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Vážení čtenáři,
děti usedly po dlouhých měsí-
cích do školních lavic a ne-
zbývá než doufat, že si v nich
pose dí tak jak mají násle du -
jících deset měsíců. Jak nám
koronavirová pandemie otrá -
ví život se ukáže v blíz ké době.
Přečtěte si povídání s Pe trem
Kroutilem. Je to jazzový saxo-
fonista, klarinetis ta, zpěvák,
flétnista, skla da tel a herec,
který spoluzaložil big band
Pražský swingový or che str,
kde byl sedm let sólistou. A ur-

čitě ho znáte, do širšího diváckého povědomí se dostal rolí
Dannyho Smiřického v seriálu režiséra Karla Kachyni
Prima sezóna. Jak pandemii a omezení s ní spojená vnímal?
A na co se těší a proč má rád desátou městskou část? Neza-
pomínáme ani na aktuální dění na desítce, dozvíte se třeba
o programu oblíbené akce Zažít město jinak, nebo si přečtete
o tom, co umí zjistit a zpracovat děti v rám ci projektu Město
do kapsy. Připomínáme také, že v Pra ze 10 začaly platit
parkovací zóny, a že získat oprávnění stát v místech, která
jsou určena pro rezidenty, nemůže každý. Divadla jsou za-
tím otevřena, vyrazte do Vršovic a vyberte si jednu ze zají-
mavých premiérových her. Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Lampionový
průvod v Malešicích

Na 11. listopadu je v Malešickém
parku naplánován tradiční Lam-
pionový průvod. Akci pořádá

spo lek Malešice v pohybu. Jde o další
ročník tradičního malešického lampi-
onového průvodu s novou dechberoucí
ohnivou show.

Dotace na opravy
bytů na desítce

Praha poskytne dotace na rekon-
strukci bytů v Praze 10. Poskyt-
nutí financí schválilo zastupi -

telstvo hlavního města. Jde o dotaci
z Fon du rozvoje dostupného bydlení na
území Prahy ve výši více než 5,2 mili-
onu korun. Opraveno bude sedm bytů. 

Městská část
zavedla parkovací zóny

Praha 10 se připojila k ostatním
městským částem, kde se dá par-
kovat jen za poplatek. Parkovací

zóny zde začaly platit koncem srpna.
Nárok na parkovací oprávnění pro rezi-
denty mají pouze obyvatelé městské
části Praha 10, nikoli obyvatelé měst-
ského obvodu Praha 10 – tedy lidé
z Vršo vic a desítkových částí Strašnic,
Male šic, Záběhlic, Michle a Vinohrad.
Par kovací oprávnění je možné vyřídit
buď on-line nebo osobně, v prvním pa -
tře budovy radnice.

JAZYKOVÉ KURZY    POMATURITNÍ STUDIUM
DĚTSKÉ KURZY     STUDIUM V ZAHRANIČÍ     CERTIFIKÁTY

www.bi.cz                  724 173 829

JAZYKOVÁ ŠKOLA
INFORMUJTE SE NA LAST MINUTE SLEVY

Návrh, dodání a instalace výtvarného
díla připomínajícího odkaz umělců
a teoretiků Jindřicha Chalupeckého

a Jiřiny Haukové je obsahem vyhlášené
mezinárodní soutěže. Dílo má být hotovo
v roce 2022 a umístěno bude v parku ve
Vršo vicích, který se jmenuje po zmíněné
man želské dvojici. Soutěž je podpořená
z programu Umění pro město a jejím cílem

je oslovit jak domácí uměleckou scénu, tak
otevřít prostor zahraničím autorům. Jin-
dřich Chalupecký a Jiřina Hauková byli
manželé a významní představitelé umění
20. století. Chalupecký proslul zejména
jako výtvarný a literární teoretik a kritik
a historik umění. Rovněž překládal, stejně
jako básnířka Hauková. Park na Praze 10
je po dvojici pojmenovaný od roku 2014.

Mezinárodní soutěž
na výtvarné dílo

Na více než sedmi desítkách míst
v de sáté městské části mohou lidé
odevzdávat kovové obaly do speciál-

ních šedých kontejnerů. Nejnovější jsou
nádoby v ulicích Jesenická a Přípotoční,
které přibyly v srpnu. Do nádob je možné
odkládat nápojové plechovky, konzervy od
potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry

a víčka od nápojů, jogurtů atd. Naopak do
nádob nepatří stlačené kovové nádoby od
kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od
barev, benzínu, motorových olejů atd. (tyto
lze předávat ve sběrných dvorech). Odpady
by navíc měly být před vhozením stlačeny,
aby se zmenšil jejich objem a nádoba byla
maximálně využita.

Lidé mohou
třídit kovové obaly

Více než čtyřem desítkám žadatelů
by la poskytnuta dotace v rámci vý -
zvy Covid-Starostrašnická. Jde o pe-

něžitou pomoc pro malé podniky, každý
získá 22 727 Kč. „Na podniky v okolí Staro -
strašnické nejprve dopadla omezení při vy-
hlášení nouzového stavu a následně po

uvolnění opatření začala rozsáhlá rekon-
strukce, která ještě zkomplikovala návrat
do běžných kolejí. Drobných podnikatelů si
velmi vážím, protože velmi dobře sám vím,
co podnikání obnáší, a jsem rád, že jsme
jim takto mohli pomoci,“ uvedl místosta-
rosta Martin Valovič . 

Desítka rozdá
milion korun malým podnikům

INZERCE V10-0902
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Zastávka
Vozovna Strašnice
byla zrušena

Trvale zrušena byla zastávka Vo -
zov na Strašnice směrem z cen tra,
a to od začátku srpna. Důvodem

je optimalizace dopravy v ulici Staro-
strašnická.

Sportovní aktivity
v Malešickém parku

Tři sportovní aktivity se budou
konat v Malešickém parku. Půjde
o nordic walking a jógu. V plánu

je jejich opakování v září a v říjnu. Akce
jsou určeny pro mladší i starší ročníky.
Na sobotu 12. září je navíc v parku nap-
lánován další ročník rodinného běhu
Desítka na Desítce, což je sportovní ve-
letrh a běžecký závod v jednom. Během
něho se představí sportovní kluby
a krouž ky z desáté městské části.

Koncert
v Milíčově kapli

Na 10. září od 19.00 hodin je v Mi-
líčově kapli v Rektorské ulici
naplánován koncert. Pořádá ho

Ochranovský sbor a pořadatelé slibují
alternativu šmrnclou jazzrockem a fun -
ky. „ONI jsou tři hlasy, nakřáplé kytary
a dech, k tomu silné texty. Pod nálepkou
,jazzrockových vypravěčů‘ hrají hutné
písně kořeněné živelnými mezihrami.“

■ Opravy motoru, výměna oleje,
rozvodů, brzd, destiček, tlumičů, apod.

■ Diagnostika, pneuservis.
■ Klimatizace – plnění a servis klimatizací.

www.tachtax.cz/servis, tel.: 602 242 447

NOVÝ AUTOSERVIS NA PRAZE 10
TachTax | tachtax.cz

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
zpracuje na základě zadání od radních
pražského magistrátu urbanistickou

studii propojení ulic Malešická a Česko-
brodská, takzvané Jarovské třídy. Studie
by měla být hotová v polovině příštího roku
a důvodem jejího vzniku je budoucí nová
čtvrť na Nákladovém nádraží Žižkov, s kte-
rou souvisí nutnost posílení zdejší dopravy.
Dřívější studie ukázaly, že je nutné další
propojení, které v budoucnu zabrání přetě-

žování ulice Jana Želivského. Nové propo-
jení má být dvoupruhové a povede od kři-
žovatky ulic Malešická – Na Jarově podél
stávající železniční trati a napojí se pod
Jaro vem na ulici Českobrodská. V oblasti
Nákladového nádraží Žižkov se počítá
i s posílením tramvajové dopravy. Nové
propojení Jarovská třída zajistí možnost
budoucího prodloužení tramvajové trati ze
smyčky Habrová dále do Malešic nebo ales-
poň propojení s tratí Jarov (Spojovací). 

Jarovská třída spojí
Malešickou a Českobrodskou ulici

Pro kulturní památky a stavby, které
jsou cenné z hlediska architektonic-
kého a urbanistického vývoje, byla

určena dotace desáté městské části. Dotaci
více než 77 tisíc korun získal projekt na ob-
novu výklenkové kapličky se sochou sv. Ja -
na Nepomuckého v Záběhlicích. Především

dojde k opravě samotné kapličky, nahra-
zení asfaltového povrchu v jejím okolí
vhodnějším materiálem a k restaurování
světcovy sochy. Částkou 170 tisíc korun
bylo podpořeno také restaurování lavic kos-
tela sv. Václava ve Vršovicích. Obnovy se
dočká celkem 64 lavic.

Dotace
na péči o památky

6. Malešický blešák & MIKRO STREET
FOOD FEST se uskuteční v první po-
lovině měsíce, konkrétně 13. září,

a to v Malešickém mikropivovaru a přile-
hlém parku v ulicích Káranská a Pobořská.
Akce potrvá od 14.00 do 19.00 hodin a po-

řádá ji Iniciativa Naše Malešice a Malešický
mikropivovar. Šestý ročník blešáku se letos
z důvodu jarní pandemie koná a v netradič-
ním podzimním termínu a jeho součástí
bude i tradiční MIKRO STREET FOOD
FEST, letos na téma Balkán.

Malešický blešák
v náhradním termínu

INZERCE V10-0903
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volný čas

Sousedské dobroty, hry a dílny pro dě -
ti, hudba, práce s mozaikou, recyklo-
vaným stříbrem a sítotiskem, stolní

fotbálek, malířský a kuželkový koutek nebo
třeba badminton, cirkusový workshop a cy-
klopřednáška. To a spousta dalšího vás če -
ká v rámci 15. ročníku slavností Zažít měs -
to jinak, které pořádá spolek AutoMat
spolu s desítkami místních organizátorů.
Akce se uskuteční na 85 místech v Praze
a v dalších 37 městech. 

Letošní ročník Zažít město jinak nese
podtitul „Nadechni se pro město“ a kromě
k nádechu nabádá hlavně k další aktivitě.
Koronavirové jaro přineslo na několik týd -
nů možnost zastavit se, rozhlédnout se po
své ulici nebo čtvrti a popřemýšlet, co by
mohlo být jinak. Město se vylidnilo, známý

prostor dostal nový kontext. Nový zážitek
z města a vlastní čtvrti teď chtějí organizá-
toři předat i svým sousedům. 

Zapojení
do komunitního dění

„A třeba je namotivovat, aby se kromě
návštěvy jednodenních slavností zapojili
i do komunitního dění během roku nebo se
rozhodli pomáhat ,na vlastní pěst‘ – třeba
tím, že budou zalévat stromy v ulici, občas
sesbírají odpadky, pohlídají sousedům psa
nebo vyrobí pískoviště pro děti z domu,“
popisuje hlavní koordinátor akce Martin
Šotola ze spolku AutoMat.

Minuta společného „nádechu pro město“
se pak uskuteční v odpoledních hodinách
během samotných slavností Zažít město

jinak. „Doufáme, že tato chvíle bude nato-
lik silná, že nám dá energii uvést věci sku-
tečně do pohybu,“ říká Martin Šotola.

Program a produkce
na místě

Témata sousedských slavností se každý
rok mění, ale princip zůstává stejný. Akce
je nekomerční, založená na dobrovolnic-
kém nasazení organizátorů a apolitická.
Spolek AutoMat zajišťuje pražským lokali-
tám zábory veřejných prostranství, pře dá -
vá know-how a pomáhá s propagací. Jed-
notliví organizátoři pak připravují program
a produkci akce přímo na místě.

Více informací, seznam jednotlivých lo-
kalit a postupně i jejich program najdete na
www.zazitmestojinak.cz.

Zažít Prahu 10 jinak:

Nádech pro sousedy

Alej Karla Půlpána, Krymská, Malešické náměstí,
Mexická/Bulharská, Park Konopišťská – Bělocerkevská,
Sídliště Skalka, Strašnická škola, Trojmezí, Sídliště Vlasta,
Petrohradská kolektiv a Šalounova vila. To jsou ulice
a místa, která na Praze 10 v sobotu 19. září oživí
sousedské slavnosti Zažít město jinak. O týden dřív ožijí
Sídliště Solidarita, lokalita Na Slatinách a Zahradní Město. 

Zažít město jinak bude i na desítce Jde o tradiční komunitní akci
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Švejk Restaurant Strašnice
Průběžná 1174/28, 100 00 Praha – Strašnice,

www.svejkovokoryto.cz, Telefon : 274 812 027

Soutěž o Švejkovo koryto XXXL 

Klasická česká kuchyně:
Denné menu od 96 Kč, stála nabídka,

klasická česká kuchyně, burgre,
čepujeme Plzeň a Gambrinus, rozvoz a jídlo sebou.

Chcete- li vyhrát Švejkovo koryto
v hodnotě 3590 Kč 13 Kg masa

pro 25–30 osob ?
Navštivte Restauraci Švejk v době od 7. 9. do 7. 10.,
udělejte útratu min. 100 Kč a budete zařazen
do slosování o koryto XXXL.
Podmínky soutěže víc
v restauraci u obsluhy.
Výherce bude kontaktován
nejpozději do 3 dnů
po ukončení soutěže.

Žáci projekt zahájili do taz -
níkovým šetřením a vý bě -
rem problematické (z hle -

diska ovzduší, vody nebo
ze leně) a kontrolní lokality. Lo-
kalitami, ve kterých probíhalo
měření, se tak převážně staly:
ulice Livornská, Milánská, park
před školou směrem k Albertu
a škol ní zahrada.

Kolem těchto lokalit žáci mě-
řili dopravní zatížení, hledali li-

šejníky – bioindikátory čistoty
ovzduší a zkoumali prašnost
ovzduší vícedenním experimen-
tem – na problematické i kon-
trolní lokalitě umístili na čtyři
dny Petriho misky s krémem
a podle barvy a zachycených
částic na krému pak porovnali
množství prachu ve vzduchu.
Největší znečištění bylo v ob-
lasti rodinných domů, kde se
topí v kamnech, a také u frek -

ventovaných komunikací (ab-
sence popela, krém znečištěný
polétavým prachem).

Naopak kontrolní oblasti v lo-
kalitách se zelení byly téměř
bez prachových částic či popela.
Po experimentu se žáci shodli

na tom, že drobný polétavý
prach je velice škodlivý pro
zdra  ví člověka a že zeleň tento
prach zachytává na listech,
a tím čistí vzduch. Více informa -
cí o projektu najdete na webu
mestodokapsy.cz.

Projekt mikroklima okolí školy
Projekt město do kapsy – mikroklima okolí

školy je dlouhodobý projekt Ekocentra

Koniklec. Žáci v něm zkoumají kvalitu

ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody

a zeleně a získají znalosti o životním

prostředí ve svém okolí. V Praze 10 se do

projektu zapojila Základní škola Veronské

náměstí s žáky pátých ročníků.
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osobnost Prahy 10
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Jazzový saxofonista, klarinetista, zpěvák, flétnista,
skladatel a herec Petr Kroutil tíhnul k hudbě už jako malý
chlapec. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, studoval
na prestižní Berklee College Of Music v Bostonu a na
Kathmandu University v Nepálu. V osmnácti letech se stal
členem hudebního tělesa Originální Pražský Synkopický
Orchestr, později spoluzaložil big band Pražský swingový
orchestr, kde byl sedm let sólistou. V devadesátých letech
se dostal do širšího diváckého povědomí, když si zahrál
ústřední postavu Dannyho Smiřického v seriálu režiséra
Karla Kachyni Prima sezóna. Zatím největším
a nejúspěšnějším projektem Petra Kroutila je big band
Original Vintage Orchestra, kde působí jako kapelník,
sólista, zpěvák, skladatel a aranžér.

Petr Kroutil:
Nejšťastnější jsem na velkých pódiích
● V září se uskuteční v pražském Lu-
cerna music baru koncert Original Vin-
tage Orchestra, na kterém má vystoupit
na padesát umělců. Co všechno jste si
pro diváky připravili, na koho se mohou
těšit?

V prvé řadě se mohou těšit na nás, což je
můj big band Original Vintage Orchestra,
který sám o sobě čítá devatenáct lidí včetně
produkce. Dále na tanečnice v čele s Nikol
Mikeskovou, moderátora a režiséra v jedné
osobě Jirku Vejdělka a samozřejmě na mě.
Vystoupí s námi vokální trio Hot Sisters
nebo černošský zpěvák z Los Angeles
Chuck Wansley. Jako překvapení se divá-
kům představí můj letitý kamarád, Dalibor
Gondík. Málokdo ví, že Dalibor je vynikající
bubeník, takže si s námi zabubnuje a navíc
i zazpívá, ale co, to říkat nebudu. Pak vy-
stoupí jako host Michal Malátný z Chinaski,
který byl i hostem na našem cédéčku, kde
jsem swingově zaranžoval jeho skladbu
Každý ráno. Na jeho přání ještě aranžuji
je den německý hit, jaký, to se nechte pře-
kvapit. Dále vystoupí Hostivický pěvecký
sbor, ve kterém mimo jiné zpívá i moje že -
na. Loni jsme měli svatbu a při obřadu nám
hrál můj orchestr právě s tímto sborem.
Zazněla i naše oblíbená píseň All you need
is love, kterou si pro velký úspěch v Lucer -
ně zopakujeme. V tu chvíli nás bude na pó-

diu bezmála čtyřicet, takže to jistě bude
mít grády. 
● Vaše show musela být posunuta z pů-
vodního dubnového termínu kvůli ome-
zením spojeným s koronavirem. Změnil
se nějak program show, vystoupí v Lu-
cerna Baru všichni původně plánovaní
hosté? 

Program se obvykle mění do poslední
chví le, ale tentokrát bude celou show natá -
čet Česká televize, takže té improvizace
bude minimum a program musí být hotový
už nyní (červenec – pozn. red.). Už nyní je
ale jasné, že do programu se dostane celá
řada úplně nových písní, které tam budou
mít premiéru. Z českých skladeb můžu pro-
zradit např. Dej mi víc své lásky a z těch
zahraničních třeba It’s Oh So Quiet (Björk).
Jak vidíte, program bude pestrý.
● Rozhodl jste se rozdat zdarma tři sta
vstupenek zdravotníkům, co vás k tomu
vedlo?

Lékařům a zdravotním sestrám jsem vě-
noval vstupenky, protože si to podle mne
prostě strašně zaslouží za to ohromné na-
sazení v době koronaviru. Zdá se mi, že po-
řád ještě nedostávají odpovídající finanční
ohodnocení za svoji práci. A protože si mys-
lím, že každý by měl pomáhat tak, jak umí
a může, chtěl jsem jim v této době alespoň
trochu zpříjemnit ten pracovní nápor in-

jekcí dobré muziky a zábavy. Věřím, že hud -
ba a humor jsou dobrým lékem v každé těž -
ké době a snad jsem se pro tohle také naro-
dil. 
● Domovskou scénou Original Vintage
Orchestra je klub Lávka. Na jakých dal-
ších místech nebo při jakých příležitos-
tech obvykle vystupujete?

Jak správně říkáte, naše domovská scéna
je Lávka. Pravidelně, minimálně jednou,
spíš dvakrát ročně hrajeme v Lucerna Mu-
sic Baru, letos to bohužel vyjde jen jednou.
Jinak jsme taková festivalová kapela, hra-
jeme na různých swingových, jazzových,
ale i rockových festivalech. Předělávám to-
tiž rockové a popové písničky do swingu,
takže si myslím, že i pro různé ne-jazzové
fesťáky je velké zpestření, když fanoušci
slyší třeba Kabáty, ovšem v úplně jiné úpra -
vě, než jsou zvyklí je slýchat. Řekl bych, že
jsme takový „luxusní“ big band, který hraje
také na různých velkých party, městských
slavnostech nebo plesech, na Žofíně a na
podobných místech.   
●Repertoár big bandu Original Vintage
Orchestra je postavený na jazzu 20. a 30.
let a kromě klasických dobových písní
hrajete skladby zcela moderní, ale ve
swingovém stylu. Podle čeho, jak vybírá -
te skladby, které budete hrát nebo aran-
žovat?
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Většinou si jednoduše vybírám písničky,
které se mi prostě líbí. Někdy se ale stává,
že mi je někdo doporučí, nebo třeba Míša
Malátný si řekne, abych mu něco zaranžo-
val, takže si to přímo zadá, objedná. Další
zdroj je moje manželka, která mi navrhne,
co by mohlo znít dobře. Spíš jde o to, jestli
ta písnička má potenciál, aby se do swingu
předělat dala. Narazil jsem už na písně,
které mi prostě předělat nejdou, byť jsem
se o to pokoušel. Nevím, možná jsem ještě
neproniknul do té alchymie, proč to nejde.
Buď ty skladby nemají nápad, nebo melodii,
anebo nemají ani jedno, byť jsou třeba
strašně slavné. Takové písničky, abych je
předělal do melodické hudby 20., 30. let,
bych musel úplně přepsat, což mimocho-
dem také někdy dělám. Někdy skutečně
vezmu jenom text a napíšu k němu úplně
jinou melodii, předělám to vlastně úplně ji-
nak. Je to už tak trošku pirátství, nicméně
autorská práva pořád jdou těm kapelám. 
● Jaké publikum chodí na vaše kon cer -
ty?

Dalo by se říct, že na nás chodí publikum
všech věkových kategorií a to mě strašně
baví. Na rozdíl od doby, kdy jsem jako kluk
hrával s Ondrou Havelkou; tam to publi-
kum bylo většinou ve věku Ondry a starší.
Největší skupina našich fanoušků jsou ale
asi lidé středního věku, kteří vyrostli na Vi-
sacím zámku, Pražském výběru, Třech se-
strách nebo Kabátech, což jsou moje oblí-
bené značky, ale přitom si navíc rádi
po  slechnou skladby třeba Duka Ellingtona,
něco jim to řekne a mají z toho radost.
● V čem je podle vás kouzlo swingu, čím
si vysvětlujete, že je tento žánr stále tak
populární? 

Swing je podle mne hudba nadčasová,
strašně kvalitní. Je to hudba vesměs veselá
a má krásné melodie. V té době se potkala
spousta nápaditých, geniálních autorů jak
hudby, tak textů. Myslím si, že to nám dnes
v populární hudbě trochu chybí. Když si
mám postesknout, tak čtyřakordové písně,
kterých je odhadem osmdesát procent z to -
ho, co dnes slyšíme v rádiu, posluchače
mož ná prostě trošku vyčerpají, minimálně
ty náročnější z nich. Zatímco swing nabízí
přece jenom i krás né harmonie, což je něco,
co se děje pod tou melodií. A pak je v tom
podle mne kus nostalgie. Na naše koncerty
chodí lidé, kteří třicátá léta většinou neza-
žili, ale určitě znají filmy pro pamětníky
s Adinou Mandlovou, Inkou Zemánkovou,
Oldřichem Novým a dalšími hvězdami,
a my jim zprostředkujeme tako vou příjem-
nou esenci z té doby.
●Nemáme podle vás z dnešního pohledu
tu atmosféru dvacátých a třicátých let
minulého století už trochu zromantizo-
vanou?

Petr Kroutil je držitelem ceny B.E.S.T. Award Of Berklee College Of Music

V roce 2016 založil big band postavený na jazzu Original Vintage Orchestra

To jste řekla velmi výstižně, určitě má -
me. U nás to byla doba mezi dvěma válka -
mi, doba vel ké krize, pro většinu republiky
opravdu těžké období. Mimochodem, Inka
Zemánková častokrát zpívala lidem k jídlu
v kavárně Vltava a sama měla hlad, to si
dnes vůbec neumíme představit. V Americe
se žilo asi trošku pohodlněji, ale zase tam
byla v té době prohibice, krach na burze
atd. Jenže člověk má tendenci vzpomínat
hlavně na to dobré.
● Takže vám osobně z té doby dneska
nic nechybí?

Určitě se mi líbí právě ta hudba, také mó -
da, galantnost, auta, architektura… Ale že
bych se dobrovolně vrátil do světa před vál-
kou nebo mezi válkami, navíc bez wifiny

a YouTube, tak to vážně ne. Jsem rád, že
prá vě to hezké z té doby pomáháme s na-
šimi fanoušky tak nějak udržet, ale zároveň
jsem rád, že se po koncertě vrátím do domu
s klimatizací a plného dalších vymožeností.  
● Vystudoval jste tedy Konzervatoř Ja-
roslava Ježka, a pak jste studoval na pre-
stižní Berklee College Of Music v Bos-
tonu. Jak jste se dostal na studia do
USA? 

Prostě když studujete jazz a ještě navíc
swing, tak v šestnácti letech chcete být čer-
noch a nejlépe ještě v těch třicátých letech
v Americe. Což jsem tenkrát vážně chtěl –
zažít ten dobový saxofon a hrát u Du ka El-
lingtona nebo nejlépe mít sám svůj big
band. Dostat se do Bostonu, studovat na
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Petr Kroutil
■ Jazzový saxofonista, klarinetista, zpěvák, flétnista, skladatel
a herec, narodil se v Praze
■Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka obor saxofon a kla-
rinet. Na prestižní Berklee College Of Music v Bostonu studoval
Jazz Composition a Performance a na Kathmandu University
v Nepálu bambusovou flétnu
■ Od 18 let hrál po boku Ondřeje Havelky v Originálním praž-
ském synkopickém orchestru a ve věku 22 let spoluzaložil big
band Pražský swingový orchestr, kde byl sedm let sólistou
■ Je držitelem ceny B.E.S.T. Award Of Berklee College Of Mu-
sic. Jako jediný Čech hrál i na zahajovacím festivalu olympiády
v Londýně v roce 2012
■ V roce 2016 založil big band postavený na jazzu 20. a 30. let
Original Vintage Orchestra, pro něž kromě klasických dobo-
vých písní aranžuje skladby zcela moderní ve swingovém stylu

nejlepší jazzové škole na světě,
což je Ber klee College, to byl
prostě můj sen, jako asi kaž-
dého saxofonisty. Samozřejmě
si to málo kdo v tom věku může
finan čně dovolit. Já jsem měl
ale to štěstí, že mě vybrali pro
hlav ní roli v se riálu Prima se-
zóna, což bylo na tehdejší po-
měry velmi dobře placené, navíc
mi chodily i nějaké tantiémy
z repríz, takže se mi skutečně
podařilo hodně ušetřit. V té do -
bě jsem se dosle chl o work  sho -
pu, který pořádala Berklee
v Němec ku. Hned jsem se tam
vydal, složil talentové zkoušky
a dostal velké stipendium. Když
jsem k tomu přida l své naše-
třené peníze, stačilo mi to právě
na to, abych pokryl studium na
Berklee College. Už mi ale ne-
zbylo příliš peněz na bydlení
a jídlo, takže jsem tam žil zpo-
čátku velmi skromně.
● V seriálu Prima sezóna,
kte rý režíroval Karel Kachy -
ňa jste hrál Dannyho Smiřic-
kého Jak jste se k herectví
vlastně dostal?

Objevili mě v jazz klubu. Re-
žisér Kachyňa nejdřív hledal
mezi herci na hereckých kon-
zervatořích, ale protože Danny
je saxofonista, tak ve finále hle-
dal i mezi muzikanty, které by
k herectví nějak přemluvil. A já
jsem se panu režisérovi prostě
líbil.
● Jaký máte vztah k desáté
městské části, co máte rád na
desítce? A jak to tady vůbec
znáte?

Ve Strašnicích je klub Barča
(dříve Barikádníků), kde byla
do movská scéna big bandu
Praž ský swingový orchestr,
který jsem spoluzaložil. Bylo to
krásné období, kdy jsem zrovna
točil Prima sezónu, a právě do
klubu Barča, kde jsme dělali
swingové dýchánky, za námi
chodily mé obdivovatelky. Ve
Strašnicích bydlela také moje
platonická láska z gymplu,
přes  ně takový scénář podle
Dannyho Smiřického.  
●Co vás čeká v nejbližší době,
jaké máte plány, na co se těší -
te?

Hlavně musíme všichni pře-
žít tohle náročné období. Těším
se, až zase všichni budeme moci
plnohodnotně dělat svoji práci,
nemyslím teď jen umělce. Chci
být ale připraven, až se ten vlak
zase víc rozjede, takže cvičím,
připravuji nový program, aran-
žuji, skládám vlastní hudbu atp.
Moc mi ale chybí kontakt s pu-
blikem. Nejbližší a zároveň nej -

vět ší koncert v tomto roce bude
právě Lucerna Music Bar
20. září. Tím spíše, že to bude
přenášet Česká televize, chci,
aby bylo vše dobře napláno-
vané, tak  že to mě zaměstnává
momentálně. Vzhledem k situ-
aci raději neplánuji dlouhodobě
dopředu, ale většina letošních
kon certů se nám přesunula na
příští rok. 
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space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

■ Madridská x Norská 9. 9. 13.00–17.00
■ Ostružinová x Jahodová 9. 9. 14.00–18.00
■ Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 10. 9. 13.00–17.00
■ Doubravčická x Tehovská 10. 9. 14.00–18.00
■ Tuchorazská (konec ulice) 10. 9. 15.00–19.00
■ nám. Svatopluka Čecha x Minská 12. 9. 8.00–12.00
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou 12. 9. 10.00–14.00
■ Dykova (u Bezručových sadů) 14. 9. 13.00–17.00
■ Průhonická x Vestecká 14. 9. 13.00–17.00
■ Petrohradská x Pod Stupni 14. 9. 14.00–18.00
■ Říčanská x Benešovská 14. 9. 14.00–18.00

Velkoobjemové kontejnery
Do kontejnerů patří pouze

domovní odpad objemné -
ho charakteru, např. sta -

rý nábytek, podlahové krytiny,
kovové odpady, sanitární kera-
mika, autoskla, zrcadla, sta  ré
sportovní náčiní apod.

Do kontejnerů nepatří nebez-
pečné odpady, elektrospotře-
biče (vč. ledniček, mrazáků,
mo nitorů, televizorů apod.),
pneumatiky, bioodpady a sta-
vební odpad.Kontejnery je za-
kázáno používat k odkládání

odpadů z pod nikatelské činnos -
ti. Odpady není povoleno odklá-
dat mimo kontejner, ani v pří-
padě, kdy je již naplněn.

■ Sámova x U Vršovického nádraží 14. 9. 15.00–19.00
■ Magnitogorská x Tádžická 15. 9. 15.00–19.00
■ Na Slatinách (u telef. automatu) 16. 9. 13.00–17.00
■ Nedvězská č. 6–12 16. 9. 14.00–18.00
■ Práčská č. 37 (před školou) 17. 9. 13.00–17.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách 17. 9. 14.00–18.00
■ Na Křivce x Osnická 17. 9. 15.00–19.00
■ Kounická x Malínská, (mobilní dvůr) 19. 9. 9.00 – 15.00
■ Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 19. 9. 8.00–12.00
■ Litevská  x Bajkalská 19. 9. 10.00–14.00
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami 21. 9. 13.00–17.00
■ Sněženková x Jiřičkové 21. 9. 13.00–17.00
■ Saratovská x Kralická 21. 9. 14.00–18.00
■ Nad Úžlabinou (naproti č. o. 32) 21. 9. 14.00–18.00
■ K Botiči x Ukrajinská 21. 9. 15.00–19.00
■ Káranská x Bydžovského 22. 9. 15.00–19.00
■ Práčská x Topolová 23. 9. 13.00–17.00
■ Limuzská x V Úžlabině 23. 9. 14.00–18.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice) 24. 9. 13.00–17.00
■ Dětská (v ohybu ulice) 24. 9. 14.00–18.00
■ Na Universitním statku 24. 9. 15.00–19.00
■ Heldova x Niederleho 26. 9. 8.00–12.00
■ Voděradská  x Krupská 26. 9. 10.00–14.00
■ Cerhenická x Nad Vodovodem 29. 9. 15.00–19.00
■ U Záběhlického zámku (za č. o. 1) 30. 9. 13.00–17.00
■ Kounická  x Černická 30. 9. 14.00–18.00
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Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete citát J. W. Goetha

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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ŠKODA PLUS
Široká nabídka vozů
+ BENEFIT+

+ ÚROK+ od 1,99 %

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

Pořiďte si ojetý vůz z programu ŠKODA Plus  
s celou řadou výhod

Využijte při koupi zánovního vozu z programu ŠKODA Plus značkové 
financování od ŠKODA Financial Services a získejte celou řadu skvělých 
výhod. Naši akční nabídku Vám představíme osobně.

Nabízené benefity:
› sada kompletních zimních kol
› předplacený servis 5 let / 100 000 km
› balíčky BENEFIT+ nebo ÚROK+ od 1,99 % 

jen do    

30. 9. 2020

INZERCE V10-0918

Díky dvěma projektům cí-
leným na podporu rodin,
Psychologické poraden-

ství pro rodiny a Terapie pro
rodi ny, může nyní centrum na-
bídnout své jinak zpoplatněné
služ  by zdarma a zpřístupnit je
tak těm, kteří by o ně stáli, ale
běžně si je nemohou dovolit. 

Psychoterapie je vhodná pro
kohokoliv. Může výrazně při-
spět ke zlepšení vztahů s blíz-
kými, zefektivnění komunikace
v rodi ně, ale i poskytnout pro-
stor pro úlevu v tíživé životní
situaci. Tato terapie umožňuje
mluvit o jakýchkoliv obtížích,
starostech a myšlenkách. Vše,
co klient řekne, je důvěrné, psy-
choterapeut jej za to nijak ne-
hodnotí a neodsuzuje. Je pro

své ho klienta průvodcem, který
pozorně naslouchá. 

Terapie má potenciál výrazně
zmírnit nejrůznější duševní po-
tíže, ale také zlepšit celkovou
životní spokojenost. Určena je
lidem s duševním onemocně-
ním, ale stejně tak je běžně vy-
užívána lidmi, kteří sami sebe
považují za silné a stabilní osob-
nosti, pouze se dočasně ocitli
v situaci, kdy si potřebují vyjas-
nit některé otázky, nebo chtějí
s odborníkem pracovat na dosa-
žení svých cílů a zlepšení své
celkové psychické pohody.

Psychologické poradenství
může být užitečné rodičům,
kteří tápou v některých otáz-
kách výchovy, nebo si potřebují
ujasnit svou roli v rodině a hra-

Psychoterapie
zdarma pro dospělé a děti
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú., které se dlouhodobě

zaměřuje na komplexní pomoc veřejnosti v oblasti duševního

zdraví, nyní nabízí psychoterapie a psychologické poradenství

zdarma pro osoby registrované na OSPOD (orgán sociálně právní

ochrany dětí).

nice v rodinných vztazích. Včas -
ná odborná pomoc pomáhá
před cházet komplikacím. Zmír-
ňuje také dopady probíhajících
potíží, například kolem rozvodu
či rozchodu a s tím souvisejícím
nastavením péče o dě ti. 

Říct si o odbornou pomoc
v oblasti duševního zdraví je

Co nabízí Modré dveře
■ Terapeutické centrum Modré dveře se zaměřuje na kom-
plexní pomoc veřejnosti v oblasti duševního zdraví
■ Nyní nabízí psychoterapie a psychologické poradenství pro
osoby registrované na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany
dětí), díky dvěma projektům cíleným na podporu rodin, Psy-
chologické poradenství pro rodiny a Terapie pro rodiny, může
nyní centrum nabídnout své služby zdarma a zpřístupnit je tak
těm, kteří by o ně stáli, ale běžně si je nemohou dovolit.

známkou zodpovědného přístu -
pu, nikoliv projevem slabos ti.
Svěřit se se svými potížemi ně-
komu nezaujatému, kdo je na-
víc odborníkem v psychologii či
psychoterapii, může být jednak
jednodušší, a jednak přínos-
nější, než o nich mluvit se svými
přáteli nebo známými. 

Psychologické a psychotera-
peutické služby zdarma je mož -
né využít do konce roku 2020
v pobočce Terapeutického cen-
tra Modré dveře v Praze. 

Aktivity projektu Psycholo-
gické poradenství pro rodiny
2020 jsou podpořeny Minister-
stvem práce a sociálních věcí
z dotačního programu Rodina,
aktivity projektu Terapie pro
rodi ny 2020 jsou podpořeny
Ma gi strátem hlavního města
Pra hy z dotačního programu
Rodinná politika. Více informací
o Modrých dveřích najdete na
webu www.modredvere.cz.
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HASICÍ PŘÍSTROJ
pro Vaši firmu, dům, domácnost, či automobil

DOPORUČÍME, DODÁME
Možnost instalace a plánovaných revizí

V nabídce značkové
práškové hasicí přístroje

ITA spol. s r.o.,
mobil: 602 370 664 ● mail: itacz@seznam.cz

STĚHOVÁNÍ PRAHA ■ RYCHLE ■ LEVNĚ 
DOMÁCNOSTI  KANCELÁŘE  TĚŽKÁ BŘEMENA  DOPRAVA  SKLAD
BALICÍ MATERIÁL  MONTÁŽNÍ PRÁCE  LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO
M:737 208 508 W:WWW.PLUSIM.CZ E:STEHOVANI@PLUSIM.CZ IN
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Jsme také na Facebooku

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

Volejte Julia
777 607 861

Více na www.vase10.cz

Komedie „5 za 1“ vypráví
o ženské síle a přátelství,
v níž nechybí osvobozu-

jící humor, brilantní dialogy ani
detektivní zápletka. Premiéra
je naplánována na polovinu září
a rolí pětice žen různých gene-
rací, které společně řeší trable
s muži i samy se sebou, se uj-
mou Dana Černá, Stanislava
Jachnická, Denisa Pfauserová,
Tereza Vítů a Dana Sedláková. 

„Nejradši bych ho zabila!“
Přesně to cítí vůči svým součas-
ným či bývalým partnerům pět
žen, které se sejdou v garsonce
jejich nové sousedky, podnikavé

Anny, aby se tu podělily o své
starosti. A zjišťují, že nejčastěj-
ším důvodem, proč se jejich lá-
ska změnila v nenávist, jsou lži,
nevěra, bití, anebo „jen“ roky tr-
vající lhostejnost jejich muž-
ských protějšků. Jejich pestré
trable s matkami, manželi,
s rozvody, ale i s násilím, dluhy
a klamy jsou tragédiemi, kte-
rým se ale v dobré dámské spo-
lečnosti lze i zasmát: a možná
se jim dokonce razantně posta-
vit.  Jediné odpoledne, které
změ ní život pěti ženám, tak
nejen pobaví, ale poukazuje i na
problémy, které se každé osa-

mělé bytosti mohou jevit jako
osudové. Ale i to, že pár dob-
rých kamarádek může naše ži-
votní drama přesměrovat v no -
vý začátek. 

„Představení, ve kterém se
řeší vztah mezi mužem a ženou
je vždy zajímavé, přitažlivé
a aktuální. Tady se sejde pět žen
a řeší své špatné zkušenosti
s muži. Některé situace svou až
absurdní pravdivostí vyznívají
komicky,“ popisuje herečka Sta-
nislava Jachnická, která před-
stavuje zahořklou, cynickou
ženu, která je nespokojená se
svým nudným, stereotypním

manželstvím, takže problémy
ostatních spíš shazuje – i jí ale
tohle setkání změní pohled na
život. 

Podzimní sonáta je hrou o ro-
dinných vztazích, kterou chtělo
divadlo Mana uvést už na jaře.
Ale plán zhatila koronavirová
pandemie, a tak byla premiéra
odložena na 21. září. Hlavní po-
stavu matky, která dala před-
nost umělecké kariéře před
vlastními dcerami, v ní hraje
Dana Batulková. V dalších ro-
lích se představí Lucie Štěpán-
ková, Denisa Pfauserová a Mi-
lan Kačmarčík.

Komedie
o ženských trablech s muži

Hned dvě premiéry věnované vztahům lásky i nenávisti uvede
v nové divadelní sezóně Vršovické divadlo Mana. Jednou z nich
bude komedie 5 za 1 italského dramatika Enrica Luttmana, kterou
divadlo připravuje v české premiéře. Druhou hrou je Podzimní
sonáta světoznámého dramatika Ingmara Bergmana. Její premiéru
zdržela pandemie koronaviru.
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www.promsat.cz/kariera

Hledáme nové 
kolegy!

Techniky!

INZERCE V10-0919


