Nezávislý měsíčník pro Prahu 10
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Nechceme radnici
za miliardu?

Sport
Slavia v době
koronaviru

Volný čas
Pozvánka
do divadla

Servis
Kam s odpadem
v Praze 10

Nestárnoucí
Jan Čenský:
Dělej, co tě baví.
Jinak bude život na prd!
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editorial
Milí čtenáři,
Jan Čenský vypráví o své roli
v novém muzikálu Láska nebeská s písněmi Waldemara
Matušky ve dnech, kdy se ruší
právě muzikálová a operní
představení a dětem ve školách hodiny zpěvu. Herečka
a dabérka Stanislava Jachnická zve na premiéru a těžko
říct, jestli ve chvíli, kdy budete
tyto rozhovory číst, budou ještě divadla otevřená, nevíme,
jestli se znovu nezavřou i školy, jestli zase nebudeme pracovat z domova. Co se ale na čas zavře docela určitě, to jsou
budovy radnice Prahy 10. Úředníci se přesunou do prozatímních prostor zatím neznámo kde, a radnice projde rozsáhlou rekonstrukcí. Komické je, že rekonstrukci, jejíž cena
zatím není známá, zadává vedení radnice, které do jeho
funkcí vynesla právě kampaň Stop miliardové radnici. Inu,
když ptáčka-voliče lapají, pěkně mu zpívají, jak se dočtete
v kauze tohoto čísla. Venku je ale zatím pořád ještě krásně,
tak si, až dočtete, vyražte na procházku třeba do některého
z parků, kterých máme v naší městské části dost a dost, užívejte barvy podzimu – a zpívejte z plných plic!
Marcela Nejedlá

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Všechno je jinak:
Festival 4+4 dny v pohybu
atnáct let uzavřená secesní budova
Nové strašnické školy a přilehlá zahrada se od 9. do 17. října promění
v jedinečné centrum kultury a místo setkávání. Jubilejní 25. ročník festivalu 4+4 dny
v pohybu se letos zaměří na prezentaci domácí umělecké scény a téma vzdělávání.
Festival nabídne výtvarné umění, divadelní
premiéry, taneční představení, koncerty,
dílny, diskuze a přednášky, vycházky, ale
také speciální program věnovaný právě
vzdělávání a pedagogice, zahrnující zážitkové hodiny s nejlepšími českými učiteli,

PŘIPRAVILA MARCELA NEJEDLÁ

P

a konferenci o budoucnosti školství s názvem Kdo je tady učitel? Konference se primárně zaměří na širokou veřejnost se zájmem o tematiku školství. V rámci festivalu
se chystají programy pro školy a veřejnost.
Kromě interaktivní prohlídky výstavy
a speciﬁckých prostor Nové strašnické školy je jejich součástí i kreativní workshop.
Iniciativa Máš umělecké střevo? bude realizovat výstavu projektu Praha 10: Neseď!
Vernisáž výstavy Všechno je jinak a slavnostní otevření budovy proběhnou v pátek
9 října.

Nejnápaditější

V

v oblasti odpadového hospodářství. Cílem
soutěže, která probíhala od 1. října 2019
do 31. března 2020, bylo hravou formou
vysvětlit, jak správně nakládat s recyklovatelným odpadem. Sešlápnutím velkokapacitního papírového či plastového odpadu
se ušetří až dvě třetiny objemu popelnice.
Soutěžní fotograﬁe měly zachytit okamžik,
kdy děti sešlapáváním či jiným způsobem
připravují odpad před vyhozením. Vítězná
Základní škola U Roháčových kasáren spojila dva nápady v jeden: děti stavěly Berlínskou zeď a učily se o její historii. Pak rovnou
celou kartonovou zeď sešlapaly.
INZERCE V10-1010
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oulcův dvůr se do nového školního roku vrhá se starou energií
a mnoha novými akcemi. Každý
víkend si tady můžete s průvodcem prohlédnout i běžně nepřístupné části
dvora, středověký špýchar a mokřad.
A určitě si vyberete z nejrůznějších programů, které se zde nabízejí – třeba
12. října se můžete naladit na podzimní
období a dozvědět se, co našemu organismu v této době nejvíc prospívá, na
akci s názvem Čtvero ročních období ve
vaší kuchyni – podzim. Naučíte se i jak
uvařit něco dobrého z pestrých plodů
podzimu!

T

Výstava připomíná
Karla Čapka

byli školáci z Prahy 10
soutěži Sešlápni kartony a PETky
s Evou Samkovou, která učila děti,
jak správně ukládat tříděný odpad
do barevných kontejnerů, nejvíce zaujaly
snímky žáků Základní školy U Roháčových
kasáren v Praze 10 a Mateřské školy Tuchorazská, také z Prahy 10. Za nápadité fotograﬁe získali školáci i ﬁnanční odměnu deset tisíc korun. Ceny předala ambasadorka
soutěže, olympijská vítězka a mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Samková spolu
s místostarostkou Prahy 10 Janou Komrskovou. Pořadatelem kampaně a poskytovatelem cen je AVE CZ, společnost podnikající

Toulcův dvůr
nezklame

elkoplošné panely před obchodním centrem Eden připomínají
130 let od narození spisovatele
a dramatika Karla Čapka, který velkou
část svého života strávil právě v Praze 10, na Vinohradech. Panely seznamují s krajem Čapkova dětství, jeho literární tvorbou, koníčky a zájmy.
Najdete tu i fotograﬁe slavné Dášeňky
a fotograﬁe, které Karel Čapek pořídil
v interiéru a na zahradě vily, kde bydlel
se svým bratrem, malířem a spisovatelem Josefem, a později i se svou manželkou Olgou Scheinpﬂugovou.

V
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Park před vršovickým nádražím

některých částech desáté městské části fungují zóny placeného
stání už od 24. srpna. Od 5. října
přicházejí na řadu další části, jedná se
zejména o větší část Strašnic. Přesné
hranice ulic, kterých se zavedení parkovacích zón týká, najdete na webových stránkách www.praha10.cz/parkovani.

V

Mikrobusy
na zavolání
ěstská část Praha 10 poskytovala občanům se sníženou
schopností mobility a orientace
až do konce letošního srpna bezplatnou
službu dopravy. Od září mohou obyvatelé Prahy 10 využít plnohodnotnou náhradu. V rámci Pražské integrované dopravy a jejího I. tarifního pásma jsou
pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm na území Prahy provozovány takzvané mikrobusy na zavolání, které fungují v pracovní dny od
7.00 do 19.00 (sedm mikrobusů)
a v nepřetržitém provozu i o víkendech
(dva mikrobusy). Služba je poskytována i o víkendech. Přepravu si občané
mohou objednávat přes webové stránky
https://www.societa.cz/nase-sluzby/
nebo telefonicky. Kontakty najdete na
https://www.societa.cz/kontakt/.

M

ozdobí umění
Park před vršovickým
nádražím, který od roku
2014 nese název Park Jiřiny
Haukové a Jindřicha
Chalupeckého, ozdobí dílo
připomínající odkaz těchto
významných uměleckých
osobností.
Č Praha 10 na něj vyhlásila mezinárodní achitektonicko-výtvarnou
soutěž, která je otevřena pro zájemce z celé Evropy. Porota je složena z kurátorů, historiků, umělců a z desítkových
radních. Návrhy mohou být odevzdány do
letošního 16. listopadu, dílo bude realizováno v roce 2022.
Soutěž je podpořena z magistrátního
programu Umění pro město, její kompletní
organizaci zajišťuje společnost CCEA
MOBA (Centrum pro středoevropskou architekturu). „Jedná se o první mezinárodní
soutěž o návrh na realizaci uměleckého díla
v České republice, kdy zadavatelem je městská část a investorem hlavní město Praha.
Doposud umělecká díla vznikala ad hoc
způsobem na politickou objednávku. Podmínky budou otevřeny široké škále umělců,
návrhy budou moci být odevzdány i v angličtině, porota bude jednotlivé návrhy hod-

M

notit anonymně a jméno vítěze i všech dalších soutěžících se dozví, až když rozhodne
o udělení cen,“ popisuje jeden ze zakladatelů CCEA Igor Kovačević.
„Chceme, aby vítězné dílo přispělo k revitalizaci celého prostoru. Aby posílilo identiﬁkaci lidí s místem a jejich uvědomění si
kulturní hodnoty v místě, kde Chalupecký
s Haukovou žili, tvořili. Vytvoření díla je
zároveň v souladu s koncepcí rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020–2025.
Jedním z jejích cílů je představit veřejný
prostor jako živé místo, kde se trávení volného času bude přirozeně snoubit s realizací rozličných kulturních aktivit,” říká David Kašpar, jenž má na radnici v gesci
školství a právě kulturu.
Jindřich 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.

INZERCE V10-1002

VRŠOVICKÁ ZDRAVOTNÍ KLINIKA VAŠEHO ZDRAVÍ
ODBORNÉ AMBULANCE

“

ORTOPEDIE

FYZIOTERAPIE

LŮŽKOVÁ REHABILITACE

ŠPIČKOVÁ ODBORNÁ PÉČE
SMLOUVY SE VŠEMI ZDRAVOTNÍMI
POJIŠŤOVNAMI
KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K PACIENTOVI
RODINNÉ PROSTŘEDÍ
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PŘIPRAVILA MARCELA NEJEDLÁ, FOTO PRAHA 10

Další zóny
placeného parkování

sport

Koronavirová sezona
PŘIPRAVIL ADAM KOLÁŘ, FOTO FACEBOOK/HC SLAVIA PRAHA

ve znamení návratu Slavie?
Psal se rok 2015, kdy hokejová Slavia po nepovedené
extraligové sezoně neuspěla ani v baráži a spadla do
druhé nejvyšší soutěže. Ambice byly po pádu jasné – co
nejrychleji se navrátit mezi elitu. Jenže první roky to těsně
nevyšlo a následně se Slavia vydala „cestou odchovanců
a ekonomické stabilizace“, sešívaní rozprodali kádr a začali
vše budovat nanovo. Teď se zdá, že se blýská na lepší časy.
růlomová byla svým způsobem už
minulá sezona, která ukázala v plné
parádě silné i slabé stránky Slavie.
Před minulým ročníkem Chance ligy do
týmu přišel Petr Vampola, mistr světa
z roku 2010. Málokdo si uměl představit,
jak moc dokáže jeden zkušený hráč změnit
tvář celého týmu a hlavně pozvednout výkony mančaftu. Dalším stěžejním hráčem
byl Tomáš Šmerha, odchovanec Slavie, ostrostřelec a obrovské překvapení loňské sezony.
Zejména Vampola se Šmerhou pozvedli
útok Slavie na zcela jinou úroveň, s čímž
ale souvisí také veliká slabina Vršovických.
Loni v základní části Slavia vybojovala pátou pozici, kolem níž hrála v prvních letech
po sestupu, kdy cílila na brzký návrat.
Jenže Vampolovu pomoc si vyžádalo Kladno, marně se zachraňující v extralize, a záhy přišel strmý slávistický pád. Na závěr
nadstavby červenobílí prohráli osm zápasů
v řadě a v předkole play-off s Třebíčí přidali
další dvě prohry. Ostudná byla hlavně porážka 1:12 v Českých Budějovicích.

P

Před sezonou se zdálo, že čas Šmerhy
a Vampoly ve Slavii je u konce. Šmerha přestoupil do konkurenční Sparty a Vampola
dlouho zvažoval, zda a jak bude jeho hokejová kariéra pokračovat. Do Slavie jako náhrada přišel z Frýdku-Místku Petr Kafka,
nejproduktivnější hráč loňské sezony. Návrat ohlásili také slávisti matadoři Jaroslav
Bednář a Marek Tomica.
Žádné velké odchody z útoku se nekonaly, naopak. Šmerhu by ve Spartě nečekalo
očekávané vytížení, proto zamířil na střídavé starty zpět do Edenu a Petr Vampola se
z pohledu fanoušků Slavie rozhodl nejlépe, jak mohl, další sezonu totiž kroutí právě
ve Vršovicích.
Útok tak má Slavia ještě silnější než loni.
Z pohledu ambic je ale naprosto stěžejní,
aby Šmerha s Vampolou v kádru vydrželi.
Absence byť jednoho z nich se ukázala už
loni jako kritická.
Z obrany červenobílých oproti útoku takový respekt nejde. Jediným vskutku výrazným jménem je zkušený kapitán Jan
Novák. Zbytek obranných řad tvoří přede-

vším mladí slávističtí odchovanci, které pro
marodku doplnilo během září trio Gaspar,
Buchta, Jeřábek. V prvních duelech sezony
bylo znát, že se hráči jeden s druhým teprve
sžívají. O úspěchu a neúspěchu se bude
však rozhodovat až na jaře v play-off, takže
hráči i trenéři mají spoustu času na doladění obranné činnosti k dokonalosti.
Nesmíme opomenout ani gólmanskou
dvojici, kterou tvoří stejně jako v loňském
roce Martin Michaljov s Romanem Málkem
mladším. Už fakt, že se gólmanské duo po
loňské sezoně nezměnilo, svědčí o jeho kvalitách. Post brankáře by měl patřit k přednostem Slavie.
Vršovičtí rozhodně neplatí za největšího
favorita na postup, tím je Kladno. Ovšem
oproti loňské sezoně lze očekávat hodně
vyrovnaný boj a celků, které mohou na postup reálně pomýšlet, je výrazně více. Kromě Slavie a Kladna lze hovořit o Porubě,
Vsetínu nebo Jihlavě. Rozhodovat budou
maličkosti, rozhodně lze však konstatovat,
že sešívané ambice jsou letos nejvyšší za
posledních několik sezon.

INZERCE V10-1001

JAZYKOVÉ KURZY
DĚTSKÉ KURZY

POMATURITNÍ STUDIUM

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

CERTIFIKÁTY

JAZYKOVÁ ŠKOLA
INFORMUJTE SE NA LAST MINUTE SLEVY
DOCHÁZKOVÁ I ON-LINE VÝUKA

www.bi.cz
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osobnost Prahy 10
Divadlo Broadway chystá v této sezoně premiéru muzikálu
Láska nebeská, složeného z písní Waldemara Matušky.
Není to však životopisný ani romantický příběh, ale černá
duchařská komedie o dvou bratrech a jedné dívce. Jan
Čenský se v ní objeví v roli tatínka.

Jan Čenský:
PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV JANA ČENSKÉHO

Dělej, co tě baví. Jinak
bude život na prd!
● Jaký máte vztah k Waldemaru Matuškovi?
Právě Walda a jeho písničky – to je moje
mládí. A ta jeho neuvěřitelná energie!
Vždycky chtěl hrát čerty a taky mu říkali
čerte. Navíc je to hvězda, která si svůj
úspěch vydobyla opravdu až úplně ode dna.
Na začátku své kariéry přespával v divadle
Semafor dole pod jevištěm na šálách. Poznal chvíle slávy i ty opačné. My jsme se několikrát osobně potkali a taky mi bylo
blízké, že zpíval country. Waldemar Matuška je pro mě takový idol.
● Co v muzikálu Láska nebeská hrajete
a zpíváte vy?

Říkat, že tam zpívám, je trošku odvážné.
Řekl bych, že tam mám jednu píseň. Jsem
zvědavý, jak na tom budu se zpěvem, ale
budu na sobě hodně pracovat. Mám dokonce milánskou školu La Scala – ne, dělám si
srandu, ale doufám, že to nepokazím. Mně
se hrozně líbí scénář muzikálu od Zdeňka
Zelenky. Navíc se se Zdeňkem hodně dobře
známe, pracovali jsme spolu a mám rád
jeho velmi slušné režírování. Myslím si, že
má rád herce a že je to na výsledku poznat.
Hraju tam tatínka, který má docela hezký vývoj. Nejdřív je to morous, ale pak se
promění – což je důkaz toho, co dokáže
láska. Ten kakabus, kterého hraju, se díky

S kolegyní Lenkou Bernardes, se kterou učí rétoriku a se kterou společně napsali
knihu První dojem
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ní nakonec úplně rozsvítí. Navíc název mi
evokuje nejen tu písničku (Ach, ta láska nebeská, kdysi velice slavný duet Waldemara
Matušky a Evy Pilarové, poz. red), ale i ﬁlm
Láska nebeská nebo divadelní představení
Mezi nebem a zemí. Tam jsou duchové
a tady také hraje duch. Mně se ten příběh
hrozně líbí a myslím, že autor muzikálu do
mozaiky příběhu velice pečlivě vkomponoval Waldovy písničky. Moc se na to těším.
● Dřív jste se objevoval hlavně v rolích
princů a idolů dívek a žen. Jak se vám
přecházelo do kategorie tatínků?
Jsem strašně rád, že ještě předtím, než
budu dostávat roli dědečků, mě stihli obsadit do role tatínka. Myslím si, že to bude asi
poslední tatínek, co budu hrát.
● Herectví jste studoval v jednom ročníku například s Ondřejem Vetchým
nebo Lukášem Vaculíkem. I oni představují určité idoly. Jaký máte spolu
vztah?
My jsme teď nedávno dokonce s Lukášem točili. To bylo hrozně příjemné zjištění, že po těch letech, co jsme dostudovali,
jsou ti kluci pořád stejní. Během naší spolupráce jsem měl pocit, že jsme se vrátili
zase o čtyřicet let zpátky. To bylo hrozně
fajn. Někteří lidé časem zblbnou a stane se
z nich nepochopitelně úplně někdo jiný, ale
třeba právě v případě Lukáše jsem se
opravdu pošoupnul o čtyřicet let zpátky.
Říká se, že když posloucháte muziku svého
mládí, tak vás to do mládí zase šoupne. Tak
to je i tenhle případ.
● Málokdo asi ví, že jste byl jedním
z těch, kteří svého času podepsali petici
Několik vět. V té době jste si možná naplno neuvědomoval, co všechno tím riskujete. Měl jste docela slušně rozjetou
kariéru a ještě nebylo jasné, že režim už

osobnost Prahy 10
brzy skončí. S čím jste do toho tenkrát
šel?
Ty bylo hrozně jednoduché – mně se to,
co v ní bylo napsáno, prostě líbilo a souhlasil jsem s tím. Pak samozřejmě přišly následky, ale ve chvíli, kdy jsem to podepisoval, jsem si říkal: „No, to je jasný, přece. To
je perfektní, pod to se můžu podepsat, dát
za to ruku do ohně.“ Pak se ale děly věci.
● Když se ohlédnete od doby, kdy jste to
podepsal, po dobu, kde jsme dnes, co
byste k tomu řekl?
To jsme zabrousili do úplně nepohádkového tématu. Co bych k tomu řekl? Taková
deziluze. Zvláště v této době. Co všechno
se pod heslem koronavirus dá schovat?
Trochu mě děsí, kam až půjdeme. Bohužel
s tím my, občané, kteří posloucháme a musíme plnit různá opatření, moc neuděláme.
● Vy jste se narodil v Praze. Jaký k ní
máte vztah? A jaký je váš vztah k desáté
městské části?
Já jsem se narodil přímo na Vltavě na
Štvanici, kde teď stojí centrální tenisový
kurt. A 1. května ráno, takže já jsem byl takové májové kotě. Pan primář dokonce mamince poděkoval za to, že mě musel rodit,
a proto nemusel do průvodu. Já Prahu moc
miluji, i když už v ní nebydlím. Vyrůstal
jsem na vesnici v Orlických horách, a když
jsem měl na výběr bydlet v Praze nebo si za

V nekonečném seriálu Ordinace v Růžové zahradě jako doktor David Suchý
stejné peníze něco venku postavit, tak
jsem využil tu druhou možnost. A už bych
neměnil. A desítka je pro mě hodně významná – tam jsem vyrůstal, v zahradě ve
městě, a v Hostivaři jsem běhával a trénoval. Desítka je pro mě mystické místo, protože tam jsem se i zamiloval. Poprvé.

● V dobách vaší největší slávy vás nejspíš ženy nenechávaly na pokoji. Přesto
máte velice stabilní manželství. Jak jste
to ustál?
To se zeptejte mé paní, ta má totiž největší zásluhu na tom, že jsme oslavili už
jednatřicet let, co jsme spolu. Já ji obdivuju

Vždy to býval idol dívek i žen napříč generacemi

www.vase10.cz
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a moc jí děkuju za to, že to se
mnou vydržela. Já bych to nevydržel. Já už bych se dávno
kopnul někam.
● Jste lektorem herectví, jaké to je?
Já moc herectví neučím. Vyučuju semináře komunikace,
rétoriky a vystupování. Spíš
učím ty, co vystupují, aby nic
nehráli, ale byli sami za sebe.
To je někdy dost těžké.
● Máte syna Matyáše, je vám
velice podobný. Co dělá?
Říká se, že matka je vždycky
jistá, ale tady to, myslím, taky
vyšlo (smích). Maťa – já ho
mám hrozně rád. A jsem hrozně rád, že se máme rádi vzájemně. Snažil jsem se ho vychovávat tak, aby nebyl jako
jedináček, aby myslel i na okolí,
na ostatní, a to si myslím, že se
snad povedlo. Co dělá? Dřív dělal ajťáka, což ho moc nebavilo,
ale vydělávalo mu to. A teď dělá
to, co ho baví, to znamená, že
fotí a leze po skalách, ale moc
nevydělává. Já jsem rád, že se
takhle trošku rozkoukává, říkal

jsem mu, ať dělá, to co ho baví,
jinak bude život na prd.
● Máte za sebou hodně ošklivý úraz. Co se vám stalo?
Protože jsem si myslel, že
jsem neohrožen, rozbil jsem si
na kole hubu, a docela hodně.
Ležel jsem pak deset dnů v nemocnici a ještě další měsíc nebo
dva jsem měl problémy se stabilitou, protože jsem měl narušené vnitřní ucho a odchlíplou
mozkovou plenu. Sám jsem byl
hodně překvapen, jak dlouho ta
rekonvalescence trvala. A přišel jsem na dva faktory, proč se
to stalo – jsem starý a byl jsem
střízlivý.
● Možná, že jste si na hraně
života a smrti něco uvědomil?
Tak přímo na té hraně jsem
asi nebyl. Ale když mi pan docent Kolář řekl, ať jsem rád, že
budu chodit, protože těch úrazů je poslední dobou opravdu
hodně a poměrně vážných, pochopil jsem, že to je varování.
Protože přece jenom léta běží
a na lyžích i na kole miluju rychlost. Přehnal jsem to.

INZERCE V10-1012

Berte svou
ochranu
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Na divadelních prknech s Petrem Nárožným

Jan Čenský
■ Narodil se 1. 5. 1961.
■ Hrál ve ﬁlmech Princové jsou na draka, Když rozvod, tak
rozvod, Koloběžka první, O princezně, která ráčkovala, Sen
o krásné panně, Léto s gentlemanem nebo Casting na lásku
a v TV seriálech Zkoušky z dospělosti, Sanitka, Rodáci, Dobrodružství kriminalistiky, Dlouhá míle, Život na zámku, Kriminálka Anděl, Rodinné vztahy a Ordinace v Růžové zahradě.
■ Je vyhledávaný moderátor a dabér.
INZERCE V10-1005

causa
Když chtělo předchozí vedení radnice Prahy 10 postavit za
miliardu korun novou budovu úřadu, pěkně to od opozice
schytalo. Vznikla kampaň „Stop miliardové radnici“, ve
které se významně angažovala současná starostka Renata
Chmelová. V teplém radničním křesle se ale na sliby
snadno zapomíná, a tak je dnes na stole podobný projekt.
Jenže tentokrát se má za miliardu radnice jen
rekonstruovat.

Starostka Chmelová a radnice za miliardu:

Přijde mi to vůči voličům fér!

Dezolátní stav
Radnice Prahy 10 je ve skutečně tristním
stavu, historicky se vedly diskuze, zda postavit budovu novou, nebo stávající rekonstruovat. Žádnou srovnávací studii těchto
variant ale radnice pod vedením Chmelové
neudělala.
„Kompletní rekonstrukce je vhodnější
jak z hlediska ekonomického a energetického, tak i kvality služeb poskytovaných
veřejnosti,“ tvrdí přesto Chmelová. Na základě čeho? To není zřejmé.
„Jednání paní starostky považuji za pokrytecké. Z materiálů, které jsem si k věci
složité vyhledal, jsem nenalezl jediný podklad, který by svědčil o tom, že návrh rekonstrukce je střídmý a projektant je držen
s cenou rekonstrukce při zemi stanovením
standardů a limitů,“ uvedl zastupitel Tomáš Pek (TOP 09).

„Naopak, projekt košatí do luxusu. Když
ptáčka-voliče lapají, krásně mu zpívají. Teď
zjevně pro paní starostku stop miliardové
radnici neplatí. Zrada voliče,“ dodal Pek
s tím, že o aktuálním předběžném odhadu
ceny ani aktuálním rozsahu rekonstrukce
nebyla opozice informována.
„Očekávané náklady na rekonstrukci radnice jsou ve výši 915 milionů korun. Přesný
rozpočet bude známý po dokončení dokumentace pro provedení stavby, reálná cena
pak po vysoutěžení zhotovitele stavby. Tento odhad zahrnuje i kompletní likvidaci azbestu a řešení bezprostředního okolí budovy,“ říká starostka Chmelová.
Podle materiálu k přípravě rekonstrukce
ale radnice neví, kolik rakovinotvorného
azbestu v budově vlastně je. „Bylo provedeno ověření přítomnosti azbestu: v panelech
se vyskytují dva typy azbestových vláken.
Tímto však nebylo prokázáno jeho množství. To bude muset být prokázáno novou
zkouškou provedenou odbornou zkušební
laboratoří,“ konstatuje materiál.
Jisté však je, že v době rekonstrukce budou úředníci pracovat v náhradních komerčních prostorech. „V současnosti ukon-

čujeme předběžné tržní konzultace, na jejichž základě budou vybrány nejvhodnější
prostory. Cena bude známá až po podání
oﬁciálních nabídek,“ upřesnila starostka.

Problematická je i koroze
nosných částí budovy
„Jedná se o vodorovné nosné konstrukce
v úrovni stropů nad 1. PP. Ty jsou ve špatném stavu v důsledku dlouhodobého zatékání. Výměna těchto nosných prvků je součástí projektové dokumentace, která se
nyní zpracovává,“ říká mluvčí úřadu Jan
Hamrník.
„Některé panely jsou již výrazně poškozeny. V minulých letech došlo u těch nejvíce
poškozených k opravě krycí vrstvy. Ovšem
některé opravené panely dnes opět vykazují poškození,“ uvádí dále materiál. Jak to
bude radnice garantovat, úřad nevysvětlil.

Zajímá nás váš názor
■ Co si myslíte o plánované
rekonstrukci radnice Prahy 10?

Pište na jan.stoll@a11.cz
www.vase10.cz
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„Z

a klíčový problém Prahy 10 považujeme neefektivní a neprůhledné hospodaření a malou informovanost občanů. Jasným příkladem je
plánovaná stavba nové radnice za miliardu,“ uvedla ve volebních novinách tehdejší
kandidátka Renata Chmelová za koalici
VLASTA. Od komunálních voleb, které ji
vyhouply do křesla starostky Prahy 10, přitom neuplynuly ani dva roky.
„Přijde mi vůči voličům naopak fér, že
poté, co jsme upozornili na to, jak by řešení
vypadat nemělo, přicházíme s vlastním, dle
mého názoru nejvhodnějším řešením,“ říká
starostka Chmelová k rekonstrukci.
„Je s podivem, že paní Chmelovou do jejích funkcí vynesla kampaň Stop miliardové
radnici, a teď připravuje rekonstrukci, která tuto částku přesáhne,“ uvedla Ivana Cabrnochová, předsedkyně klubu Starostové
pro Prahu – Zelená pro Desítku.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři správné odpovědi
obdrží hodnotný dárkový
balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz
V tajence naleznete Molièrův citát

INZERCE V10-1011

Pražské knihovny mají v době kovidové
mimořádnou otvírací dobu

Kdy v Praze vyjede
tramvajová linka 19?

Kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace zachovávají pražské knihovny i nadále mimořádnou otvírací dobu.
Nejvýraznější změnou je prodloužení odpolední otevírací
doby poboček o jednu hodinu, tedy do 16:00, 19:00, nebo
20:00 hodin v případě Ústřední knihovny. Počítejte stále
s hodinovou přestávkou na úklid a dezinfekci prostor. Po
prázdninách se vrátil sobotní provoz do vybraných poboček

Když byla v roce 2012 zrušena v Praze tramvajová linka
19 v rámci velkých linkových změn, lidé nejásali. Linka
totiž dlouhodobě fungovala jako tangenciální linka ve
východní části Prahy a spojovala v minulosti Hloubětín,
Vysočany, Libeň, Žižkov, Strašnice a Vršovice. Ač se po
linkách urychlující cestování po Praze bez nutnosti zajíždět do centra často volá, nejsou volání vyslyšena. Kromě

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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Čtěte na…

servis

7. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Na Vinobraní x Oty Pavla
■ 14.00–18.00 V Rybníčkách (proti Šibřinské)
8. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Janderova x Chládkova
■ 14.00–18.00 Dobročovická x Slapská
■ 15.00–19.00 Chorvatská x Dykova
10. 10. 2020
■ 8.00–12.00 Topolová x Jahodová
■ 10.00–14.00 Práčská 101 (parkoviště pod Jasmínovou)
11. 10. 2020
■ 9.00–15.00 Ostružinová x Jahodová, MSD
12. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Ruská x Tolstého
■ 13.00–17.00 V Korytech x Jesenická
■ 14.00–18.00 Šafránová x Chrpová (okraj parku)
■ 14.00–18.00 Kodaňská x Norská
■ 15.00–19.00 Vrátkovská x Tuklatská
13. 10. 2020
■ 15.00–19.00 Přetlucká x Prusická
14. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Rybalkova x Charkovská
■ 14.00–18.00 Pod Strání (vedle č. o. 33)
15. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Hostýnská (u školy)
■ 14.00–18.00 Michelangelova (v proluce)
■ 15.00–19.00 Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)
17. 10. 2020
■ 8.00–12.00 Dukelská x Volyňská
■ 10.00–14.00 Tulipánová x Želivecká
18. 10. 2020
■ 9.00–15.00 Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I., MSD
19. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Jesenická x Nad Trnkovem
■ 13.00–17.00 Na Pahorku x Pod Sychrovem II.
■ 14.00–18.00 Platanová x Kapraďová

■ 14.00–18.00 Nad Elektrárnou (u ČD)
■ 15.00–19.00 Krymská x Moskevská (ostrůvek)
20. 10. 2020
■ 15.00–19.00 Brigádníků x U Kombinátu
21. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Nučická x Dubečská
■ 14.00–18.00 Nosická (pod prod. Billa)
22. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Nad Vodovodem x Slunečná
■ 14.00–18.00 Srbínská (mezi garážemi, u tř. odpadu)
■ 5.00–19.00 Vladivostocká x Gruzínská
24. 10. 2020
■ 8.00–12.00 Sněženková x Meruňková
■ 10.00–14.00 Křenická x Olešská
25. 10. 2020
■ 9.00–15.00 Mokřanská x Běžná, MSD
26. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Bramboříková (parkoviště)
■ 13.00–17.00 Rektorská x Bakalářská
■ 14.00–18.00 Kamelova (mezi č. 2 a 4)
■ 14.00–18.00 U Vršovického nádraží x Ukrajinská
■ 15.00–19.00 Vladivostocká x Jaltská
27. 10. 2020
■ 15.00–19.00 Vršovická x Karpatská
29. 10. 2020
■ 13.00–17.00 Pod Altánem x Na Vrších
■ 14.00–18.00 Mezi Zahrádkami (okraj parku)
■ 15.00–19.00 Přípotoční x Oblouková
31. 10. 2020
■ 9.00–15.00 Nad Vršovskou horou, MSD (u garáží)
■ 8.00–12.00 Káranská x Pobořská
■ 10.00–14.00 Madridská x Norská
Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, např.:
■ ulice Teplárenská, Malešice
■ ulice Perucká, Vinohrady
■ ulice Zakrytá, Záběhlice
■ ulice Malešická 74, Žižkov

INZERCE V10-1014
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Velkoobjemové kontejnery

kultura

Stanislava Jachnická:
Herečka a dabérka Stanislava Jachnická se
nově objevuje jako Erminie ve hře 5 za 1,
kterou právě uvádí vršovické divadlo
Mana. Až ji uvidíte na jevišti – a uslyšíte
ten nezaměnitelný hlas – nejspíš se vám
vybaví Phoebe ze seriálu Přátelé, kterou
dabovala. Erminie je právě tak přímočará
a občas až neomalená... jen o pár let starší.
● Co vás na hře 5 za 1 zaujalo
a co si myslíte, že zaujme diváky?
Nejdřív jsem měla smíšené
pocity. Hra pro pět žen? To je
sice úžasná příležitost pro pět
hereček, ale trochu to zužuje
pestrost publika. Bude to zajímat i muže? Budou ženské
problémy vůbec někoho zajímat? Pak jsem ale objevila velkou komediálnost postav a situací, které většina nejen žen,
ale i mužů zná. A právě to si myslím, že bude diváky bavit. Nadsázka, místy až absurdní humor, hluboko ukrytá tajemství,
o kterých se bojíme nebo stydíme mluvit.
● Hrajete jednu z pětice žen
různých generací, které společně řeší trable s muži i samy
se sebou. Jak byste více přiblížila svoji roli?
Hraju dobře situovanou bezdětnou Erminii. Dvaadvacet let
žije v manželství, o kterém
tvrdí, že nikdy nebylo šťastné.
Je zatrpklá a vysazená na muže. Vždycky řekne, co si myslí,

bez ohledu na nějaký takt či
slušnost. Z absurdní neomalenosti a nevhodné upřímnosti této postavy vznikají velmi komické situace. A to mě moc baví.
Beru to jako výzvu hrát s určitou nadsázkou opak mé přirozenosti. Aneb, jak mi řekl režisér Ondřej Zajíc – po dobu
zkoušení nesmíš být nikde hodná, ani doma.
● Je v komedii 5 za 1 nějaký
moment, na který se těšíte?
V podstatě se těším na většinu mých nevhodných, urážejících replik, které vyvolávají
konﬂikt, ale zároveň i velmi zábavné a komické situace. Například když se jedna z postav vyznává ze své lásky k příteli,
Erminia jí na to řekne:„Muži
umí v posteli velmi dobře předstírat. Přesvědčí tě, že jsi žena
jejich života, a pak jednoho dne
zjistíš, že to tak dělají se všemi.
Jsi jenom otvor, kam ho strčit!“
● Divadlo Mana sídlí v budově
Husova sboru ve Vršovicích.
Jak dobře znáte okolí divadla?

říká, a soustředit se jen na tu
jednu věc, kterou zrovna dělám. Když jsem byla mladší, tak
jsem byla takzvaně ráda pod tlakem. Dneska ale potřebuji čas
na sebe, na rodinu, na sport, na
psa a na jídlo.
● Co je pro vás největší relax?
Jak vypadá váš všední den,
když náhodou nic nemusíte?
Když jsem v Praze, tak se
vždycky najde něco, co musím
udělat, protože moje první myšlenka, když mám volno, je dohnat resty. Ať už se jedná o úřady nebo úklid. Takže pokud chci
opravdu jen odpočívat, musím
odjet mimo Prahu. Pustit z hlavy starosti a povinnosti.

Os let jsem bydlela za rohem
v Žitomírské, škoda že tenkrát
ještě nebyl prostor divadla zrekonstruovaný. Přijde mi úžasné, že Vršovice mají své divadlo.
Zatím se zdá, že nás mají diváci
rádi a my slibujeme, že si je budeme hýčkat.
● Hrajete v divadle, v seriálech, ve ﬁlmech, věnujete
se dabingu, napsala jste divadelní hru a vyzkoušela si i režii. Jak se vám daří to všechno
skloubit?
Takhle to vypadá, že dělám
všechno najednou. Ale na každou „disciplínu“ mám dost času. Hlavně se snažím nehonit
mnoho zajíců najednou, jak se

Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Více na www.vase10.cz
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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

Přidejte se!
facebook.com/nasregion

INZERCE V10-1016

Volejte Julia
777 607 861

INZERCE V10-1009

Jsme také na Facebooku
INZERCE V10-1015

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ

Nesmím být nikde hodná

INZERCE V10-1017

Hledáme nové
kolegy!












Techniky!

www.promsat.cz/kariera
INZERCE V10-1018

