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Volný čas

Malí ochránci
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Veřejný prostor

Investujte do
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Školství

Jiří Holubář
Desítka je moje

srdeční záležitost

Najdete nás na
www.vase10.cz

Volby
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Podpořte mne 7. a 8. 10. 2016
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ZÁCHRANKU

Byl jsem úspěšně
v čele pražské 

záchranky 18 let!

Říkám věci 
na rovinu!

SENÁTOR



Vážení čtenáři,

možná vám připadá, že volby
jsou nějak moc často. Nicmé -
ně jedny odstartují už tento
pátek. Obyvatelé Pra hy 10
bu dou vybírat nového sená-
tora. Představíme vám, kdo
všechno se o vaše hlasy na de-
sítce uchází. Senátorem by se
chtěl stát třeba lékař Jiří Ho-
lubář, za kterým se pacienti
sjíždějí na malešickou polikli-
niku. Co by rád v politice do-

kázal, proč se rozhodl kandidovat a co podle jeho názoru
trápí české zdravotnictví? Kromě politického tématu vám
ale přinášíme i tipy, jak strávit volný čas. Poznali jste třeba
už naučnou stezku svatého Josefa? Co všechno na ní na-
jdete a jak vůbec vznikla? A nemáte chuť zajít do divadla?
Zkuste místo těch velkých a prověřených i malé Vršovické
divadlo, jaké novinky soubor přichystal na letošní sezonu?
Dozvíte se ale také, jaký program byl přichystán v rámci
Dnů Prahy 10. Tipy na volnočasové aktivity na jednom
místě, přehledně a aktuálně najdete i na nově spuštěném
webu aktivnidesitka.cz, podívejte se, zda vás něco neza-
ujme. A rodiče dětí, a to jak předškoláků, tak těch odrostlej-
ších, možná bude zajímat, odkdy začít u potomků s výukou
cizích jazyků. 

Vaše Zuzana
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editorial

INZERCE V10-1009

Mgr. Ivana Cabrnochová
senátorka ve volebním obvodu Praha 10, Dubeč a Štěrboholy
radní MČ Praha 10
kandidátka Strany zelených a ČSSD do Senátu
pro volby v říjnu 2016

Telefon: 724 040 285
Senátní kancelář: Litevská 1, Praha 10 (u Kubánského náměstí)
Facebook: www.facebook.com/Cabrnochova

Společná
kandidátka
SZ a ČSSD.
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Navštivte
středověkou akci

Na 15. října od 13.00 hodin má
Dům dětí a mládeže v Praze 10
naplánovánu akci Středověk

v Do mě UM! Pro příchozí budou připra-
veny řemeslné stánky, pro děti i dos pě -
lé dílničky, například svíčkaře či alchy-
misty, ale i kováře a bude možné si
vy zkoušet i plstění či tkaní. Na progra -
mu jsou dále i šermířská a sokolnická
vystoupení nebo třeba projížďky na ko-
ních a ponících.
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Dobrovolníci
v Praze 10

Téměř osm desítek dobrovolníků
se sešlo v Kulturním domě Bari-
kádníků, kde se už počtvrté ko-

nala akce „Poděkování dobrovolníkům
za jejich činnost v sociální oblasti“. Při
tradičním setkání Praha 10 oceňuje
dobrovolnickou činnost.

Jeden a půl milionu korun pošle hlavní
město do školek na zvýšení bezpečnos -
ti dětí. Zaplacena bude z peněz práce

policistů, hasičů a záchranářů, kteří děti
v rámci projektu Prevence dětem učí v ma-
teřinkách bezpečnosti. „Jedná se o pro  jekt
svým rozsahem a zaměřením unikátní
a jsem přesvědčena, že se jedná o do bře vy-
naložené prostředky. Dokládají to i alarmu-

jící statistiky dětských úrazů, kte ré každo-
ročně končí v mnoha desítkách a stovkách
případů smrtí a zmařeným mladým živo-
tem,“ vysvětluje radní Irena Ropková. Pro-
jekt se věnuje prevenci úrazů, šikaně, ne-
gativním vlivům přírodních živlů, ale také
informování o tom, co dětem hrozí při kon-
taktu s nebezpečnými osobami. Sou částí
školení jsou i základy první pomoci.

Projekt na podporu
bezpečnosti dětí

Nadační fond
pomohl nemocnici

Nadační fond Kapka naděje pomohl
Vinohradské nemocnici. Klinice po-
páleninové medicíny věnoval fond

přístroje s příslušenstvím v celkové hod-
notě téměř 300 tisíc korun. „Kardio sonda
výrazně zvyšuje možnosti monitorování
dětských pacientů a s tím spojenou léčbu

při srdečním selhání. Je určena nejen pro
ultrazvukové vyšetření srdce, ale i břicha
a cévního zásobení mozku. Umožňuje vy-
šetření srdečního výdeje, jehož hodnoty
jsou důležité v léčebné strategii popáleni-
nového šoku,“ řekl přednosta kliniky
MUDr. Robert Zajíček.

INZERCE V10-1012
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Přednáška
o sourozenecké lásce

Přednášku na téma Sourozenecká
láska a rivalita pořádá Rodinné
centrum Jablíčkov. Přítomní se

dozvědí třeba to, jak na příchod sou -
rozence připravit prvorozené dítě nebo
jak si poradit s projevy žárlivosti. Před -
náš ka je s hlídáním dětí, koná se 13. říj -
na od 16.30 přímo v rodinném centru. 

Zahrada
ve městě

Další tabule naučené stezky, ten-
tokrát Meruňková a Břečťanová
budou odhaleny 8. října v rámci

akce Zahrada ve městě V. na Trhu Slu-
nečnice v Jabloňové ulice. Akce začíná
v 9.00 hodin. Kromě odhalení dalších
tabulí naučné stezky budou na pro-
gramu i doprovodné dílny, například
krejčovský ateliér, bublinování, domácí
kompostování nebo výroba zvonkohry.

INZERCE V10-1011

Plavenky zdarma
pro seniory

Kulturní akce
v knihovně

Plavenky zdarma pro seniory na měsíc
listopad se budou losovat v pondělí
31. října, a to v KD Barikádníků.

V 13.30 hodin začne vydávání slosovatel-
ných lístků, o půl hodiny později potom
loso vání plavenek. Plavenky se rozdávají
na základě losování proto, aby jejich přidě-
lování bylo transparentní. Desátá městská

část podporuje plavání seniorů v souladu
s myšlenkami Evropského roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.
Určeny jsou plavenky pro občany starší še-
desáti let a s trvalým bydlištěm v Praze 10.
Plavenku stačí předložit u pokladny plavec-
kého bazénu spo lu s občanským průka-
zem. Plavenka pla tí na devadesát minut.

Významné básníky Jaroslava Seiferta
a Vítězslava Nezvala si připomene
veřejnost v Domě čtení v Rus ké ulici,

a to v rámci akce Praha očima dvou českých
básníků. Večer připravil he rec, recitátor
a autor literárních pořadů Jiří Brož. Konat
se bude akce 12. října od 18.00 ho din
a vstup na ní je zdarma. Další akce je naplá -

nována hned na následující den, půjde
o Švédský historicko-cestovatelský večer.
Návštěvníci budou mít možnost poznat
známá místa i skrytá zákoutí této země,
bude se například číst ze starých cestopisů
a promítat fotografie. Akce začíná v Domě
čtení v 18.00 hodin a pro příchozí je také
bezplatná.
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Nechte děti,

ať se baví

WWW.PARKHOSTIVAR.CZ

4. 10.  

11. 10. DIVADLO VYSMÁTO 

18. 10.

25. 10.

INZERCE V10-1015

Nominovat sportovce ro -
ku desáté městské části
je možné ve čtyřech ka-

tegoriích, a to jednotlivci, spor-
tovní týmy, trenér roku a spor-
tovní legenda. Cílem klá ní
Spor tovec roku Prahy 10 je
představit veřejnosti ús pěš né
sportovce z okolí. Nominovat
sportovce může veřejnost, zá-
stupci sportovních klubů, škol
a dalších institucí, které působí
v oblasti sportu a zabývají se
jeho rozvojem v městské části
Praha 10 a mají sídlo na území
městské části Praha 10. Pod-
mínkou je, aby nominovaní mě -
li trvalé bydliště v Praze 10 ne -
bo byli registrovaní v některém
z místních sportovních klubů či
organizací. Výjimkou je katego-
rie „Sportovní legenda“, v níž
mů že být nominován kaž dý ob -
čan, který má nesporné záslu -

hy o rozvoj sportu a v do bě své
aktivní sportovní činnosti půso-
bil či žil v Praze 10. Nominaci
lze provést vyplněním nomi-
načního lístku, který je na
webu Prahy 10 a jeho odeslá-
ním buď e-mailem na adresu
andreat@praha10.cz ne bo pí-
semně na adresu Vršovická 68,
Praha 10. Sportovec roku bude
vyhlášen v prosinci. V nominač-
ním lístku je třeba uvést jméno
a příjmení sportovce, datum
narození, adresu trvalého byd-
liště, sídlo klubu, školy nebo
sportovní organizace a dosa-
žené sportovní úspěchy. Dále je
nutné zvolit kategorii, ve které
je sportovec nominován a při-
pojit i kontakt na sportovce
nebo jeho zákonného zástupce.
Podrobná pravidla soutěže
Sportovec roku Prahy 10 jsou
na webu městské části.

Memorandum, které je
dalším krokem k dosa-
žení mnohaleté snahy

zachovat fotbal v Ďolíčku,
schvá lilo desítkové zastupitel-
stvo. Dohoda mezi městskou
čás tí a hlavním městem má
ochránit jak fotbal na stadionu
Bohemians, tak parkovací stání

na přilehlém pozemku. Měst-
ská část Praha 10 ve zrychle-
ném režimu schvalování umož-
nila na začátku letošního léta
hlavnímu městu odkoupit sta-
dion. Hlavní město si přitom
ná rokovalo zároveň také ne-
omezené nakládání se sou sed -
ním pozemkem. 

Zastupitelé
řešili Ďolíček

Nominujte
sportovce roku Prahy 10

Přicházející podzim při-
náší chladná odpoledne,
a pro to opět otevíráme

pro všechny děti výtvarné díl-
ničky, které se konají každé
pondělí od 16 hodin naproti
cukrárně BANY – jsou pro Vás
připraveny zcela zdarma, ov -
šem s nutností včasné registra -
ce. Děti se nejen něco naučí, ale
také si rozvinou své tvořivé do-
vednosti a fantazii. Prvním té-
matem je „Vítr fouká ze str-
nišť“, kdy si děti budou vyrábět
originální šátek nebo šálu –
takže, kdo má rád malování na
textil, tak se má na co těšit.

Další témata na měsíc říjen
jsou – „Bramborové odpoled -
ne“, aneb co všechno (kromě
jídla) můžeme vyrobit z bram-
bor?, „My jsme muzikanti a při-

cházíme k vám“, Rytmické hu-
dební nástroje – výroba 3D vý-
robku, „Odpoledne ve světle
(nejen) halloweenských lampi-
onů“ – výroba originální lampy
na svíč ku. Více informací k dal-
ším dílnič kám je uveřejněno na
www.parkhostivar.cz.

Děti jistě také ocení, že po
prázdninové pauze mohou opět
přijít každé úterý na Hostíkova
divadélka s pohádkami. V úterý
4. října zahraje divadlo Paleček
pohádku Draky pouští každý
rád i náš Honzík kamarád. Děti
se mohou těšit také na divadlo
Vysmáto, Dřevěné divadlo
a dal ší. Hostíkova divadélka se
konají zdarma každé úterý od
16 hodin naproti pokladnám
kina. A nezapomeňte vzít i své
kamarády! 
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Volební obvod číslo 22 za-
hrnuje s výjimkou části
Vinohrad, která leží na

území desáté městské části,
celou Prahu 10 a dále i území
městských částí Praha-Štěrbo-
holy a Praha Dubeč.

Senátorský post nyní zastává
Ivana Cabrnochová, která byla
před dvěma lety zvolena za
Stra nu zelených a ČSSD. Letos
se Ivana Cabrnochová utká
s dalšími devíti protikandidáty.
Za hnutí ANO kandiduje ná-
městkyně primátorky hl. m.
Prahy Eva Kislingerová, TOP
09 a STAN vysílá do senátních
voleb lékaře malešické polikli-
niky Jiřího Holubáře a koalice
VLASTA zastupitelku desáté
městské části Renatu Chmelo-
vou. Hnutí Pro Prahu si jako
své ho kandidáta na senátora
zvolilo bývalého šéfa pražské
záchranné služby a lékaře
Zdeň ka Schwarze. Ten už má
s prací v Senátu zkušenosti,
sená torem byl v letech 2008–
2014. I v Praze 10 se ja ko v ji-
ných městských částech o ús -
pěch ve volbách do Senátu
po kouší známá tvář, o zvolení
ta dy stojí Felix Slováček, hu-
debník a dirigent za Stranu sou-
kromníků.

Současná senátorka
obhajuje mandát

Na desítce kandiduje dále za
ODS podnikatelka Irena Barto-
ňová, za Patrioti ČR Miroslav
Koranda, za KSČM učitelka
Lud  mila Nedělková a za ČSNS

2005 právník Josef Hörl. Sou-
časná senátorka Ivana Cabrno-
chová byla zvolena v doplňova-
cích volbách v roce 2014 za
Stra nu zelených a ČSSD. Do
druhého kola postoupila spolu
s Janou Duškovou z hnutí ANO.
Cabrnochová v prvním kole zí-
skala 15,83 procent hlasů vo-
ličů, Dušková 15,59 procent.
V druhém kole voleb zvítězila
Ivana Cabrnochová s výsled-
kem 50,91 procent, Dušková zí-
skala 49,08 procent hlasů.

Do druhého kola
postoupily ženy

Pro zajímavost v senátních
volbách před dvěma lety kandi-
dovalo celkem deset uchazečů
o senátorský post, do druhého
kola postoupily jediné dvě ženy
– Cabrnochová a Dušková.
Tristní byla v roce 2014 volební
účast, v prvním kole přišlo volit
15,80 procent voličů, v druhém
pouhých 8,75 procent.

Volby do Senátu v roce 2014
v Praze 10 byly takzvaně do-
plňovací, bylo třeba vybrat no-
vého kandidáta za Jaromíra
Ště ninu, kterému mandát se-
nátora zanikl po zvolení poslan-
cem Evropského parlamentu
v roce 2014.

Volební účast
byla nízká

O řádné volby před šesti lety
byl mezi obyvateli desáté měst-
ské části větší zájem, než před
dvěma lety během doplňova-
cích voleb. Štětina kandidující

Nového senátora půjdou už tento pátek

vybírat obyvatelé desáté městské části.

První kolo voleb se koná v pátek

a v sobotu. Případné druhé kolo potom

o týden později. Ve volbách se

o senátorský post utká 10 kandidátů.

za TOP 09 a STAN teh dy po-
stoupil do druhého kola spolu
s Vladislavem Lipovským
z ODS. Jaromír Štětina měl
v prvním kole 31,01 procent
hla sů. V druhém kole senátních
voleb před šesti lety potom zís -
kal Štětina 57,50 procenta. Li-
povský skončil v prvním kole
s výsledkem 24,09 procent,

v druhém získal 42,49. Celkem
před šesti lety usilovalo o zvo-
lení do Senátu jedenáct kan -
didátů a volební účast byla
lepší, než při doplňovacích vol-
bách před dvěma lety. V prvním
kole volilo 43,79 procent obyva-
tel desáté městské části, ve dru-
hém už méně, celkem 22,24
pro centa voličů.

Volby do Senátu
začínají v pátek
Volby do Senátu
začínají v pátek

INZERCE V10-1004
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profily kandidátů

Kandidáti do Senátu
se představují čtenářům Vaší 10

Jiří Holubář
TOP 09 a STAN

MUDr. Jiří Holubář strávil v Praze 10
téměř celé své dětství, od roku 2004 působí
jako lékař na Poliklinice Malešice. Do Se-
nátu kandiduje za TOP 09 a STAN. „Celý
život se zajímám o veřejné dění a jako lékař
s vlastní praxí, který žije 40 let v Praze 10,
mám i možnost se o něm dennodenně bavit
se svými pacienty. Vnímám, že naší společ-
nosti se po mnoha letech začíná dařit a většina lidí se i začíná za-
jímat o to, co je pro ně v životě opravdu důležité. Vedle zdraví,
které vždy bylo a bude na prvním místě, vnímám mezi lidmi stále
větší zájem o politické dění. Ač se to nezdá, lidé se o politiku zají-
mají a na její představitele mají jasný názor. Co více, sami se
mnohdy angažují, a to buď na úrovni spolkové či dokonce obecní,“
říká ke své kandidatuře Jiří Holubář.

Ivana Cabrnochová
SZ a ČSSD

Současná senátorka za Prahu 10 Ivana
Cabrnochová obhajuje ve volbách svůj
mandát, který získala před dvěma lety
v do plňovacích senátních volbách. Kandi-
duje za Stranu zelených a ČSSD. Narodila
se v Praze 10 na Zahradním Městě, v poli-
tice je aktivní od roku 2006, kdy se díky
preferenčním hlasům dostala do zastupi-

telstva městské části Praha 10. Mezi roky 2012–2014 byla zá-
stupkyní starosty pro územní rozvoj Prahy 10, nyní zde působí
jako radní. Mandát obhajuje i proto, aby mohla dokončit započa-
tou práci. „Mandát v roce 2014 jsem získala v doplňovacích vol-
bách na dva roky (celé senátní volební období je šestileté). A to je
opravdu velmi krátká doba na to, aby se dalo stihnout vše, co jsem
si naplánovala. Mám připravený dlouhý program kroků a cílů na
příštích šest let. Mám dvouleté praktické zkušenosti ze Senátu,
díky kterým vím, jak své plány prosadit,“ říká Ivana Cabrnochová.

Zdeněk Schwarz
Hnutí Pro Prahu

Lékař a bývalý ředitel pražské záchran -
né služby už zkušenosti s politikou má v le-
tech 2008 až 2014 byl senátorem zvole-
ným za Prahu 1. Do Senátu kandiduje jako
nezávislý za Hnutí Pro Prahu. „Jako osa-
mocený nestraník bych jen těžko prosazo-
val jakékoliv projekty, byť kvalitní a pro-
spěšné. Politika hnutí Pro Prahu je mi
v mnoha ohledech blízká a dává smysl práci nejen pro nás, ale i pro
budoucí generaci Pražanů,“ vysvětluje Zdeněk Schwarz na svém
webu. Podle něho má Praha 10, ale i Dubeč a Štěrboholy, za které
do Senátu kandiduje, svá specifika, která si žádají individuální pří-
stup k řešení problémů. Slibuje, že bude jako senátor v kontaktu
se svými voliči, jako svoji výhodu vidí mnohaletou odbornou i po-
litickou praxi. Do voleb jde dále s tím, že zdravotnictví a sociální
služby musí jít ruku v ruce, že vzdělání je budoucnost. Dalším
bodem je společenská odpovědnost firem.

Desítka kandidátů chce zastupovat desátou

městskou část v Senátu. Volby do horní

komory parlamentu se konají už tento

týden, případné druhé kolo se bude konat

o týden později. O zvolení usiluje například

současná senátorka Ivana Cabrnochová

(SZ a ČSSD), lékař malešické polikliniky

Jiří Holubář (TOP 09 a STAN), hudebník

Felix Slováček (Strana soukromníků),

náměstkyně primátorky hlavního města

Prahy Eva Kislingerová (ANO), Renata

Chmelová (VLASTA) či Zdeněk Schwarz

(Hnutí Pro Prahu).
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INZERCE V10-1021

Outdoorová
kuchařka
od rodinných výletů
po zimní horské expedice

Petra Pospěchová

● Nepostradatelná knížka pro všechny, kdo vyrážejí na výlet
či trek a nespokojí se s instantními polévkami nebo konzer-
vami.
● Přináší chutné, rychlé, lehké a výživné recepty na všechny
druhy výšlapů, shrnuje, jak jídlo nejlépe zabalit, naplánovat
jídelníček, případně jaké přirozeně léčivé potraviny s sebou
vzít pro případ zdravotních potíží. Petra Pospěchová léta
svých zkušeností z hor přetavila v příručku, která mapuje, jak
se po všech kulinárních stránkách připravit na víkendový
výlet do Jeseníků, zimní přechod ukrajinských hor či himálaj-
ské expedice, ale taky na jednodenní výšlap s dětmi.

K dostání na www.smartpress.cz za cenu 299 Kč
nebo přímo v redakci nakladatelství Smart Press,

Velflíkova 1417/12, Praha 6
(pouze po předchozí telefonické domluvě – tel: 233 320 075).

NOVINKA

INZERCE V10-1033

3. 10. 2016

Vršovická 62, Praha 10

Felix Slováček
Strana soukromníků

Senátorem za desátou městskou část se
chce stát i Felix Slováček starší, kandiduje
za Stranu soukromníků. Slováček je zná -
mý český hudebník, skladatel a dirigent.
V Senátu by podle svých slov chtěl praco-
vat na uklidnění. „Celý život jsem byl čle-
nem nebo kapelníkem party patnácti dva-
ceti lidí, kteří by vlastně všichni mohli být
sólisty nebo se tak aspoň vidí, ale když chtějí lidem něco předvést,
musejí se dohodnout, ukáznit, vyjít si vstříc, respektovat se. Jinak
kapela neladí a nikdy nic pořádného nezahraje. A s politikou to
vidím podobně. Chci, aby i senát dobře ladil, protože hádek poli-
tiků mají lidé plné zuby,“ vysvětluje důvod kandidatury Felix Slo-
váček. 

Renata Chmelová
VLASTA

Za koalici VLASTA kandiduje v Praze 10
do Senátu Renata Chmelová, která je za-
stupitelkou městské části, předsedkyní
klubu zastupitelů koalice VLASTA, členka
Kontrolního výboru, Komise územního
roz voje a Komise bytové politiky. V Pra -
ze 10 například spoluzakládala činnost
dvou občanských iniciativ Koalice Trojmezí

a Společně pro Desítku. V Senátu by se chtěla zasadit například
o podporu rodiny, neziskových organizací, sportovců, seniorů
a mladých lidí. „Pokud se na mne jako senátorku obrátíte, máte
větší šanci na zlepšení než u jiných politiků. Senátorka může pro-
mluvit na vašem zastupitelstvu i na zastupitelstvu hlavního
města, kdykoliv o to požádá. Takové právo nemá ani Váš starosta!
Senátorku jako já si nedovolí obejít,“ slibuje voličům Renata
Chmelová.

Eva Kislingerová
ANO 2011

O senátorský post se ve volbách v Pra -
ze 10 se svými protikandidáty utká i ná-
městkyně primátorky hlavního města Pra -
hy Eva Kislingerová, která kandiduje za
hnutí ANO. V Senátu by se podle svých slov
chtě la věnovat podpoře stability podniko-
vého prostředí a rodinné politice. „Pro
prosperi tu a rozvoj společnosti jsou velmi
význam ní šikovní podnikatelé, ale současně ruku v ruce musí fun-
govat i stabilní a předvídatelné prostředí, které práci těmto lidem
usnadňuje. Druhý můj cíl zákonitě směřuje k podpoře rodiny, vy-
tváření a udržování její soudržnosti, péči nejen o malé, ale
i o starší spoluobčany. Zde mám na mysli opět podporu právního
prostředí pro soudržnost rodin, budování mateřských, základních
a středních škol, ale i bydlení pro seniory a handicapované (ústu-
pové bydlení), kde najdou příjemné a důstojné podmínky,“ říká
Eva Kislingerová. IN
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● Vy jste se sice narodil mimo hlavní
měs to, ale Praha 10 je pro vás vlastně
osudová… 

Tatínek byl voják na letišti v Hradča-
nech, kde jsme bydleli uprostřed lesů. Ro-
diče mého otce se však odtud přestěhovali
do Prahy a my jsme poté, co táta odešel
z armády, šli za nimi na Ruskou ulici na
Prahu 10. Tam jsem navštěvoval mateř-
skou školu v Kodaňské ulici. Posleze si ro-
diče postavili družstevní byt poblíž Solida-
rity na Černokostelecké ulici. Na desítce
jsem pak chodil do Základní školy V Úžla-
bině. Gymnázium jsem absolvoval ve Vyso-
čanech. Po nultém ročníku jsem vystudo-
val  medicínu na Karlově náměstí. Protože
ale táta strávil přes dva roky v ruském gu-
lagu a tehdejšího režimu se nebál, neměl
jsem podmínky ke studiu zrovna ideální.
Vystudovat se mi nakonec podařilo. Po
svat bě jsem se z desítky odstěhoval, ale ro-
diče tam zůstali a já se vrátil s tím, že jsem
začal v roce 2004 působit na Poliklinice
Malešice. A nakonec nyní bydlím těsně nad
Vinohradskou nemocnicí a na desítku mám
pěkný rozhled. Takže jsem desítku vlastně
nikdy neopustil. Je to moje část Prahy,
běhal jsem tam po ulicích, na hřišti dneš-
ního Junioru Malešice jsem vstřelil první
gól z půlky hřiště. Je to moje srdeční zále-
žitost. A dodnes na desítce bydlí moje milá
maminka, s kterou se denně vídám. 
● Kde to tam znáte nejlépe? 

Určitě to jsou místa okolo školy. Nejvíc
času jsme trávili na školním hřišti V Úžla-
bině a hned vedle byla třešňovka s menším
hřištěm. Poblíž bylo obrovské naleziště tri-

lobitů, tam jsme jako kluci s velkým zápa-
lem pátrali s geologickými kladívky, dodnes
mám trilobita doma. Vzhledem k tomu, že
jsme s rodiči chodili v dětství na dlouhé
procházky, mám dodnes rád údolí Botiče
od Zahradního Města až po Hostivařskou
přehradu, celý park v Hostivaři. Tam jsem
strávil hodně času. 
● Co se vám naopak na desítce nelíbí? 

Praha 10 je příjemné a šťastné místo
k životu, ale abych byl upřímný, chybí mi
tam trochu nějaká vize. Schází tam třeba
hospic, který by umožnil trpícím lidem důs-
tojně dožít a mít rodinu poblíž. Málokdo ví,
že malešické sídliště je jedno z nejstarších
v Praze, v hlavním městě je dnes 17 pro-
cent občanů starších 65 let a sídliště v Ma-
lešicích má v této věkové kategorii asi 30
procent obyvatel. Protože se dá předpoklá-
dat, že bude stoupat střední délka života,
tak je třeba začít trošku plánovat s ohle-
dem na demografickou křivku. Věk bude
stoupat, ale mobilita klesat. Budeme potře-
bovat daleko více míst v domovech seniorů,
v domovech se zvláštním režimem, kde pe-
čují o lidi s Alzheimerovou chorobou a sta-
řeckými demencemi. Bude třeba rozšířit
terénní služby pro seniory a podporovat je-
jich živost v přirozeném prostředí a v kru -
hu rodiny i rozšiřovat bezbariérové byd-
lení. Na to je třeba se zaměřit. Bude také
velmi důležité umožnit starším lidem pra-
covat – třeba formou práce doma nebo
zkrá cených úvazků. Udržet je co nejdéle
v aktivním životě. Rozhodně tím však ne-
myslím to, že by měl být prodloužen od-
chod do důchodu. A zapomínat nelze ani na

terénní služby, denní stacionáře, postarat
se budeme muset  třeba o to, aby starší lidé
měli možnost se realizovat, ale zároveň
mě li dostupnou a kvalitní nabídku služeb.
● Je téma seniorů tím, čemu byste se
chtěl věnovat, pokud uspějete ve vol-
bách do Senátu? 

Určitě ano. Je to téma, které rezonuje,
které je mi vlastní. Ale není to téma jediné.
Co se týče komunálních témat, tam se in-
tenzivně věnuji rekonstrukci Polikliniky
Malešice, z celostátních témat je velmi dů-
ležité téma odchodu lékařů do zahraničí,
vzdělávání lékařů, posílení pravomocí prak -
tických lékařů. To nejsou témata, kte rá
mají okamžité řešení, ale nelze je opomíjet
nebo odsouvat do pozadí. Nemohu zapome-
nout ani na obyvatele Štěrbohol a Dub če.
Dopravní situace v jejich obcích je nedokon-
čením pražského okruhu katastrofální –
tuto situaci je nutno prioritně řešit i když to
bude obtížné.
● Co bylo impulsem k tomu, že jste se
rozhodl kandidovat za TOP 09 a Sta-
rosty a nezávislé do Senátu? 

Jako lékař jsem denně v kontaktu s paci-
enty a myslím si, že dobře vím, co je za-
jímá, co je pro ně důležité, co potřebují, co
je trápí. V době, kdy mě oslovili přátelé
z těchto stran s nabídkou kandidatury, bylo
otevřeno jedno velmi zásadní téma, a to re-
konstrukce malešické polikliniky. Připra-
vuje se asi čtyři roky, je to proces, který
nezná konce a obnova nikdy neměla nastí-
něný nějaký pevný harmonogram. Vždy
jsme se dozvěděli nějaké kusé informace
a lékaři i pacienti žili v nejistotě. Pro lékaře

Jiří Holubář:
Desítka je moje srdeční záležitost 

Tisíce pacientů ročně projdou ordinací lékaře Jiřího

Holubáře v malešické poliklinice. Proto dobře ví, co

místním lidem vadí, z čeho mají obavy, co je na Praze 10

trápí. Jejich zájmy by rád hájil v Senátu. Ve volbách, které

propuknou už tento týden, se rozhodl kandidovat jako

nestraník s podporou TOP 09 a Starostů a nezávislých.

„Pro dobrého politika a lékaře platí, že by měl mít velké

znalosti, zodpovědný přístup, rozhodnost, laskavost

a odvahu,“ poznamenává Jiří Holubář. 
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to znamenalo, že nemohli obnovovat své
ordinace, inovovat přístrojové vybavení,
vznikaly i obavy, s jak dlouhým výhledem
objednávat pacienty. Minulé vedení radnice
s námi prakticky nekomunikovalo, paní
sta rostka s námi nemluvila, byli jsme
v obdo bí absolutní nejistoty. Přijal jsem
kandidaturu ve chvíli, kdy jsme se jako lé-
kaři shodli na tom, že s tím musíme něco
udělat. Situace se změnila mojí petiční
akcí, kdy radnice v novém složení s námi lé-
kaři a s nájemcem velmi dobře spolupra-
cuje. V rozhodnutí kandidovat do Senátu
mě ale podpořila i jakási pokračující eroze
demokracie v Česku, kdy jsou značně
okleš ťovány některé demokratické prin-
cipy, začaly mi vadit různé registry, které
o lidech vědí téměř vše.
● Nemáte ale z případného vstupu do
politiky obavy? 

Zase tak úplně neznámé vody to pro mě
nejsou. Mám kamarády, známé, kterých si
vážím, a kteří pracují zejména v komunální
politice, velmi často spolu diskutujeme.
Jsem čerstvý šedesátník, zkušeností mám
dost i sil na to, abych se v politice uměl po-
hybovat. A mojí výhodou je určitě i jakási
nebojácnost, která je lékařům a chirurgům
vlastní. Lékaři před zákrokem vědí, že
může přijít složitá situace, musí být dobře
připraveni, musí počítat s rizikem, ale ne-
mohou jít do práce se strachem. 
● Napadá vás něco, co má medicína
a politika společného? 

Mladý chirurg se v práci obává třikrát:
když stanovuje diagnózu, když operuje
a když čeká, zda nemocný dobře projde re-
konvalescencí. V zralejším věku zodpověd -
ný chirurg už takové obavy nemá, ale má
větší pokoru, zodpovědnost, zkušenost.

Pro dobrého politika a lékaře tak platí, že
by měl mít velké znalosti, zodpovědný pří-
stup, rozhodnost, laskavost a odvahu. 
●Vzdal byste se kvůli politice medicíny? 

Tohle téma mě pronásleduje, ptají se mě
na něj pacienti, dostávám dotazy na face-
bookovém profilu. Nerad bych pacienty
zkla mal, neopustil bych je. Naopak si mys-
lím, že kontakt s lidmi je pro mě vynikající
způsob, jak si zachovat sebereflexi, jak na-
dále poslouchat o tom, co je trápí. Je to jen
ku prospěchu věci, ať už budu v jakékoli
roli. O odchodu z polikliniky tedy v žádném
případě neuvažuji.
● Letos jste jako lékař zaznamenal
úspěch, když jste byl v celorepublikové
anketě Unie pacientů České republiky
o nejoblíbenějšího odborného lékaře vy-
hlášen lékařem roku… 

Hlasovalo asi pětašedesát tisíc pacientů
a mně se podařilo uspět v kategorii lékař
specialista. Musím přiznat, že jsem byl
velmi překvapen a až mě to dojalo. Ty roky
v ambulantní praxi nejdou zahodit, snad se
mi podařilo zúročit vše, co jsem se do té
doby naučil. Úspěch v anketě je ale i velký
závazek a impuls. Doufám, že moji pacienti
ocenili, že s nimi mluvím, že je poslou-
chám. A to by měla být i priorita politika,
hovořit s voliči, nacházet řešení jejich prob-
lémů, věnovat se jim… 
● Litoval jste někdy, že jste si zvolil me-
dicínu, chtěl jste dělat něco jiného? 

Byly doby, bylo mi ale patnáct, kdy jsem
koketoval s myšlenkou, že půjdu v tátových
stopách, že budu pilotem. Brzy jsem ale po-
chopil, že to nepůjde, můj politický profil to
jednoduše nedovolil. Proto jsem volil kla-
sické vzdělání. 
● Do Senátu kandidujete za dvě spíše
konzervativní strany, čím je vám tento
politický proud blízký? 

Vždy jsem tíhnul ke stranám, které ve
svém programu prosazují svobodu člo-
věka, svobodu podnikání, lidskost, mož-
nost se  uplatnit bez zásahu státu. Uvědo-
mil jsem si, že strany, za které kandiduji,
ctí staré a tradiční hodnoty, individuální
lidskou svobodu, nepřekročitelné mravní
zásady, lidskou sounáležitost a lokální roz-
měr politiky. Došlo mi, že žádný jiný proud
toto nereprezentuje. Populisté mě nezají-
mají, slibují nemožné, a to už ja ko lékař
z principu neuznávám.
●Proč by lidé měli do Senátu volit Jiřího
Holubáře? 

Odpovím otázkou: Proč by občané měli
jít vůbec volit své zástupce do Senátu? Pro-
tože mají volební právo – rozhodují o své
budoucnosti. Chápu, že Senát se jim může
zdát zbyteč ný. To ale není pravda, když se
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INZERCE V10-1019

PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín 
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN, 
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální 
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně 
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.
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nad tím zamyslíme, tak Senát
má celou řadu funkcí. Je to po-
jistka demokracie, je to insti-
tuce, která má řadu zásadních
pravomocí. Sama navrhuje zá-
kony a zkvalitňuje a opravuje
zpackané zákony, schvaluje
ústavní soudce, schvaluje půso-
bení našich vojáků v misích, je
to jediná instituce, která může
podat ústavní žalobu na prezi-
denta republiky. Pokud se Pos-
lanecká sněmovna není schop -

na dohodnout, je tady Senát,
aby spolu hledal řešení, a nako-
nec v čase, kdy je sněmovna
rozpuštěna, schvaluje zákonná
opa tření navržená vládou, tak -
že toho zase tak málo není. Byl
bych hodně sebestřed ný, abych
občanům desítky doporučoval:
volte Jiřího Holubáře. Každý
z voličů má svoji představu
svoje přesvědčení. Ale jedno do-
poručení bych měl – přijďte
k volbám a volte svobodně po -

dle svého rozumu. Je to vaše
prá vo.
● Předvolební kampaň vr -
cholí, překvapila vás v ně -
čem? 

Nepředstavoval jsem si, že to
bude tak moc hektické. Moje
představa byla, že já budu
prezen tovat a prosazovat své
názo ry na fórech, které mi
před jednají moji kolegové.
Před stava byla však mylná – re-
alita je jiná. Na kampani se po-
dílím daleko více, než jsem si

myslel. Nicméně si ji velmi uží-
vám. Jsem denně v ulicích mezi
občany, je to velká zkušenost,
ale jedno už vím – nefalšovaný
úsměv a podaná ruka smaže
někdy i velké názorové rozdíly.
Naštěstí jich moc není. Tým
mám velmi kva litní, který pra-
cuje s velkým zápalem a nadše-
ním. A podpora od svých paci-
entů a občanů, kterou mi
dennodenně vyjadřují, je velmi
milá. Osobně ji přijímám s vel-
kou pokorou.

INZERCE V10-1014
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Kurzy jsou určeny pro se-
niory s trvalým bydliš-
těm na území Prahy 10

a jsou pro ně bezplatné. 
Každý běh se skládá z pěti

ho dinových lekcí a jeho kapaci -
ta je maximálně 18 osob. Kurz
vede zkušená lektorka, proto

nemusíte mít obavy, že by Vás
zkoušela, známkovala či po rov -
návala s ostatními účastníky.
Naopak, cílem tré nování pamě -
ti je rozvíjet individuální schop-
nosti a možnosti každého
účastníka, aby si uvědomil, co
dokáže za použití správných

Poslední volná místa
v podzimních kurzech
trénování paměti pro seniory
Kurzy trénování paměti jsou určeny

osobám v seniorském věku, které se chtějí

setkat v příjemném prostředí se svými

vrstevníky, naučit se něco nového a posílit

svou paměť.

nástrojů a technik, a jak zís -
kané dovednosti uplatnit pro
zvýšení kvality a bezpečnosti
každodenního života. Kurz pro-
bíhá ve velmi přátelské a tvo-
řivé atmosféře. Velice brzy bu-
dete mile překvapeni, kolik

to ho Vaše paměť dokáže, pokud
víte, jak s ní pracovat.

Kurzy budou probíhat
v učeb ně detašovaného praco-
viště ÚMČ Praha 10 v Jasmí-
nové ulici 35 na Zahradním
Městě.

VOLNÁ MÍSTA JSOU K DISPOZICI
V KURZECH V TĚCHTO TERMÍNECH:

■ IV. kurz
1. 11.–15. 11., 9.30–10.30 hod., výuka v úterý a ve čtvrtek

■ V. kurz
1. 11.–15. 11., 10.45–11.45 hod., výuka v úterý a ve čtvrtek

Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle: 603 852 715 nebo e-mailo -
vé adrese: luxova@senior-help.cz.
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Pomoci ale může mapa nejen lidem,
kteří mají nějaký problém s pohybli-
vostí, ale například i seniorům nebo

maminkám s kočárkem. V mapě si lze
snad  no vyhledat, jak jsou které budovy pří-
stupné. V Praze 10 jsou v mapě zakresleny
například Lékařské služby první pomoci,
některé lékárny s pohotovostním provo-
zem, poliklinika, ale i kulturní zařízení, či
veřejná WC.

Digitální mapa přístupnosti budov a ve-
řejných prostor je dostupná na interneto-
vých stránkách pražského Geoportálu, ne -
bo na stránce www. mapapristupnos ti.cz.
Pomocí semaforového způsobu rozděluje
důležitá pražská místa pomocí tří barev.

Zelenou barvu mají místa, která jsou pro
lidi s omezenou schopností pohybu dobře
dostupná, oranžovou barvu pak místa,
která jsou přístupná pouze částečně a na-
prosto nepřístupná místa jsou pak ozna-
čena barvou červenou. Dále dělí infografika
stránek místa na kulturní, zdravotní, úřa -
dy, služby, restaurační zařízení, veřejné
WC a sportovní areály. V současné době je
mapa optimalizována pro telefony a ta-
blety. 

Zapojovat se mohou i městské části,
které navíc mohou už druhým rokem vy-
užít dotaci na mapování ve výši až padesáti
tisíc korun ročně, jež poskytuje pražský
magistrát. „Odezvu městských částí pova-
žuji obecně za velmi dobrou, i když v pří-
stupu jsou rozdíly. Věřím, že ty městské
části, které zatím zaostávají, budou chtít
rychle dohnat ostatní a k mapování se při-
pojí. Důležité také je, aby se mapování ří-
dilo jednotnou metodikou a prováděli jej
skutečně profesionální mapovači, kterými
disponuje Pražská organizace vozíčkářů.
V opačném případě mají totiž výsledná
data rozdílnou kvalitu a relevanci, což je
škoda,“ řekla pražská radní Irena Ropková

o současném stavu zapojení městských
čás tí do projektu mapování. 

Monitoring oblastí však neslouží jenom
pro vozíčkáře, ale má pomoci i důchodcům,
či například matkám s kočárky. Vyhodno-
cení objektů probíhá vždy v minimálně
dvoučlenném týmu, kdy je jeden z tzv. ma-
povačů technicky vzdělaný, například
archi tekt, naopak druhý aktér pak musí ro-
zumět sociálním aspektům této pro ble ma -
tiky.

„Vytvoření mapy chápu jako další splátku
dluhu hendikepovaným, ale třeba i rodi-
nám s kočárky, kterým při pohybu po Praze
stále ještě brání spousta bariér, i když se je
daří třeba ve veřejné dopravě postupně od-
straňovat,“ uvedl náměstek Petr Dolínek
důvod vzniku projektu digitální mapy pří-
stupnosti budov a veřejných prostor, který

v první fázi svého vývoje nechal zmapovat
150 budov v oblasti Pražské památkové re-
zervace, aby se následně rozrostl do dnešní
podoby, ve které se nachází informace
o bezmála 300 vyhodnocených místech po
celé Praze.

„Je třeba si uvědomit, že tento projekt
musí být komplexní a dlouhodobý, protože
Praha se neustále mění a vyvíjí. Stejně se
musí doplňovat a aktualizovat i tato ma -
pa,“ dodává náměstek o budoucnosti pro-
gramu. Projekt by se měl dále vyvíjet jak ve
schopnosti zahrnutí většího území, tak
i z hlediska zmapování zastávek MHD, či
dostupnosti některých soukromých pro-
storů. Dalším krokem v aktualizaci služby
by pak mělo být i vytvoření doporučených
tras a optimalizace stránek pro anglicky
mluvící uživatele.

Mapa poradí, které budovy jsou

přístupné vozíčkářům

Digitální mapa pomáhá od léta obyvatelům Prahy 10, kteří

mají problém s omezenou schopností pohybu, zorientovat

se v tom, které budovy jsou pro ně snadno přístupné.

Projekt, který mapuje řadu budov v hlavním městě, vznikl

ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů a vytvořil ho

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. 
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školství

Odborníci se shodují v ná-
zoru, že právě první rok
školní docházky je roz-

hodující z hlediska budování
vztahu dítěte k celému procesu
vzdělávání, a je proto z hlediska
naplnění potenciálu dítěte klí-
čový. Věk takzvané školní zra-
losti je velmi individuální a ne
vždy se jej podaří správně určit.
Některé děti tak mohou zaostá-
vat, jiné ostatní příliš převyšo-
vat (přeneseně i tělesně) – toto
úzce souvisí jak s problemati-
kou odkladů, tak i předčasných
nástupů do školy. Z hlediska
školní zralosti mohou rozhodo-
vat i měsíce. Je tedy velký roz-
díl, zda se dítě narodilo v lednu,
či například v červenci. 

Při posuzování školní zra los -
ti se vedle odpovídajícího věku
hodnotí motorické, vyjadřovací
či sociální návyky a schopnosti.
Zatímco inteligence nebo úro-
veň hrubé a jemné motoriky či
fyzické zdatnosti se u dětí v prů -
měru příliš nemění, sociální
zralost a vyjadřovací schop -
nosti (včetně výslovnos ti) jsou
podle odborníků současným
způsobem života značně nega-
tivně ovlivňovány. 

Diagnostika
poruch učení 

Specifické poruchy učení
(SPU) se u nás začaly dostávat
do povědomí širší veřejnosti až
v 90. letech minulého století.
V době totality děti s některou
z těchto poruch nezřídka kon-
čily po absolvování prvního ro -

ku školní docházky standardní
základní školy zbytečně ve
zvláštních školách, aniž by byla
porucha diagnostikována. 

Zdá se, že v současnosti SPU,
ale například i ADHD/ADD
(poru cha pozornosti s hyperak-
tivitou, porucha pozornosti bez
hyperaktivity) u dětí spíše při -
bývá. Podle speciální pedagož -
ky a terapeutky Markéty Kůt-
kové jde spíše o lepší možnosti
diagnostiky a vyšší pozornost
učitelů i rodičů k projevům, než
o faktický nárůst.

„Podle všeho za údajným ná-
růstem SPU a diagnóz, jako je
ADHD/ADD, je to, že dnes jsou
rozšířenější a dostupnější mož-
nosti, jak je rozeznat a pojme-
novat. Problematika se dostala
více do povědomí společnosti,
učitelů, rodičů i samotných žá -
ků. Při včasném zachycení lze
tedy velmi dobře pojmenovat
důvod, proč se dítěti ve škole
ne daří a efektivně nastavit
kom penzaci jeho problémů,“
vysvětluje Markéta Kůtková. 

Jeden symptom však diagnó -
zu nedělá – podle Markéty
Kůtko vé je proto třeba, aby byli
odborníci při diagnostice
ADHD/ADD či i určování SPU
velmi obezřetní. 

„Lze se bohužel setkat i s pří-
stupem, že problém s tím, že
dítě například špatně píše, oz -
načíme diagnózou SPU, o stu-
peň mu zvedneme známku, aby
nepropadlo, a tím se vše vyřeší.
Tento problém se také může za-
měnit za nedostatečný zájem

Začala škola,
děti mohou zaskočit poruchy učení
Stovky dětí nastoupily do prvních tříd

v desáté městské části. První rok školní

docházky může být pro děti a jejich rodiče

náročný. Objevit se mohou například

poruchy učení, jejichž diagnostika však

v posledních desetiletích velmi pokročila. 
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ze strany rodičů, kteří se s dítě-
tem neučí, či se dítě pohybuje
například v sociálně nepodnět-
ném prostředí. Tohle by však
měl zvládnout rozeznat kva-
litní poradenský pracovník i pe-
dagog, který s dítětem pracuje,“
upozorňuje Markéta Kůtková. 

I nadání
může být přítěž

Přestože nadání je většinou
lidí vnímáno jako něco, co je-
dince zvýhodňuje a předurčuje
k zářné budoucnosti, talento-
vané děti se nezřídka potýkají
s neméně významnými pro blé -
my jako ty, které trpí porucha -
mi učení.

Problematika nadaných a mi-
mořádně nadaných dětí je po-
měrně nová a není tak silně za-
kořeněna v povědomí osob
po dílejících se na vzdělávání.
Většina speciálních pedagogů
se podle Markéty Kůtkové sou-
středí spíše na zmíněné SPU,
což vede k tomu, že se k těm to
dětem nepřistupuje adekvátně. 

„Na první pohled se může
zdát, že tyto děti žádnou mimo-
řádnou podporu nepotřebují,
snáze se obhájí pomoc a kom-
penzace například dítěti na vo-
zíčku se svalovou dystrofií, ale
i tyto děti mají svá specifika.
Předně tak trochu platí, že tam,
kde je nějak ‚přidáno‘, někde
jinde je zase ‚ubráno‘. Velmi
často se u nadprůměrně inteli-
gentních dětí můžeme setkat
s tím, že se špatně adaptují na
mě nící se podmínky kolem
sebe, bývají citově rozkolísané
a sociálně neukotvené. Zpra-
vidla si nerozumějí se svými
vrstevníky, takže mohou být
často vyčleňovány z kolektivu
a stávají se outsidery. To se pak
může projevovat na jejich ne-
vyzpytatelném chování a škol-
ním prospěchu. Nezřídka proto
tyto děti bývají co do známek ve
škole podprůměrné,“ překva-
puje terapeutka Kůtková, která
se právě problematikou ob-
zvláště nadaných dětí úzce za-
bývá.
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Zajímavý je důvod, který
autory vedl k pojmenová -
ní stezky po svatém Jose-

fovi. V Malešicích u Rektorské
ulice měl totiž vyrůst nový kos-
tel svatého Josefa. Vystaveny
dokonce už byly jeho základy,
které byly v roce 1947 vysvěce -
ny kardinálem Beranem. Jen že
přišel rok 1948 a k dostavbě
kostela už nikdy ne došlo. Zá-
klady kostela potom slou žily
dětem jako místo ke hra ní a za
své vzaly až v osmdesátých le-
tech při stavbě domo va seniorů.

Když začaly vznikat plány na
vybudování naučné stezky, bylo
o náz vu jasno, a to i proto, že je-

jími autory jsou malešičtí patri-
oti, kteří na přerušenou výstav -
bu kostela nezapomněli. Proto
ne se stezka název nedostavě-
ného kostela, jednak na upo-
mínku, jednak proto, že pokud
by kostel postaven byl, nachá-
zel by se uprostřed okruhu na-
učné stez ky.

Stezka svatého Josefa začala
vznikat úplnou náhodou před
pěti lety. Své síly spojili nad-
šenci z Českého svazu ochrán -
ců přírody, v čele s Tomášem
Kloučkem, architekt David Ma-
teásko a další místní občané.
Všichni pocházejí z Malešic
a měli chuť něco „udělat“. Dva

Naučná stezka svatého Josefa

představuje Malešice

Především s přírodou mají lidé spojené

naučné stezky. Malešická stezka svatého

Josefa se ale liší. Protože jde o městskou

stezku, bylo třeba ji tomu přizpůsobit.

Zabývá se proto i historií místa, věnuje se

malešické kultuře, architektuře… Ani na

přírodu, respektive zeleň, však autoři

nezapomněli. Poznávat zajímavosti ze

všech oblastí mohou obyvatelé Malešic

a okolí na deseti zastaveních.
Architekt David Mateásko z dostupných podkladů
vytvořil vizualizaci nikdy nepostaveného kostela.
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INZERCE V10-1026

Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

Kateřina Cicvárková, tel.: 724 039 955, katerina.cicvarkova@a11.cz
David Jedlička, tel.: 777 153 723, david.jedlicka@a11.cz
Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz
Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz
Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 042 208, edit.dolezalova@a11.cz

roky se plánovalo, co vlastně
má stezka lidem představit,
shro mažďovaly se archivní ma-
teriály, mapy, fotografie, ale
i příslušná povolení. Následo-
valo vyrábění panelů. Přesně
13. září roku 2013 byla stezka
svatého Josefa otevřena.

Okruh začíná na zastávce
autobusu Plaňanská, vede přes
Malešický park a lesík do sta-
rých Malešic a vrací se zpět na
sídliště. Okruh je dlouhý asi
čtyři kilometry. Příchozí na de-
seti zastaveních najdou nejrůz-
nější zajímavosti z historie Ma-
lešic.

Dozvědí se třeba zajímavosti
o historii krajiny, věděli jste

třeba, že v Malešicích byl dříve
významný krajinný prvek – pís -
kovna? Autoři ale nezapomněli
ani na oblast ar chitektury, při-
pomenuty tak jsou zajímavé
a významné místní stav by a ta -
ké osobnosti, na které mohou
být lidé pyšní. A jak bylo zmí-
něno, ani na přírodu nebylo za-
pomenuto, byť jde o stezku
městskou, i tady žije řada zají-
mavých živočichů.

Jste malešickou stezkou tak
zaujati, že byste se nejraději
hned vydali na okruh a poznali
zajímavosti a krásy místa, kde
žijete, ale obáváte se, že potom -
ka k procházce nepřemluvíte?
Zbytečně! Na každém ze zasta-

Stezka v číslech
■ 10 naučných zastavení
■11 atrakcí pro návštěvníky
■4 km dlouhá okružní trasa

Deset zastavení
na stezce

■ Plaňanská
■ U zdi
■ Malešický park
■ V pískovně
■ Malešický lesík
■ U svatého Josefa
■ U kapličky
■ U trati
■ Malešické náměstí
■ Oáza

vení je totiž pro děti připravena
nějaká zábavná atrakce –
otočná skládačka tří historic-
kých fotografií, určování pta-
čích budek, malešický zajíc,
hlavolam...

V průběhu celého roku navíc
můžete vyhrát nějakou drob-
nost pojící se k malešické stezce
svatého Josefa. Šanci vyhrát
tričko nebo třeba šátek má
každý, kdo odpoví správně na
soutěžní otázku na webu male-
sice.eu. Vítěz se losuje pravi-
delně vždy na podzim.  

I když je malešická stezka
v provozu jen tři roky, už teď
její autoři pomalu přemýšlejí
o tom, jak by ji mohli vylepšit.
Rádi by ji totiž rozšířili, a to
o dvě až čtyři zastavení…
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Oddíl vznikl před sedma-
dvaceti lety, za tři roky
tedy oslaví kulaté třicáté

narozeniny. V rámci oslav klub
plánuje sezvat všechny bývalé
členy oddílu. Kdyby dorazili
všichni, muselo by se slavit na
nějakém hodně velkém pro-
stranství. Za necelé tři desítky
let totiž malešickým Ginkgem
prošly stovky dětí.

Někteří členové zůstali i v do-
spělosti a dodnes se na fungová -

ní oddílu podílejí. „Ve vedení od-
dílu už se vystřídalo mnoho ge-
nerací bývalých členů. Někteří
již mají vlastní rodiny, děti, a ty
jsou zase členy Ginkga. V ně-
kterých případech se dá říct, že
je členství v oddílu skoro dě-
dičné, v uvozovkách tady má -
 me rodinné klany, což nás ne-
smírně těší,“ popisuje To máš
Klouček, který oddíl před lety
spoluzakládal a dnes v něm má
své tři děti – starší dcery na po-

Ginkgo učí děti zájmu o přírodu.

Skoro třicet let
Stovky lidí ze zájmem o přírodu a životní prostředí žijí v desáté

městské části. K ekologickému chování totiž už řadu let

vychovává děti a mládež malešický oddíl Mladých ochránců

přírody Ginkgo.

stech oddílových vedoucích,
mlad šího syna coby řadového
člena.

Oddíl funguje v družinách,
které se pravidelně scházejí,
jednou za čas se sejdou všechny
družiny společně. O víkendech
a volných dnech děti společně
vyrážejí na výpravy, pod širák,
pod stan, v zimě na hory a v létě
na tábory či na vodu. Myšlen-
kou oddílu je seznámit děti
s mož nostmi jak chránit pří-

rodu. Děti tak pravidelně pomá-
hají při nejrůznějších ekolo-
gicky zaměřených akcích, na-
posledy tře ba pracovaly na
úklidu Pra hy 10 „Ukliďme svět
– ukliďme Česko“, pravidelně
ale členové oddílu také v Male-
šickém parku působí v rámci
oslav Dne Země nebo se podílejí
na úklidu ptačích budek ve ve-
řejném prostoru.

Posláním oddílu je naučit děti
jednak ochranně životního pro-

VÁŠ FOTOGRAF

ANGELO PURGERT
f o t o g r a f

+420 776 120 100
fotoangelo@fotoangelo.cz

www.fotoangelo.cz
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volný čas

INZERCE V10-1032

středí, jednak jim vštípit vztah
k přírodě, ke krajině, naučit je
tomu, aby se chovaly ke svému
okolí tak, aby bylo zachováno
příštím generacím.

„Ve chvíli, kdy děti pracují pro
přírodu, jsou schopny ovlivňo-
vat své oko  lí. Stává se, že doma
poučují rodiče, radí jim, co dě-
lají špat ně, a to je pěkné, posí-
lají ty správ né informace dál,“
míní Tomáš Klouček s tím, že
členy oddílu jsou jak děvčata,
tak chlap ci, nejmladším dětem

je sedm let, přijímáni jsou tedy
nováčci od druhé třídy základní
školy, nejstarší přijímaní chodí
do páté třídy. Noví členové jsou
zde vítáni, podrobnosti rodiče
zjistí na webu www.ginkgo-pra -
ha.org.

Že práce s oddílem mladých
ochránců přirody má smysl do-
kládá fakt, že některé děti za
uplynulých skoro třicet let zí-
skané vědomosti o přírodě a její
ochraně tak ovlivnily, že obor
dokonce vystudovaly.
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servis

1. křižovatka ul. Vladivostocká x Krasnojarská 15.00–15.20
2. křižovatka ul. Jakutská x Volyňská x Dukelská 15.30–15.50
3. křižovatka ul. Litevská x Kubánské nám. 16.00–16.20
4. křižovatka ul. Na Hroudě x U Hráze 16.30–16.50
5. křižovatka ul. Srbínská x Svojetická 17.00–17.20
6. ulice Nosická (u domu č. o. 20) 17.40–18.00
7. křižovatka ul. Saratovská x Kralická 18.10–18.30
8. křižovatka ul. Nad Primaskou x Nad Olšinami 18.40–19.00

1. křižovatka ul. Mokřanská x Běžná (u separace) 8.00–8.20
2. křižovatka ul. Rubensova x Přetlucká 8.30–8.50
3. křižovatka ul. Na Padesátém x Tehovská 9.00–9.20
4. křižovatka ul. Krupská x Voděradská 9.30–9.50
5. křižovatka ul. Pod Strání (u č. 24) x Nedvězská 10.10–10.30
6. křižovatka ul. Slapská x Žermanická 10.40–11.00
7. křižovatka ul. Dětská x Brigádníků 11.10–11.30
8. křižovatka ul. Dvouletky x U Kombinátu 11.40–12.00

1. křižovatka Na Třebešíně – Nad Kapličkou 8.00–8.20
2. křižovatka ul. Nad Vodovodem x Hostýnská 8.30–8.50
3. křižovatka ul. Počernická x Přistoupimská 9.00–9.20
4. křižovatka ul. Rektorská x Bakalářská 9.30–9.50
5. Malešické náměstí (ostrůvek – zastávka BUS) 10.10–10.30
6. křižovatka ul. Černická x Kounická 10.40–11.00
7. křižovatka ul. Vrátkovská x Tuklatská 11.10–11.30
8. křižovatka ul. Názovská x Na Palouku 11.40–12.00

úterý 8. 11. 2016

sobota 12. 11. 2016

sobota 26. 11. 2016

Mobilní svoz
nebezpečných odpadů

Při mobilním sběru mohou
občané zdarma odevzdat
následující druhy odpa -

dů: baterie, akumulátory, ne -
použitelné léky, odpady s ob -
sahem rtuti, barvy, lepidla,
prys kyřice (včetně nádob od
tako vých přípravků), nádoby
od sprejů, mazací oleje a tuky
(kro mě jedlého), zářivky a jiné
odpady s obsahem rtuti, domá -
cí a zahradnické chemikálie, de-
tergenty (odmašťovací příprav -
ky), pesticidy (přípravky na
hu bení plevele, hmyzu apod.),

kyseliny, hydroxidy, ředidla, fo-
tochemikálie.

Odpady je nutné předat vý-
hradně osádce svozového vo-
zidla. Při svozu nejsou odebí-
rány lednice, televizory či jiné
domácí odpady, které je možné
bezplatně odevzdat ve sběrném
dvoře. 

Nebezpečné odpady mohou
občané hl. m. Prahy odevzdávat
zdarma. Před odevzdáním ne-
bezpečných odpadů při mobil-
ním sběru jsou občané povinni
prokázat se občanským průka-
zem za účelem potvrzení trva-
lého pobytu na území Prahy. 

Sběr
kovových obalů

Nádoby na kovové domácí
obaly jsou od července
umístěny na stanoviš-

tích v desáté městské části. Ke
shromažďování kovových obalů
je určena nádoba šedé barvy.

Do těchto ná dob je možné od-
kládat nápojové plechovky, kon-
zervy od potravin, zvířecí kon-
zervy, tuby, uzávěry a víčka od
nápojů, jogurtů atd.

Nepatří sem například ná-
doby od kosmetiky a jiných
spre jů, kovové obaly od barev,
benzinu, nafty, motorových ole -
jů atd.

Stanoviště
kontejnerů

1. Vladivostocká x Karpatská
2. Elekrárenská x Nad Vršov-

skou horou
3. U Kombinátu
4. Benešovská x Vlašimská
5. U Vrš. nádraží x Rostovská
6. Oblouková (vnitrobok)

7. Dubečská x Pod Strání
8. Ostružinová x Jahodová
9. Vyžlovská x Jevanská

10. Cerhenická x Nad Vodovo-
dem

11. U Hráze x Na Hroudě
12. Saratovská x Kralická
13. Mattioliho 669/102
14. Rektorská x Bakalářská
15. Topolová x Jabloňová

Termíny podzimního přistavení
mobilních dvorů
1. Nad Vršovskou horou (oblast Slatiny) sobota 8. 10.
2. Kounická x Malínská (u trafostanice) sobota 15. 10.
3. Ostružinová x Jahodová (parkoviště) sobota 5. 11.

Provoz mobilního dvora je ve všech termínech v době 9–15 hodin.
Doplňující informace na mms@praha10.cz nebo 736 499 364
(i SMS). 

Mobilní sběrné dvory
v ulicích městské
části Praha 10

Vmobilním sběrném dvoře
je možné bezplatně ode-
vzdat objemný odpad,

odpad z údržby zeleně (biood-
pad), kovy a stavební odpad
z drobných domácích úprav
(pou ze v množství 1m3 na oso -
bu/měsíc), vše z provozu do-

mácností. Pro jednotlivé odpa -
dy jsou přistaveny velkokapa-
citní kontejnery.

Přítomný pracovník svozové
firmy v místě přistavení kontej-
neru zajistí evidenci odkláda-
ného od padu stejně ja ko ve sta-
bilním sběrném dvoře.
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servis

1. Nedvězská č. 6–12 6. 10. 13.00–17.00
2. Práčská č. 37 (před školou) 6. 10. 14.00–18.00
3. 28. pluku x Na Míčánkách 6. 10. 15.00–19.00
4. Na Křivce x Osnická 8. 10. 8.00–12.00
5. Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 8. 10. 9.00–13.00
6. Nad Vršovskou horou (mobilní dvůr) 8. 10. 9.00–15.00
7. Litevská  x Bajkalská 10. 10. 13.00–17.00
8. Nad Primaskou x Nad Olšinami 10. 10. 13.00–17.00
9. Sněženková x Jiřičkové 10. 10. 14.00–18.00

10. Saratovská x Kralická 10. 10. 14.00–18.00
11. Nad Úžlabinou (naproti č. o. 32) 10. 10. 15.00–19.00
12. K Botiči x Ukrajinská 11. 10. 15.00–19.00
13. Káranská x Bydžovského 12. 10. 13.00–17.00
14. Práčská x Topolová 12. 10. 14.00–18.00
15. Limuzská x V Úžlabině 13. 10. 13.00–17.00
16. U Kombinátu (v ohybu ulice) 13. 10. 14.00–18.00
17. Dětská (v ohybu ulice) 13. 10. 15.00–19.00
18. Na Univerzitním statku 15. 10. 8.00–12.00
19. Heldova x Niederleho 15. 10. 9.00–13.00
20. Voděradská  x Krupská 17. 10. 13.00–17.00
21. Cerhenická x Nad Vodovodem 17. 10. 13.00–17.00
22. U Záběhlického zámku (za č. o. 1) 17. 10. 14.00–18.00
23. Kounická  x Černická 17. 10. 14.00–18.00
24. Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ) 17. 10. 15.00–19.00
25. Ve Stínu  x Na Výsluní 18. 10. 15.00–19.00
26. Běchovická x Révová 19. 10. 13.00–17.00
27. Vilová x Pod Rapidem 19. 10. 14.00–18.00
28. Ryšánkova x Ve Slatinách 20. 10. 13.00–17.00

Kontejnery jsou na stano-
višti přistaveny pouze ve
vymezeném časovém

úse ku, po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen. Kon-
tejner může být odvezen i dří -
ve, pokud je již zcela naplněn.

Do kontejnerů je možné vklá-
dat pouze domovní odpad ob-
jemného charakteru, např. sta -
rý nábytek, podlahové krytiny,
kovové odpady, sanitární kera-

mika, autoskla, zrcadla, staré
sportovní náčiní apod.

Do kontejnerů nepatří nebez-
pečné odpady, elektrospotře-
biče (vč. ledniček, televizorů
apod.), pneumatiky, bioodpady
a stavební odpad. Kontejnery je
zakázáno používat k odkládání
odpadů z podnikatelské čin-
nosti. Odpady není povoleno
od kládat mimo kontejner, ani
v případě, kdy je již naplněn.

Velkoobjemové
kontejnery

29. Popovická (proti Brtnické) 20. 10. 14.00–18.00
30. Omská x Murmanská 20. 10. 15.00–19.00
31. Sedmidomky (u dětského hřiště) 22. 10. 8.00–12.00
32. Vlašimská x Bratří Čapků 22. 10. 9.00–13.00
33. U Trati x Na Spádu 24. 10. 13.00–17.00
34. U Roháč. kasáren x Novorossijská 24. 10. 13.00–17.00
35. Na Vinobraní x Oty Pavla 24. 10. 14.00–18.00
36. V Rybníčkách (proti Šibřinské) 24. 10. 14.00–18.00
37. Janderova x Chládkova 24. 10. 15.00–19.00
38. Dobročovická x Slapská 25. 10. 15.00–19.00
39. Chorvatská x Dykova 26. 10. 13.00–17.00
40. Topolová x Jahodová 26. 10. 14.00–18.00
41. Práčská 101 (parkoviště) 27. 10. 13.00–17.00
42. Ruská x Tolstého 27. 10. 14.00–18.00
43. V Korytech x Jesenická 27. 10. 15.00–19.00
44. Šafránová x Chrpová (okraj parku) 29. 10. 8.00–12.00
45. Žitomírská  x Kodaňská 29. 10. 9.00–13.00
46. Vrátkovská x Tuklatská 31. 10. 13.00–17.00
47. Přetlucká x Prusická 31. 10. 13.00–17.00
48. Rybalkova x Charkovská 31. 10. 14.00–18.00
49. Pod Strání (vedle č. o. 33) 31. 10. 14.00–18.00
50. Hostýnská (u školy) 31. 10. 15.00–19.00
51. Michelangelova (v proluce) 1. 11. 15.00–19.00
52. Mokřanská x Běžná 2. 11. 13.00–17.00
53. Dukelská x Volyňská 2. 11. 14.00–18.00
54. Tulipánová x Želivecká 3. 11. 13.00–17.00
55. Jesenická x Nad Trnkovem 3. 11. 14.00–18.00
56. Na Pahorku x Pod Sychrovem II. 3. 11. 15.00–19.00
57. Platanová x Kapraďová 5. 11. 8.00–12.00
58. Nad Elektrárnou (u ČD) 5. 11. 9.00–13.00

INZERCE V10-1003
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školství

Peníze jsou určeny na mi-
moškolní aktivity, projek -
ty nespecifické primární

prevence nebo výchovně vzdě-
lávací akce. Každá základní
ško la zřizovaná desátou měst-
skou částí si může ještě letos
požádat a čerpat až 100 tisíc
ko run. 

„Mnoho škol v Praze 10 pořá -
dá celou řadu akcí a mimoškol-
ních aktivit, které považujeme
za velmi důležité, přínos né

a kte ré mají velkou oblibu i me -
zi dětmi i rodiči. Považujeme
proto za správné tyto činnosti
finančně podpořit,“ říká radní
pro oblast školství Ondřej Poča-
rovský (TOP 09).

„Rozpočet městské části je
poměrně úsporný a my považu-
jeme za rozumné podporovat
právě oblast vzdělávání a škol-
ství. Jasně jsme řekli, že se jed -
ná o jednu z našich priorit a ny -
ní můžeme konečně začít naše

sliby plnit,“ říká Ondřej Poča-
rovský.

Požádat si mohou desítkové
školy o finanční podporu jed-
noho až tří projektů. Ondřej Po-
čarovský upozorňuje, že aby
bylo získání peněz co nejsnazší,
budou mu set školy žádat jen
prostřednictvím formuláře.
„Nechceme zdr žovat školy zby-
tečnou administrativou, takže
žádost je mož né podat vyplně-
ním jednoduchého formuláře

Desítkové školy
si rozdělí stovky tisíc korun
Základní školy v Praze 10 mohou začít přemýšlet, na co se jim hodí

sto tisíc korun. Právě takovou sumu totiž mohou získat od radnice

na aktivity, které mají děti buď zabavit, nebo jim pomoci. 

na odboru školství,“ doplnil Po-
čarovský.

Možnost čerpat peníze na
pro jekty pro děti je jednou z no-
vinek, které v minulých dnech
schválili desítkoví zastupitelé.
Peníze totiž našlo zastupitel-
stvo i pro mateřinky v Praze 10,
které si mohou za 525 tisíc ko -
run pořídit čističky vzduchu.
Důvodem je prevence respirač-
ních onemocnění a filtrací vzdu -
chu, další bezmála půlmilion je
určen školám a mateřinkám na
nákupy hygienických potřeb.
Rad nice do škol posílá peníze,
které do městské kasy plynou
zdaněním hazardu.

„Chceme změnit zavedenou
praxi, kdy školy na začátku
školního roku prosí rodiče o ná -
kup hygienických potřeb. Ty by
měly hradit ze svého rozpočtu,
ale často musí peníze použít na
jiné účely a mýdla, kapesníčky
a další hygienické potřeby pak
nosí do školy rodiče dětí,“ po-
znamenal radní Počarovský.

Soutěž o nejlepší student-
ský esej vyhlašuje Kni -
hov na Václava Havla už

řa du let. Důvodem, proč byl
zvo len tento žánr je, že esej byl
jedním z Havlových ústředních
žánrů. Eseje Václava Havla, ja -
ko je Moc bezmocných či Slo vo
o slovu, se staly klasickými tex -
ty české literatury, byly přelo-
ženy do desítek jazyků a patří
k skutečně světově proslulým
výtvorům české kultury. 

Letošní osmý ročník soutěže
Havlovy knihovny se koná v ro -
ce, kdy by poslední českoslo-
venský a první český prezident

oslavil významné jubileum –
osmdesáté narozeniny. Možná
i proto je letošní ročník trochu
jiný. Studenti, kteří mají zájem
o esejistické klání, mohou vy-
užít volného zadání, téma bylo
pojmenováno Milý pane prezi-
dente. Podmínka je jen jediná,
esej musí být adresována přímo
Václavu Havlovi.

Kdo by chtěl zkusit štěstí
a nechat posoudit svůj esej po-
rotou, která bude tradičně slo-
žena z českých kulturních
osob ností, které mají myšlen-
kově blízko Václavu Havlovi,
musí svo ji práci sepsat do 31.

října a zaslat ji v elektronické
podobě na adresu esej@vaclav-
havel-library.org.

Texty musejí být psány v če-
ském jazyce, rozsah je pět až
deset normostran, přibližně de -
vět až osmnáct tisíc znaků. Prá -
ce musí dále obsahovat jméno
autora, datum narození a ná -
zev střední školy, kterou přihlá-
šený studuje.

Vítěz letošního ročníku bude
tradičně odměněn, první cenou
je patnáct tisíc korun, bez ceny
ale nezůstanou ani autoři, kteří
skončí na dalších příčkách, dru -
hé místo bude odhodnoceno

část kou deset tisíc korun, autor
třetího nejúspěšnějšího eseje
po tom získá pět tisíc korun.
Kdo sepsal nejlepší student-
skou esej, bude jasné letos
v prosin ci. 

V minulých ročnících klání se
studenti zamýšleli například
nad tématy, zda je v České re-
publice místo pro lidi jiných
kultur a náboženství, ja kou vizi
má současná Evropa a jakou by
mít měla či zda a jak si předsta-
vují českou prezidentku nebo
prezidenta a řešili i téma svo-
body projevu a moderních ko-
munikačních technologií.

Studenti mohou soutěžit

o nejlepší esej
Soutěžit o nejlepší esej mohou studenti z Prahy 10. Přihlásit se

mohou do klání, které pořádá Knihovna Václava Havla. Čas na

sepsání soutěžního eseje mají až do konce října.
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školství

ANGLICKÁ ŠKOLKA 

Už 13 let úspěšně poskytujeme nadstandardní péči a výuku
zkušených lektorů – RODILÝCH MLUVČÍCH a dalších odborníků

z řad specializovaných lékařů a pedagogů, 
individuální přístup k dětem v malých skupinkách, 

zájmové kroužky, 
pravidelné páteční výlety do přírody a za kulturou, 

zimní a letní školky v přírodě, 
krásné prostředí školky s vlastní zahradou, 

možnost individuální docházky a další benefity pro děti od 2 let.

Komunikačním jazykem ve školce je ANGLIČTINA! 

Kontakt:
Jasmínová 37, Praha 10

www.happyhippos.cz, tel.: 775 361 881
www.facebook.com/skolkaHappyHippos

NA VAŠE DĚTI SE TĚŠÍ HAPPY HIPPOS!

INZERCE V10-1030INZERCE V10-1029

Možná si myslíte, že učit
batole nejen rodnému
jazyku, ale i cizímu, je

hloupost. Jste ale na omylu. Od-
borníci se shodují na tom, že už
u velmi malého dítěte to má
smysl.

Děti nemají problém dva ja-
zyky rozlišit. Navíc dětský mo -
zek se vyvíjí a začít potomka
učit do šesti let je ideální.

Zvolit je ale třeba formu hry,
malé dítě se nic „biflovat“ nebu -
de. V dnešní době mají rodiče tu
výhodu, že mohou pro předško-
láka zvolit mateřskou škol ku,
která se výuce jazyků věnu je.
Lektoři děti učí právě formou
hry a používají i speciální vý-
ukové programy. Nejlepší vari-
antou je, když s dítětem pracuje
rodilý mluvčí.

S výukou jazyků nepolevte
ani ve chvíli, kdy dítě z mate-
řinky přejde na základní školu.
Výuka jazyků už je v základním
školství běžná věc, zvažte ale,
zda pro potomka nenajít vhod-
nou jazykovou školu, kde se
bude „dovzdělávat“ v rámci vol-
nočasových aktivit. Je totiž pro-
kázáno, že lidé, kteří s učením
cizího jazyka začali až po desá-

tém roce věku, nemluví tak
dobře, jako ti, kteří začali dříve.

Studium v zahraničí je dnes
běžná věc, ne každý rodič si ale
troufne odeslat svého středo-
školáka „do světa“. Pokud dítě
o vzdělání v zahraničí stojí, ale
ve hře je až vysokoškolské stu-
dium, dopřejte mu cizojazyčné
vzdělání na střední škole. In-
vestice se vyplatí.

Každý měsíc potomkům spoříte peníze, aby

v dospělosti měli snadnější start? Investujte

i do jejich vzdělání, bez znalosti cizích

jazyků se v dnešním světě neobejdou.

Začněte už odmalička, vyplatí se to.

Děti a jazyky?
Začněte brzy
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Děti a jazyky?
Začněte brzy
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V tajence naleznete citát Denise Diderota.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
na adresu vase10@a11.cz a jeden vyloso-
vaný obdrží tričko Sorry.

Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)

Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč

Říjnové číslo časopisu Sorry

právě v prodeji.
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Nestačí vám náš humor na papíře?

Máme ho pro vás i na tričku.
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MÓDA
PRO PLNOŠTÍHLÉ ŽENY

* * *
STYL plus

V Olšinách 976/68, Praha 10

* * *
www.stylplus.cz
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Koupím
sklo, porcelán a další

Zároveň
stěhuji a vyklízím

Děkuji. Tel.: 608 203 342

„Naší kmenovou hrou
této sezony je insce-
nace „Vršovice jsou

zlatý, řek tatínek“. Forma nás
natolik zaujala, že jsme si řekli,
že by byla škoda nezpracovat ji
do divadelní podoby,“ pozname-
nává David Frýdl, provozní
ředi tel Vršovického divadla
MANA.

Doplňuje, že v nové sezoně
byla hra rozšířena o další scény,
které dopsala autorka scénáře.
Hra je jedinečná v tom, že Jiří
Lábus v ní během jediného ve-
čera vystřídá sedmnáct rolí.
Vedle Lábuse se divákům před-
staví i Luděk Nešleha.

Hra „Vršovice jsou zlatý, řek
tatínek“ vypráví příběh o dět-
ství a mládí ve Vršovicích na
sklonku války a v padesátých
le tech minulého století. „Hra je
tedy skutečně místní, regionál -
ní. Autorem knižní předlohy je
Zdeněk Droz da, vršovický ro -
dák a míst ní patriot, který celý
život tíhnul k divadlu a byl ob-
dařen i mimořádným literár-
ním talentem,“ popisuje David
Frýdl. Knihu vydalo nakladatel-
ství Torst a je hodnocena jako
jedna z nejlepších soudobých
prozaických knih. „Duchem
při pomíná Poláčkovo „Bylo nás
pět“, doplňuje David Frýdl.

17 rolí Jiřího Lábuse
na prknech Vršovického divadla
Nová divadelní sezona odstartovala ve

Vršovickém divadle MANA. Diváci se

mohou v následujících měsících těšit na

osvědčené trháky i některé novinky.

Nezapomínají tady ani na dětské diváky.

Vršovický soubor ale na le-
tošní sezonu plánuje i další no-
vinky, například dramatizaci
pohádek Hanse Christiana An-
dersena. „Chceme vizuální for-
mou přiblížit jeho nejznámější
pohádky. Podílejí se na tom
i naši dětští herci z dramatické
přípravky, která funguje při Vr-
šovickém divadle,“ říká Frýdl.

Z prken divadla ale ani letos
nezmizí unikátní hra Návrat
mladého prince, která byla pu-

blikem přijata velmi emotivně
a s nadšením. Jde o divadelní
zpracování knižní předlohy
„Ná vrat mladého prince“ argen-
tinského spisovatele Alejandra
Guillerma Roemmerse, jenž se
inspiroval dílem Antoine de
Saint-Exupéryho a volně na něj
navazuje. Hra propojuje svět
zdravých a nemocných, rolí se
totiž vedle profesionálních her -
ců zhostili i lidé s Downovým
syndromem. 
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www.vase10.cz

Specialista prodeje inzerce po telefonu

Své CV zasílejte na: A11, s. r. o. – Libor Rys, libor.rys@a11.cz, tel.: 774 212 008

NÁPLŇ PRÁCE:
■ prodej tištěné inzerce pro regionální čtrnáctideníky
prostřednictvím telefonického oslovování
■ správa a péče svěřeného portfolio klientů
■ efektivní plánování a prodej balíčků inzerce
■ práce se stávajícími klienty a budování obchodních
vztahů
■ komunikace a vytváření obchodních nabídek
■ vyhledávání nových obchodních příležitostí

POŽADUJEME:
■ zkušenosti s prodejem po telefonu
■ zájem o mediální prostředí
■ vynikající komunikační, prezentační a argumentač -
ní dovednosti
■ orientace na zákazníka a výsledek, schopnost zauj -
mout a přesvědčit
■ obchodní talent, samostatnost, zodpovědnost, po-
zitivní přístup k práci

NABÍZÍME:
■ příležitost k profesnímu a osobnímu rozvoji, mož-
nost kariérního růstu
■ zajímavé platové podmínky v závislosti na obchod-
ních výsledcích (fixní mzda + za jímavá provizní složka)
■ kreativní a motivující práci v příjemném prostředí
a kolektivu
■ firemní akce, produktové zaškolení
■ mobilní telefon, notebook
■ práce na HPP nebo IČ; smlouva na dobu neurčitou
■ nástup ihned
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Chcete inzerovat ve Vaše 10?

Volejte Katku
724 039 955

Více na www.vase10.cz

IN
ZE

RC
E 

V
10

-1
02

4

IN
ZE

RC
E 

V
10

-1
01

6

IN
ZE

RC
E 

V
10

-1
00

2

Tel.: +420 602 370 174
E-mail: info@auto-mega.cz
Web: www.auto-mega.cz

Výkup vozidel za hotové
Příjem vozidel do komisního prodeje
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Tradiční Dny Prahy 10 od-
startovaly o víkendu na
desítce koncertem. V Are -

álu Hamr vystoupili Wanastowi
vjecy, Dan Bárta a trio nebo
třeba Kašpárek v rohlíku, hned
další den mohli obyvatelé de-
sítky navštívit koncert Petry
Janů v KD Barikádníků. Pro se-
niory byla v rámci Dnů Prahy 10
připravena akce Sportovní hry
seniorů. Oslavy desítky ale po-
kračují i v následujících dnech.
Na své si přijdou zejmé na děti
a také milovníci opery.

Pohádková cesta, aneb veselé
dopoledne plné her s pohádko-
vými postavami odstartuje 8.
října v 9.00 hodin, a to v Herol-
dových sadech.

Žongléři a kejklíři
na Kubáni

Ve stejný den, tedy 8. října
budou v rámci Dnů Prahy 10
probíhat i Staročeské trhy na
Kubánském náměstí. Začínají
v 10.00 hodin a pro příchozí
budou připraveny ukázky ře-
mesel, výuka tance či věštění

budoucnosti. Na místě vystoupí
žongléři a kejklíři a nudit se ne-
budou ani děti, i pro ty bude
připra ven zábavný program. 

Pořadatelé Dnů prahy 10 ale
mysleli i na milovníky opery,
pro ty je určen Koncert českých
a světových operních árií, který
se odehraje v obřadní síni Vršo-
vického zámečku 10. října od
18.30 hodin. Příchozí se mo -
hou těšit na Lydii Havlákovou
a sólisty opery Národního di-
vadla v Pra ze. Na koncert je
možné přijít jen se vstupenkou,

Dny Prahy 10
pro děti, dospělé i seniory
Praha 10 oslavuje. Tradiční akce Dny Prahy 10 propukla o víkendu,

pokračovat bude v následujících dnech. Připraven je program pro

všechny věkové kategorie. 

vyzvednout si ji mohou obyva-
telé desítky zdarma, a to v in-
formační kanceláři úřadu měst-
ské části ve Vršovické ulici.

V rámci Dnů Prahy 10 začne
také Výstava „Nahlédnutí do
minulosti Prahy 10“, potrvá do
28. října, ko nat se bude v Gale-
rii DESET. Návštěvníci výstavy
se se zná mí s osobnostmi, které
„za ne chaly na území desítky
sto pu, mezi ně například patří
Ka rel a Josef Čapek, Olga
Scheinpflugová či Svatopluk
Čech. Kromě osobností se ale
na výstavě představí i děti z ma-
teřských a základních škol
v Praze 10, konkrétně jejich vý-
tvarné práce, které byly oceně -
ny v soutěži s „Čapkovskou té-
matikou.
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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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doprava

U Vodárny (Korunní – Hradešínská), Ni-
transká (Dykova – Korunní), Řipská (Dy-
kova – Ko runní), Chorvatská, Dykova
(U Vodárny – Chorvatská), Hra dešínská
(Chorvatská – U Vodár ny), Slovenská (Na
Šafránce – schody do Hradešínské), Na Ša-
fránce, Estonská (Hradešínská – Ruská),
Korunní (U Vodárny – Chorvatská – pravá
strana)

Voroněžská, Kozácká, Krymská, Sevasto-
polská, Charkovská, Donská, Rybalkova
(od č. 29 – Charkovská), Černomořská, Na
Královce, Kodaňská (Moskevská – Norská)
+ zálivy, Kodaňská (Krymská – Mos kev -
ská), Estonská (Rus ká – Kodaňská), Rus -
ká (Moskevská – Norská), Francouzská
(Moskevská – Slovenská)

Oblouková (Vršovická – Sportovní), Na
Spoj ce, Orelská, Holandská, nám. Svato-
pluka Čecha, Madridská, Minská (Vršovic -
ká – Moskevská), Slovinská (Moskevská –
Kodaňská), Norská (Madridská – Holand-
ská), Žitomírská (Sportovní – Moskevská)

U Vršovického nádraží (Košická – Vršo-
vická), Košická (U Vršovického nádraží –
Krymská), Sámova + slepý konec, Petro-
hradská (Vršovická – Rostovská), Rostov-
ská, Borodinská (Smolenská – Rostovská),
Sportovní (Vršovické náměstí – Vršovic -
ká), Na Kovárně, Vršovické náměstí, Pod
Stupni

Na Křivce, Pod Sychrovem I. a II., Na Pa-
horku (mimo úsek Tachlovická – Na Sy-
chrově), Na Sychrově (Na Pahorku – Tach-
lovická), Tachlovická (Na Sychrově – Na
Pa horku), Svahová (Na Křivce – Tachlovic -

ká a Moskevská – Na Křivce), Křeslická,
K Topírně, Osnická + 2 spojky od Bohda-
lecké, Modletínská, Popovická, V Dolině,
Brtnická, Výstupní, Osnická (na Křivce –
Pod Sychrovem I.)

28. pluku, U Roháčových kasáren, Kono-
pišťská, Novorossijská, Kodaňská (Moldav-
ská – Vršovická), Kavkazská (Moldavská –
Kodaňská), Altajská, Archangelská, Na Mí-
čankách

Norská (Kodaňská – Ruská), Žitomírská
(Moskevská – Ruská), Finská, Mexická,
Bulharská, Slovinská (Kodaňská – Bulhar-
ská), Tolstého, Arménská, Moldavská,
Kav kazská (Altajská – Moskevská), Ko-
daňská (Norská – Moldavská)

Nosická, Oravská, Slapská, Solidarity
(V Olšinách – Štěchovická), V Olšinách
(Do bročovická – záliv u M Strašnická; pra -
vá strana), V Olšinách (Bečvářova – Dob-
ročovická; pravá strana), Žermanická

Černokostelecká (části ulice: Starostraš-
nická – Bečvářova, pravá strana; Dětská –
Solidarity, pravá strana; od č. 40 k č. 58,
pravá strana; NN 4756 – k č. 53, pravá
strana; NN 7061 – Dětská, pravá strana),
Rus ká (Chorvatská – Benešovská)

Novgorodská, Ukrajinská (U Vršovického
nádraží – K Botiči), U Vršovického nádraží
(Vršovická – Ukrajinská), Přípotoční (Pod
Soutratím – Sportovní), K Louži, Na Louži,
U Seřadiště (Na Louži – Petrohradská),
Oblouková (Přípotoční – Vršovická), Pod
Soutratím (Přípotoční – K Louži), K Botiči,
Sportovní (Přípotoční – Vršovická), Petro-

hradská (U Seřadiště – Vršovická), Vršo-
vická (U Vršovického nádraží – Kodaňská)

Elektrárenská, Nad Vršovskou horou, Vr-
šovická (U Slavie – Litevská), V Olšinách
(Na Stezce – U Hráze), V Olšinách (Pod Ra-
pidem – Na Stezce)

Baškirská, Uzbecká, Taškentská, Turk-
menská, Tadžická, Kazašská, Kirgizská,
Magnitogorská, Uljanovská, Vršovická (Li-
tevská – Jerevanská), Vršovická (Moskev-
ská – Minská), Vršovická (Petrohradská –
U Vršovického nádraží)

Průběžná (V Olšinách – Na Hroudě), Prů-
běžná (Pod Altánem – Pitkovická), Průběž -
ná (Radošovická – Tehovská), Průběžná
(Světická – TRAM Radošovická), Průběžná
(Čestlická – Petrovická), V Olšinách (Prů-
běžná – park u M Strašnická)

Košická (Moskevská – Moskevská), Mos -
kevská (Moskevská – Košická + zálivy, par-
koviště)

čtvrtek 6. 10. 2016

pátek 7. 10. 2016

pondělí 10. 10. 2016

úterý 11. 10. 2016

středa 12. 10. 2016

čtvrtek. 13. 2016

pátek 14. 10. 2016

pondělí 17. 10. 2016

úterý. 18. 2016

středa 19. 10. 2016

čtvrtek. 20. 2016

pátek 21. 10. 2016

pondělí 24. 10. 2016

úterý 25. 10. 2016

Úklid vozovek
v Praze 10
Úklid vozovek pokračuje i v průběhu října v desáté

městské části. Myslet by na něj měli zejména motoristé,

v době úklidu totiž bude v ulicích přechodné dopravní

značení a auta je třeba přeparkovat. Úklid probíhá vždy

v čase od 8.00 do 15.00 hodin.
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Celomasivní dubová postel SISI

 V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204

Portál aktivnidesitka.cz za -
čal fungovat s novým
škol ním rokem. Kdo web

navštíví, najde souhrnný pře-
hled o aktuálním sportovním dě -
ní či seznam sportovních klu bů
a sportovišť s podrobnými údaji
o sportovním vyžití. Výhodou
portálu je, že obsahuje i po -
drobné mapy a popisy jednotli-
vých sportovišť a dětských hřišť.

„Přehledný seznam sportov-
ních klubů Prahy 10 umožní
návštěvníkům sportovního por-
tálu jednoduchým způsobem,
dle zadaných kritérií, najít
vhodný sport v místě svého
bydliště a podle zadaných poža-
davků,“ poznamenává radní
Pra hy 10 Bohumil Zoufalík.

„Hlavní prioritou je přivést
děti a mládež ke sportu, přiblí-

Co dělat ve volném čase
poradí nový portál
Plánujete před víkendem volný čas pro
svoji rodinu, hledáte aktivitu pro sebe,
rodiče nebo dítě a marně přemýšlíte, na
kterém dětském hřišti na desítce jste ještě
nebyli? Usnadněte si práci a využijte nový
web, který všechny tyto aktivity sdružuje.

žit jim zajímavé a mnohdy ne-
známé sporty, ukázat mož-
nosti, jak se do klubů přihlásit,
představit jim zajímavé spor-
tovce a jejich cestu za úspě-
chem,“ vysvětluje předsedkyně
sportovního výboru Prahy 10
Kateřina Peštová. 

Pokud hledáte sport, který by
vás nebo vaše dítě mohl bavit,
rozklikněte kolonku „sport“.
Jednak zde najdete desátou
městskou část rozdělenou do
jed notlivých částí s nabídkou
sportovních klubů, pokud je
vám jedno, kde by se cvičení
odehrávalo, zvolte z nabídky
konkrétní sport. Aktivní desít -
ka ale nabízí i přehled dětských
hřišť, sportovišť a přehled
klubů.

V sekci akce a kurzy zase na-
jdete přehledný seznam aktivit,
kterých se lze na desítce
zúčast nit, na své si zde přijdou
rodiče dětí, kteří najdou třeba
nabídku mimoškolních aktivit,
ale nezapomíná se ani na seni-
ory, pro ty je určeno třeba pla-
vání, rekondiční cvičení nebo
Nordic walking.

Pokud byste rádi získali fi-
nanční podporu na nějakou za-
jímavou akci, kterou plánujete,
neměli byste na webu vynechat
sekci „Dotace“. Dozvíte se tam,
v jakých programech lze o pe-
níze žádat. Důležitá je i sekce
„kalendář akcí“, který návštěv-
níkům nabídne kalendář spor-
tovních a volnočasových akti-
vit, pořádaných v Praze 10.
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