep-
ším školním časopisem v Praze
a poté i nejlepším školním časo-
pisem v Česku. 

Lehké
a vtipné čtení

„Časopis v letošním školním
roce rozšířil počet stran, zapra-
coval na grafice i na kvalitě člán -
ků. Snažíme se vše dotahovat
do detailů, přemýšlet o kaž dé
technické i estetické drobnosti.

A druhá věc, na kterou jsme ve
sChOOLu pyšní? Časopis je živý
a fresh. I když se na jeho strán-
kách děti věnují vážným téma-
tům, pořád jde o lehké a vtipné
čtení,“ popsala koordinátorka
Alena Bartošová.

Díky zapojení dětí, které pro-
cházejí hodinami mediální vý-
chovy se na stránkách časopisu
nově objevují třeba recenze po -
čí tačových her a nebo rubrika
věnovanou životním snům. Ča-
sopis si může přečíst každý, vy-
dání jsou na webu školy.

Další součástí mediální vý-
chovy dětí z osmiček a devítek
je také natáčení spotů, třeba os-
máci vytvořili sérii reklamních
spotů parodujících nejslavnější

televizní reklamy a díky tomu
si mohli zkusit filmování, střih
nebo formulování trefných slo-
ganů.

Děti fotí
proměny školy

„Béčko“ si hrálo na marketin-
govou agenturu, v níž týmy
zpracovávaly zakázky na pro-
pagaci produktů a všichni žáci
pracují na celoročním projektu
Proměny školy od září 2019 do
června 2020. Ten spočívá
v tom, že měsíčně odevzdávají
fotografie v kategoriích archi-
tektura školy, akce/reportáž
a portrét. Časem, až to podmín -
ky dovolí, je v plánu venkovní
výstava.

Děti mají hodiny
mediální výchovy.
Píšou, natáčí a učí se odhalovat fake news

I když už jsou základní školy v Česku
několik týdnů zavřené a část dětí se do
lavic vrátí pravděpodobně až v září po
letních prázdninách, děti o nic nepřijdou.
Všechny aktivity, o které byly letos
ochuzeny, doženou v příštím školním roce.
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luštění

Prodeje před provozovnou budou do konce
roku v Praze zdarma, stačí je jen oznámit

www.nasregion.cz

Od 21. dubna mají podnikatelé v Praze možnost urychle-
ného zřízení uličního prodeje před provozovnou. Stánek
nebo stolek mohou mít obchodníci na chodníku až do
konce roku zdarma, uliční prodej stačí oznámit jednoduše
e-mailem a není ani nutné čekat na vyřízení žádosti úřady.
Poplatky jsou odpuštěné také za předzahrádky na pozem-
cích hl. m. Prahy. U stávajících se upravují smlouvy, u nových

Čtěte na…

Základní umělecké školy
se přesunuly do online světa
Současný stav zásadně ovlivnil i základní umělecké školy,
které svou výuku a komunikaci s žáky musely přesunout
do online prostředí. Důkazem kreativity pedagogů i žáků
jsou skvělá videa, prezentující jednak samotný proces
výuky na dálku i důležitost uměleckého vzdělávání jako
tako vého. Děti, které tráví několik hodin denně domácí
výukou a jsou izolováni od svých vrstevníků, se prostřed-

Čtěte na…

INZERCE V10-0512

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 05: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Tajenka skrývá citát Wiesława Brudziňského

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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servis

www.tokofi n.czPRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

TOKOFIN (doplněk stravy) jako jediný kombinuje unikátní 
vlastnosti vitamínu E, který přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, vitamínu B6 přispívajícímu k regulaci 
hormonální aktivity a Indol-3-karbinolu.
Neobsahuje žádné hormony a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

INZERCE V10-0513

■ Nad Vodovodem x Slunečná 7. 5. 13.00–17.00
■ Srbínská (mezi garážemi, u tř. odpadu) 7. 5. 14.00–18.00
■ Vladivostocká x Gruzínská 7. 5. 15.00–19.00
■ Sněženková x Meruňková 9. 5. 8.00–12.00
■ Křenická x Olešská 9. 5. 10.00–14.00
■ Bramboříková (parkoviště) 11. 5. 13.00–17.00
■ Rektorská x Bakalářská 11. 5. 13.00–17.00
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4) 11. 5. 14.00–18.00
■ U Vršovického nádraží x Ukrajinská 11. 5. 14.00–18.00
■ Vladivostocká x Jaltská 11. 5. 15.00–19.00
■ Vršovická x Karpatská 12. 5. 15.00–19.00
■ Pod Altánem  x Na Vrších 13. 5. 13.00–17.00
■ nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 13. 5. 14.00–18.00
■ Přípotoční x Oblouková 14. 5. 13.00–17.00
■ Káranská x Pobořská 14. 5. 14.00–18.00
■ Madridská x Norská 14. 5. 15.00–19.00
■ Ostružinová x Jahodová 16. 5. 8.00–12.00
■ Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 16. 5. 10.00–14.00
■ Doubravčická x Tehovská 18. 5. 13.00–17.00
■ Tuchorazská (konec ulice) 18. 5. 13.00–17.00
■ nám. Svatopluka Čecha x Minská 18. 5. 14.00–18.00
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou 18. 5. 14.00–18.00

■ Dykova (u Bezručových sadů) 18. 5. 15.00–19.00
■ Průhonická x Vestecká 19. 5. 15.00–19.00
■ Petrohradská x Pod Stupni 20. 5. 13.00–17.00
■ Říčanská x Benešovská 20. 5. 14.00–18.00
■ Sámova x U Vršovického nádraží 21. 5. 13.00–17.00
■ Magnitogorská x Tádžická 21. 5. 14.00–18.00
■ Na Slatinách (u můstku) 21. 5. 15.00–19.00
■ Nedvězská č. 6 – 12 23. 5. 8.00–12.00
■ Práčská č. 37 (před školou) 23. 5. 10.00–14.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách 25. 5. 13.00–17.00
■ Na Křivce x Osnická 25. 5. 13.00–17.00
■ Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 25. 5. 14.00–18.00
■ Litevská  x Bajkalská 25. 5. 14.00–18.00
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami 25. 5. 15.00–19.00
■ Sněženková x Jiřičkové 26. 5. 15.00–19.00
■ Saratovská x Kralická 27. 5. 13.00–17.00
■ Nad Úžlabinou (naproti č. o. 32) 27. 5. 14.00–18.00
■ K Botiči x Ukrajinská 28. 5. 13.00–17.00
■ Káranská x Bydžovského 28. 5. 14.00–18.00
■ Práčská x Topolová 28. 5. 15.00–19.00
■ Limuzská x V Úžlabině 30. 5. 8.00–12.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice) 30. 5. 10.00–14.00

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejnery jsou na kaž-

dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku.
Do velkoobjemového kon-

tejnerů patří pouze domovní
odpad objemného charakteru,
například starý nábytek, podla-
hové krytiny, kovové odpady, sa-

nitární keramika, autoskla, zr-
cadla, staré sportovní náčiní
a podobně.

Do kontejnerů nepatří ne-
bezpečné odpady, elektrospo-
třebiče (včetně ledniček, mra-
záků, monitorů, televizorů
a po dobně), pneumatiky, biood-
pady a stavební odpad. 
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veřejný prostor

INZERCE V10-0511 INZERCE V10-0509

● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech bez potvr -
zených nakažených nemo cí
COVID-19?

Použité roušky vložte do plas-
tového pytle s tloušťkou mini-
málně 0,2 mm, zavažte. Ná-
sledně jej vložte do dalšího
plastového obalu a znovu za-
važte. Takto zabezpečený od-
pad vhoď te pouze a jen do černé
popelnice (na směsný komu-
nální odpad) standardním způ-
sobem.

Pro nakládání s komunálními
odpady u zdravých lidí se v sou-

časné době nemění, včetně způ-
sobu třídění odpadu. 
● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech v hygienou
nařízené karanténě?

Použité roušky vložte do plas-
tového pytle s tloušťkou mini-
málně 0,2 mm, zavažte a po-
vrch pytle dezinfikujte. Pokud
použijete tenčí materiál, je po-
třeba dát dva pytle a dezinfiko-
vat vnější.

Přesvědčte se, že pytle jsou
skutečně dobře zavázané.

Takto zabezpečený odpad
vhoď te pouze a jen do černé po-

pelnice (na směsný komunální
odpad) standardním způso-
bem. V žádném případě neod-
kládejte tyto zavázané pytle
mimo kontejnery, abyste ne-
ohrozili zdraví pracovníků svo-
zových společností.

Po manipulaci s odpady je
vždy nutné umývat si ruce mý -
dlem a vodou.
● Jak nakládat s odpady
a rouškami v domácnostech
s potvrzenou nemocí COVID-
19?

V případě, že onemocnění
osob bylo potvrzeno, nemocná

Jak nakládat
s ochrannými pomůckami
Dodržovat opatrnost by měli lidé při nakládání s ochrannými
pomůckami v době pandemie COVID-19. Jak je třeba postupovat?
Doporučení vydal Státní zdravotní ústav.
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osoba nakládá se svým odpa-
dem stejně, jako je uvedeno
v předchozím doporučení. A po-
kud možno se s žádostí o pomoc
s odnosem odpadu obrátí na ro-
dinu, sousedy, dobrovolníky ne -
bo přímo na obec, aby se za me -
zilo pohybu nakažených osob ve
veřejném prostoru.

Místně příslušný úřad by měl
ve spolupráci s odpadovou spo-
lečností stanovit způsob popř.
místo, kam takový odpad uklá-
dat, jak ho svážet a bezpečně
odstraňovat s ohledem na mini-
malizaci rizika pro pracovníky,
kteří nakládají s odpady, ale
i s ohledem na ostatní občany.
Ukládání odpadu do sběrné ná-
doby, svoz odpadu a jeho ko-
nečné odstranění by mělo vy-
cházet z místních možností
bezpečného odstraňování od-
padu. 

Roušky v žádném případě, ať
jste v pořádku nebo jste naka-
žení, nepatří do kanalizace. Je-
jich vhazováním do toalety mů -
že dojít k ucpání kanalizační
přípojky.
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 virů a bakterií

Již za 60 minut vám díky  
síle přírodního ozonu bezpečně 

vyčistí ozonem celý prostor

 
 
 
 
 
 
 

 

www.nejozon.cz

Udržte své 
zaměstnance 
a zákazníky  
v bezpečí!
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Objednejte si našeho technika s ozonátor

Bez vedlejších účinků.
CE certifikace

 silnější než chlor5000x
 rychlejší než 3000x
 účinnější než chlornan (ClO).2500x
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