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Dárky pro všechny...

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
DÁRKOVÝM ZBOŽÍM

Högerova 1098/11, Praha 5 - 152 00
mobil: 777 252 494, 608 252 494

e-mail: info@in-spirace.com
www.facebook.com/INspirace.obchod

e-shop na:

 

 

 
 

www.in-spirace.com
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Polštář "GREY DOG" 45x45cm - 520gr., 
835,- Kč, www.in-spirace.com

Figurka "ANGEL with DIAMOND" v krabičce,
85,- Kč, www.in-spirace.com

Keramická aromalampa "LEAFS" 7x9cm,
85,- Kč, www.in-spirace.com

Textilní přehoz "GREY HEARTS" 240x260cm 
285gr., 2.359,- Kč , www.in-spirace.com

Keramická konvice "PASTEL" 18x14x11cm 550ml, 
311,- Kč, www.in-spirace.com

Svíčka válec "SNOW FLAKE" 6x7cm - 170gr., 
128,- Kč, www.in-spirace.com

Porcelánový termohrnek "SWEET" 400ml,
258,- Kč, www.in-spirace.com

Keramický hrnek "HOMEMADE II." 11x8x7cm
200ml, 125,- Kč, www.in-spirace.com
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Vážení čtenáři,
držíte v rukách poslední le-
tošní vydání magazínu Vaše
10. Od letošního března vám
měsíc co měsíc přinášíme in-
formace z vaší městské části.
Na našich stránkách najdete
zprávy z kultury, sportu, do-
pravy, rádi informujeme
o za jímavostech ze škol. Toto
číslo je především vánoční,
najdete však i „nevánoční“
té mata. Vracíme se napří-
klad k problémům s parková-
ním. Názory svých sousedů

si proto přečtete v tématu čtenářů. Napsat nám svůj názor
nebo postřeh můžete na jakoukoli akci, téma nebo událost,
která vás na desítce zaujme. Konec roku je ve znamení bi-
lancování, zhodnocení pro vás připravili politici, které jste
si zvolili do vedení městské části před dvěma lety. Každý
měsíc vám také přinášíme rozhovory se zajímavými osob-
nostmi, které na desítce buď žijí, nebo k ní mají jiný, ne-
méně hluboký vztah. Některé z nich pro vás napsaly vá-
noční a novoroční blahopřání. I my vám přejeme krásné
Vánoce i vše dobré do nového roku, hlavně aby nechybělo
to nejpodstatnější, tedy zdraví. Užijte si krásné svátky a na
shledanou v roce 2017. Vaše Zuzana
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+420 245 00 65 65+420 245 00 65 65 INFOAIRWAYNET.CZINFOAIRWAYNET.CZ

VÍCE SE DOZVÍTE
WWW.AIRWAYNET.CZ

INTERNET 
OD 290 Kč 
bez poplatků 
a investic

INZERCE V10-1236

Novinku pro Pražany zavádějí sběrné
dvory v hlavním městě. Obyvatelé
metropole zde mohou do speciální

nádoby odevzdávat použité potravinářské
oleje a tuky z domácností. Podmínkou je,
že tuky musejí být v uzavíratelných plasto-
vých obalech, nejlépe v PET lahvích. Důvo-
dem zavedení nové služby je potřeba zlep-
šení a šetření životního prostředí. Oleje
a tuky vylévané do odpadu totiž zatěžují
nejen kanalizační síť, ale také svody v sa-
motných domech, které se tak snadněji uc-
pávají. Není ani vhodné vyhazovat lahve
s oleji do popelnic, neboť často praskají

a tvoří se nepříjemný zápach, který navíc
láká hlodavce, zejména potkany. „Díky
zpět nému odběru potravinářských tuků
a olejů mohou mít Pražané průchodné
a čisté odpadní potrubí,“ řekla radní Jana
Plamínková. Sesbírané oleje a tuky budou
zpracová ny a transformovány na celou
škálu ekologicky šetrných výrobků, které
odlehčují přírodě od zamoření ropnými
produkty. Další výhodou zavede né novinky
je i to, že podle vysbíraného množství hlav -
ní město Praha obdrží finan ční odměnu,
kterou může investovat do rozvoje měst-
ského odpadového sys té mu.

Sběr potravinářských
olejů a tuků

Druhý ročník projektu Moje stopa,
tedy participativního rozpočtu, za -
čal v desáté městské části. Do konce

listopadu mohli lidé podávat návrhy pro
druhý ročník, v prosinci a lednu bude pro-
bíhat jejich technická analýza a v únoru
pak budou veřejnosti představeny pro-
jekty, které prošly technickým prověřením
jako realizovatelné. Veřejné hlasování a vy-
hlášení vítězných návrhů se bude konat
v březnu, hned další měsíc se začne praco-
vat na realizaci úspěšných projektů. Pro-
střednictvím participativního rozpočtu

mohou obyvatelé Prahy 10 rozhodnout
o využití pěti milionů z rozpočtu městské
části. Smyslem projektu je zvelebit veřejné
prostory právě podle přání a rozhodnutí ve-
řejnosti. „Tento projekt je skvělý nejen
v tom, že umožňuje občanům spolurozho-
dovat o využití veřejného rozpočtu, ale
první ročník ukázal, že v lidech podněcuje
zájem o své okolí, o místo kde žijí a v nepo-
slední řadě stmeluje sousedské vtahy, čímž
přesahuje svůj původní význam,“ uvedl
radní Prahy 10 Bohumil Zoufalík, který je
garantem projektu Moje stopa.

Lidé se mohou
podílet na rozpočtu

Na koncertě vystoupí
trumpetista Zvolánek

Tradice novoročních koncertů
v Ba zilice sv. Markéty v Břevnov-
ském klášteře pokračuje. Další

Novoroční koncert je naplánován na
4. ledna, začne v 19.00 hodin. Poslu-
chači se mohou těšit na vystoupení
trumpetisty Marka Zvolánka, který pů-
sobí jako sólotrumpetista Symfonic-
kého orchestru Českého rozhlasu
a Sym fonického orchestru hl. města
Prahy FOK. Na varhany zahraje Pavel
Svoboda, který spolupracuje se soubo-
rem Barocco sempre giovane, jako só-
lista vystupuje s or ches try, účinkuje na
hudebních festivalech v ČR i v zahra-
ničí. Představí se i Pěvecký a flétnový
sbor ZŠ Marjánka.

Antifetfest
pro mládež

Jubilejní desátý ročník klání Anti-
fetfest byl vyhlášen. Soutěž po-
řádá hlavní město Praha ve spolu-

práci s městskými částmi. Antifetfest je
soutěžní festival amatérských filmů
pro školy, školská zařízení a nízkopra-
hové kluby pro děti a mládež s temati-
kou rizikového chování. Přihlásit lze
obrazový snímek například na téma
drogová závislost, kriminalita, šikana,
rasismus, záškoláctví, gambling, do-
mácí násilí atd.
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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 čtrnác-
tideníky prostřednictvím telefonického oslovo-
vání
■ správa a péče svěřeného portfolia klientů
■ efektivní plánování a prodej balíčků inzerce
■ práce se stávajícími klienty a budování ob-
chodních vztahů
■ komunikace a vytváření obchodních nabídek
■ vyhledávání nových obchodních příležitostí

POŽADUJEME:
■ zkušenosti s prodejem po telefonu
■ zájem o mediální prostředí
■ vynikající komunikační, prezentační a argu -
men tač ní dovednosti
■ orientace na zákazníka a výsledek, schop-
nost zauj mout a přesvědčit
■ obchodní talent, samostatnost, zodpověd-
nost, pozitivní přístup k práci

NABÍZÍME:
■ příležitost k profesnímu a osobnímu rozvoji,
možnost kariérního růstu
■ zajímavé platové podmínky v závislosti na
obchodních výsledcích (fixní mzda + za jímavá
provizní složka)
■ kreativní a motivující práci v příjemném pro-
středí a kolektivu
■ firemní akce, produktové zaškolení
■ mobilní telefon, notebook
■ práce na HPP nebo IČ; smlouva na dobu ne-
určitou
■ nástup ihned

INZERCE V10-1235
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Byt nebo RD v Praze

603 278 555

Ihned koupím
v jakémkoli stavu
i s exekucí apod.

Rychlé a seriózní jednání.

Posílen byl provoz pražské hromad né
dopravy v době adventu. Společnost
Ropid ke změně v jízdních řádech

přistoupila kvůli očekávanému ná růstu
počtu cestujících. V pracovní dny v době od
28. listopadu do 23. prosince jede metro
vždy v pátek na všech linkách podle jízd-
ního řádu pondělí–čtvrtek. Spoje budou
posíleny vždy v pátek odpoledne. Linka
číslo 15 bude dále provozována dvouvozo-
vými soupravami nebo článkovými tramva-
jemi. Změny budou platit i o adventních ví-

kendech, tedy 26. a 27. listopadu, 3. a 4.
prosince, 10. a 11. prosince a 17. a 18. pro-
since. V období od 14.00 do 20.00 hodin
bude na všech linkách metra zkrácen inter-
val ze sedmi a půl na šest minut, tramva-
jové spoje 5, 11 a 15 budou provozovány
dvouvozovými soupravami nebo článko-
vými tramvajemi a autobusové linky 118,
133 a 207 budou provozovány v kloubo-
vých vozech. Linka 119 bude dále posílena
na interval 6 minut s návazností na každý
spoj metra. 

Jak pojede MHD
v adventní době

Patnáct milionů korun rozdělí desátá
městská část na sport v rámci dotač-
ních programů na rok 2017. Roz-

hodli o tom radní městské části. Kromě re-
kordně vysoké částky dochází v podpoře
spor tu k dalším změnám. „Především se
zavádí jednoletý dotační program Aktivní
desítka na pořádání hlavně sportovních
a volnočasových akcí, a to pro obyvatele
všech věkových  kategorií – od dětí školního
věku, přes dospělé až po seniory. Dokazu-
jeme tak, že naším cílem je skutečně pod-
porovat sport pro všechny,“ uvedla před-
sedkyně sportovního výboru Kateřina
Peš tová (ČSSD). Další jednoleté dotační

programy jsou na organizaci sportovních
soustředění a táborů, pořádání význam-
ných sportovních akcí pro děti a mládež
i na činnost sportovních volnočasových
center pro stejnou věkovou skupinu. Za-
vádí se i dvouletý dotační program podpory
organizované sportovní činnosti mládeže.
Zpracování žádostí má být na víc jedno-
dušší. Nově budou mít žadatelé jednotný
formulář, jasnou metodiku i možnost podat
více žádostí. Ucházet se o dotaci mohou
pote nciální žadatelé do 19. prosince. Po -
drobnější informace k podávání žádostí
jsou k dispozici na webových stránkách
www.aktivnidesitka.cz.

Desítka rozdělí
miliony na sport

Sněhová královna
v domě čtení

Pohádka pro děti Sněhová krá-
lovna je naplánována na středu
14. prosince v Domě čtení. Jde

o příběh laponské babičky Ovečky, je-
jímž autorem je Hans Christian Ander-
sen. Poutavý příběh vypráví o dvou dě-
tech, které nebyly bratr a sestra, ale
měly se stejně tak moc rádi.

Vánoční
prozpěvování

Vánoční akce pořádá Ochranov-
ský sbor při ČCE v Praze. Na ne-
děli 18. prosince je naplánováno

Vánoční prozpěvování. Konat se bude
od 15.30 hodin v Milíčově kapli v Rek-
torské ulici. Na stejném místě se bude
konat i Půlnoční v Malešicích, kdy jindy,
než 24. prosince od 23.00 hodin.
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www.sapeli.cz

BEZPEČNÉ DVEŘE 
NOVÉ GENERACE

 

 
 

 snižují pravděpodobnost vykradení až o 80 % 
 ochrání vaši domácnost od požáru, kouře, hluku i zimy

  a navíc budou stejně krásné jako 
ostatní interiérové dveře 

4

4

4

 SAPELI POINT - Vše pro interiér - Apolo s. r. o.
Černokostelecká 351/165, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: +420 722 933 994, +420 602 476 746
e-mail.: katerina.radova@apolopraha.cz, andrea.havelkova@apolopraha.cz

Máme pro vás i 12% SLEVU NA INTERIÉROVÉ DVEŘE.
Platí od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017. Akce nelze kombinovat.

Najdete nás vedle ASKO nábytku.

INZERCE V10-1222

Čtvrtým rokem fungující Galerie
Piva v kultovní Krymské ulici má
kromě velkého množství lednic,
z kte rých si můžete nakoupit kva-
litní pivo domů, také několik výče -
pů, na kterých mají vždy naraženy
dvě až tři velké dobroty. Tahle pivo-
téka nabízí desítky druhů chlaze-
ných lahvových piv z české i zahra-
niční produkce malých pivovarů.
Tato piva jsou v běžné prodejní síti
prakticky nedostupná. Do 11. 12. najdete v jedné z lednic Raven
White IPA. To je India Pale Ale s 30 % pšeničného sladu, který je
přidáván k tradičnímu sladu ječnému. V tomto pivním stylu je
to, alespoň podle mých informací, jediné pivo, které je u nás va-
řeno. Je lehké, svěží, trochu nasládlé a ohromně dobře se pije. Pi-
vovar Raven, v kterém bylo tohle pivo uvařeno, je z Plzně a byl
založen až v roce 2015. Za tu krátkou dobu se mu ale povedlo do-
stat mezi špičku českých craftových pivovarů, a proto byste roz-
hodně měli zajít na jedno. Domů doneste vše, co unesete, bude se
vám to na Vánoce hodit.  Na zdraví a hezké svátky.

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Čtvrtý ročník fotografické
soutěže „Jak vidím Pra -
hu 10“ zná své vítěze.

Klá ní probíhalo v pěti katego -
riích, a to architektura, běžný
život, kulturní, sportovní a spo-
lečenské akce, lidé a příroda.
Přihlášeno bylo v letošním roč-
níku celkem 108 snímků, po -
rota vybrala sedm v každé ka -
tegorii, o vítězích nakonec
roz hodovala veřejnost hlasová-

ním na webových stránkách.
V kategorii architektura zvítě-
zil snímek Souznění času, jako
nejlepší v sekci běžný život byla
zvolena fotka Noční život ve Vr-
šovicích a jako nejlepší fotka
znázorňující kulturní, sportov -
ní či společenskou akci byl vy-
drán snímek Pohled mého tre-
néra při závodu. Vybrán byl
ví tězný snímek i v kategorii li -
dé, zde uspěla fotka pojmeno-
vaná jednoduše Před Kozlem.
Coby nejlepší fotka roku 2016
znázorňující přírodu byla zvo-
lena fotka Stromu u Hamráku.

Jak vidím
Prahu 10

- ZDARMA STANOVENÍ
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ.

- MĚNÍME ZPŮSOB
JAKÝM SE REALITY PRODÁVAJÍ.

- PRODEJ NEMOVITOSTI
ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU.
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Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

Kateřina Cicvárková, tel.: 724 039 955, katerina.cicvarkova@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

Koalici v Praze 10 tvořilo
hnutí ANO, ČSSD, Stra -
na zelených a Nezávislí

pro Prahu 10 – Hnutí pro lepší
desítku. Hnutí ANO ale v lednu
oznámilo, že v koalici končí
a opustilo radu městské části.
Praha 10 tak přišla i o starost -
ku Radmilu Kleslovou (ANO).
Důvodem bylo podle ANO opa -
kované porušování koaliční
smlou vy zastupitelským klu-
bem Strany zelených.

„Hlavním cílem zastupitelů
hnutí ANO je naplňování pro-
gramu hnutí a programového
prohlášení Rady MČ. Za situ-
ace, kdy není možné tento pro-
gram aktivně prosazovat, pova-
žují zastupitele za politicky
zod povědné, aby dále nesetrvá-
vali na svých pozicích,“ stálo ve

společném prohlášení hnutí
ANO.

Volby v Praze 10 vyhrálo na
podzim roku 2014 hnutí ANO
a získalo devět mandátů, jejich
bývalí koaliční partneři přidali
dalších deset mandátů. Sociál-
ním demokratům jich voliči při-
řkli pět, zeleným tři a Nezávis-
lým pro Prahu 10 – Hnutí pro
lepší desítku dva mandáty. Cel-
kem má desítkové zastupitel-
stvo 40 členů.

Vznikla nová koalice
Nové vedení radnice vznikalo

velmi pomalu. Městská část tak
dlouho neměla schválený ani
rozpočet a musela fungovat
v takzvaném rozpočtovém pro-
vizoriu. To znamená, že měst-
ská část funguje jen v jakémsi

Praha 10
v roce 2016

Ne úplně dobře začal letošní rok pro
Prahu 10. Hned začátkem ledna se tady
totiž rozpadla koalice. Vládnout vydržela
pouhý rok od komunálních voleb. Co
dalšího se stalo v Praze 10 v průběhu
končícího roku 2016?

udržovacím chodu, nelze pro-
vádět, plánovat ani připravovat
žádné investice.

Na společném vládnutí se na-
konec dohodli sociální demo-
kraté s TOP 09, ODS, Stranou
zelených, Nezávislými pro Pra -
hu 10 – Hnutím pro lepší De -
sítku a dvěma nezařazenými
zastu piteli až po téměř pěti mě-
sících. Koalici se podařilo v za-
stupitelstvu získat většinu dva -
advaceti hlasů. Starostou se
stal Vladimír Novák z ČSSD.

„Během posledního půl roku
se neúplné radě podařilo udržet
městskou část v bezproblé -
movém chodu, dokonce se po-
dařilo i v tomto režimu schválit
rozpočet. Nyní je ale čas začít
v no vém a kompletním složení.
Budo vat, rekonstruovat a napl-
ňovat naše vize. Není jich má -
lo,“ řekl v červnu zvolený sta-
rosta Vladimír Novák. 

Rozpočet se v Praze 10 poda-
řilo schválit ještě před uzavře-
ním nové koalice, letošní výdaje
se snížily oproti minulému ro -
ku téměř o půl miliardy korun,
a to na celkových 995 milionů
korun. Z rozpočtu vyplývaly in-
vestice do oprav škol a školek
a více peněz do grantové pod-
pory sociální oblasti a nestát-
ních neziskových organizací.

Každá škola zřizovaná měst-
skou částí si mohla zažádat
o sto tisíc na preventivní nebo
výchovně vzdělávací akce, ma-
teřským a základním školám

přiřkli radní stovky tisíc  na čis-
tičky vzduchu a další peníze
i základním školám a mateřin-
kám na hygienické potře by.

Miliony na sport
Spolky a neziskové organiza -

ce se také budou moci ucházet
příští rok o grant, dohromady si
rozdělí 32,5 milionu korun, což
je více než čtyřnásobek částky,
která byla vyčleněna letos. Jen
na sport půjde 15 milionů. 

„Město podle nás nedělají
pou ze chodníky, budovy, nebo
parky, ale především lidé. Sna-
žíme se ho otevřít všem, kteří
se aktivně zajímají o život
v Pra ze 10 a mají chuť ho zlep-
šovat,“ řekl radní odpovědný za
dotační politiku Radek Loj da
(TOP 09).

O pěti milionech z rozpočtu
navíc budou moci rozhodnout
přímo obyvatelé desítky. Rozjel
se totiž druhý ročník projektu
Moje stopa. Jeho principem je,
že o tom, za co budou peníze ut-
raceny, rozhodne hlasováním
pří mo veřejnost.

Voliči v Praze 10 si také v říj -
nu vybírali nového senátora,
respe ktive senátorku. Po dvou-
letém období v horní komoře
par lamentu skončila Iva na Ca-
brnochová (SZ) a nahradila ji
Renata Chmelová z koalice
Vlas ta. Ta se o vstup do Senátu
utkala ve druhém kole s kandi-
dátem TOP 09 lékařem Jiřím
Holubářem.
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Vladimír Novák,
ČSSD,
starosta MČ Praha 10

Rok 2016 byl pro mě osobně i pro Pra -
hu 10 symbolem změny a posunu vpřed.
Od svých kolegů jsem dostal důvěru v to,
abych se mohl podílet na rozvoji naší měst-
ské části v pozici starosty. Není to vždy jed-
noduché. Desítka vždy byla a bude úze-
mím, kde vedle sebe bydlí lidé mnoha
růz ných názorů, postojů a přesvědčení. Za jeden ze svých úkolů
jsem hned od začátku považoval to, abychom naplno rozjeli zapo-
jení veřejnosti do důležitých rozhodnutí o investicích, územním
rozvoji, změnách MHD, magistrátním Metropolitním plánu. Je
toho hodně, co jsme stihli, zájemce o podrobnější informace bych
rád pozval na mou facebookovou stránku. Stavíme se za obyvatele
Malešic, aby v nich developeři nepostavili kontejnerové překla-
diště.

Bojujeme za záchranu Ďolíčku, zdá se, že úspěšně. Revitalizu-
jeme parky, momentálně například Heroldovy sady a společně
s místními plánujeme revitalizaci Parku Solidarita. Přes 30 mili-
onů korun nabízíme kulturní a sportovním klubům, které se sta-
rají o naší mládež. Prosazujeme, aby se Magistrát postaral o opra -
vy svých silnic a chodníků. To hlavní je ale teprve před námi. Rok
2017 bude pracovně velmi náročný, ale věřím, že to povede k vý-
sledku, který bude vidět.

Ing. Jana Čunátová,
KSČM,
zastupitelka MČ Praha 10

Zhodnotit rok 2016 v zastupitelské de-
mokracii nechávám občanům.

Ten, kdo sleduje jednání výborů a komisí,
získává přehled o práci zastupitele napříč
politickým spektrem. Programy politic-
kých stran jsou v některých oblastech, jako
je školství, bydlení, zdravotnictví a také
bezpečnost hodně podobné. Zde občan může (pokud ho to zajímá)
průběžně zvolené zastupitele kontrolovat zda to, co slibovali také
po zvolení plní.

Dalším dokumentem pak je Programové prohlášení rady měst-
ské části, v tomto případě Prahy 10. Nově sestavená koalice se pro
zbytek volebního období 2014–2018 v roce 2016 dohodla na kon-
krétních věcných prioritách koaliční spolupráce. Zvláště pak
hlavní dokument zahrnuje podstatné programové body všech sub-
jektů koalice. Musím se však také zmínit, že současná zastupitel-
ská opozice na Praze 10, do které patří nejen KSČM, vnáší do pro-
jednávání předložených plánovaných záměrů jak pozitivní, tak
upozorňuje na negativní poznatky. Diskuse jsou na všech společ-
ných jednáních někdy i bouřlivé. Vede to však vždy ke konstruk-
tivnímu řešení předloženého materiálu, a to je podstatou věci.

Jako kladný příklad se dá uvádět pokračování programu Místní
agenda 21 a příprava strategického plánu udržitelnosti rozvoje
městské části Praha 10. Naše obec se stala součástí Národní sítě
zdravých měst, kde bude uplatňovat pravidla dlouhodobě udrži-
telného rozvoje. Osvědčila se také spolupráce občanů v návaznosti
na participační rozpočet přijatý pro rok 2016. Tento ročník byl po-
jmenován „Moje stopa“. Největší přízeň získal návrh celkové pře-
měny veřejných prostor u stanice metra Strašnická. Jak se to po-
vedlo, o tom se již dnes může každý občan a nejen Prahy 10
přesvědčit. Zde je vidět, že když se peníze vynakládají účelně, tak
to přináší klad né výsledky. V současné době již můžeme občanům
říci, že se i nadále počítá s realizací dalších projektů vzešlých z ini -
ciativy občanů. S pokračováním včetně peněz na další projekty je
počítáno v rozpočtu pro rok 2017.

Zakoupením vily Karla Čapka si MČ Praha 10 na sebe vzala ne-
lehký úkol. V současné době se provádí obnova objektu. Do první -
ho pololetí se z této nemovitosti má stát muzeum Karla Čapka. 

Toto volební období má však také stinné stránky. Přepřahání ve
vedení bude mít za následek pozdržení rekonstrukce objektu
Stará škola ve Strašnicích. I když se již blýská na lepší časy pro
tuto  školu, tak mám obavu, že do konce volebního období pláno-
vaná rekonstrukce neskončí. To samé je u KD EDEN. Nejasnosti
s dalším jeho využitím napomáhají tomu, že se stále my, zastupi-
telé, dohadujeme, jak s tímto objektem naložit a kdy s opravami
začít. Finanční nákladnost opravy zde také rozhoduje. A že by
Praha 10 si zasloužila důstojný stánek kultury, o tom jistě žádný
občan nepochybuje. 

Pavel Mareš,
koalice VLASTA,
zastupitel MČ Praha 10

Kapesní průvodce po roce 2016.
V říjnu jsme si zvolili novou senátorku.

Díky vám bude šest let v Senátu za Prahu
10 zastupitelka koalice Vlasta Renata
Chmelová. Politika je veřejná služba, a tak
to, co pro vás každý den dělá, můžete už
nyní sledovat na renatachmelova.cz, v sek -
ci „Deník senátorky“. 

Kromě psích hovínek na chodnících se začala ve vašich schrán-
kách množit tiskovina „Na vlastní oči Praha 10“. Autoři špíny a vý-
myslů o koalici Vlasta jsou zbabělci a nepodepisují se. Vás straší,
nás urážejí. Prosím, nenechte se tímto strachem a hnusem vylé-
vaným do Prahy 10 znechutit. 

I když Praze 10 vládne pestrá koalice TOP 09, ČSSD, Zelených,
zoufalíkovců, odpadlíků z ANO, komunistů a zrušené ODS, naše
bilance je plusová. Díky našemu tlaku se podařilo Praze 10 vrátit
5 milionů z nerealizované zakázky na Horském hotelu a zajistit
bezpečnost vašich dětí na školách v přírodě. Už na jaře jsme pro-
sadili zvýšení příspěvků pro spolky a pomáhající organizace, které
dobře a levně zajišťují sociální, vzdělávací a volnočasové projekty
pro staré i mladé. A ve své práci pro vás rozhodně nepolevíme!

Jak hodnotíte
končící rok 2016
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Koupím
sklo, porcelán a další

Zároveň
stěhuji a vyklízím

Děkuji. Tel.: 608 203 342

Buďte zdraví a dobré mysli a připravte sobě i blízkým pěkné Vá-
noce. „Dělat radost mi dělá radost!“ – vystihla tyhle svátky jedna
malá holčička. 

Bohumil Zoufalík,
Nezávislí pro Prahu 10 – Hnutí pro
lepší desítku,
člen rady MČ Praha 10

Z pohledu fungování radnice Prahy 10
byl uplynulý rok specifický. V jeho počátku
otřáslo úřadem politické zemětřesení, ví-
tězné hnutí ANO odešlo do opozice. Krizi
se podařilo překonat až na začátku června,
kdy byla ustanovena nová koalice. I když je
svým složením pestrá, její dosavadní fungování je důkazem, že
komunální politika není v první řadě o stranické příslušnosti, ale
o schopnosti efektivně fungovat pro obyvatele. Jako zástupce
hnutí Nezávislí pro Prahu 10 – Hnutí pro lepší desítku, mám ve
ve dení desáté městské části na starosti územní rozvoj a dovolím
si proto zmínit některé úspěšné projekty, kterých bylo v této oblas -
ti v poslední době dosaženo.

Nedávno byl dokončen návrh urba nistické studie lokality Boh-
dalec – Slatiny – brownfield Strašnice. Ukazuje, jak by mohlo za
půl století vypadat území s nej větším rozvojovým potenciálem
v Praze 10 a otevírá veřejnou debatu o něm. Dalším příkladem je
vytvoření Generelu veřejných prostranství, se kterým jsme už se-
známili formou výstavy veřejnost. Tento koncepční dokument má
za cíl stanovit dlouhodobou strategii podoby a uspořádání ulic, ná-
městí či parků. Vážení čtenáři, rád bych vám poděkoval za vaši pří-
zeň a podporu a do roku 2017 přeji mnoho úspěchů a především
zdraví. 

MUDr. Bohuslav Svoboda,
ODS,
předseda ODS Praha 10

Uplynulý rok hodnotím poměrně kladně.
Mám nesmírnou radost, že jsem mohl být
u znovuzrození ODS na Praze 10, kde jsem
strávil velkou část svého života. Jsem pře-
svědčený o tom, že občanští demokraté se
budou v budoucnu podílet na rozvoji měst-
ské části, protože naši členové na Praze 10
žijí a vědí, kde zdejší občany tlačí bota. V celostátní politice bohu-
žel už hodnocení úplně kladné být nemůže, ANO a ČSSD stále více
omezují naše svobody, neinvestují a absolutně nevyužívají mož-
nosti, které nám poskytuje současný ekonomický růst. Ale nechci
být úplně negativní.

Na sklonku roku často spousta lidí doufá, že rok následující
bude lepší než ten, který právě končí, a víte co? Příští rok by se
nám to mohlo vyplnit. Budou totiž volby, ve kterých můžeme spo-
lečně tento trend zvrátit.

Radek Lojda,
TOP 09,
zástupce starosty MČ Praha 10

Končící rok 2016 byl po pracovní stránce
plný významných, ale pozitivních změn.
V Praze 10 se po období politické nestabi-
lity podařilo složit novou Radu, která od
chvíle svého vzniku prokazuje, že chce pra-
covat a chce pracovat zejména proto, aby
se tu všem žilo lépe. Snažíme se otevírat
radnici lidem, snažíme se je zapojovat do nejrůznějších projektů
i samotného rozhodování. To se nám daří nejen v oblasti územ-
ního rozvoje nebo sociální oblasti, ale také na úrovni jednotlivých
sportovních nebo kulturních organizací. Praha 10 pro příští rok
uvolnila 32 milionů na projekty, které mohou zpříjemnit život
mnoha různým skupinám obyvatel městské části. Stále před námi
stojí mnoho úkolů, ať už v oblasti bezpečnosti, hospodaření nebo
zkvalitňování služeb, které městská část poskytuje. Letošní rok
ale ukázal, že máme vůli i sílu tyto změny prosadit. Proměna rad-
nice není běh na krátkou trať. Změn, které bych chtěl na radnici
prosadit, je tak stále dost. Já však pevně věřím, že k nim budu mít
podporu jak od svých kolegů ze zastupitelstva, tak i od samotných
občanů.

INZERCE V10-1245

INZERCE V10-1209
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● Jak dlouho ve Vršovicích žijete?
Přes pětadvacet let. Přivedla mě sem

láska k nádherné dámě, ale zároveň také
láska k fotbalu. Seznámil jsem se s manžel-
kou a jako bonus k tomu, jaká byla, jsem
zjistil, že bydlí nad stadionem Bohemky.
A já jsem nepřetržitý fanda klubu Bohemi-
ans. Chodil jsem ještě na Tondu Panenku
a chodím na fotbal dodnes.
●Takže první byla láska k Bohemce a až
pak k manželce?

Ne, to ne! To bych to zlehčoval. Bylo ra-
dostné zjištění, že tato úžasná dáma bydlí
zrovna nedaleko tohoto úžasného klubu.
Osud zapracoval a povedlo se to spojit. 

● A co kdyby bydlela třeba u Sparty?
Tak to bychom se asi stěhovali. Já jsem

z generace, kdy fanouškové i hráči zůstá-
vali věrní svému klubu. Nepřipouštělo se,
že by člověk přebíhal. Asi bych jí zkusil pře-
mluvit, že jsou v Praze i hezčí místa, než ta
poblíž Sparty. Takhle jsem to měl jedno-
dušší a dokonalé.
● Jak se vám ve Vršovicích žije a líbí?

Vršovice jsou prima. A nejen kvůli man-
želce a Bohemce. Je to navíc kousek od cen-
tra. Já nerad jezdím po městě autem a ne -
mám rád ani městskou dopravu, autobus
a tramvaj mě nelákají. Ale nedělá mi prob-
lém chodit všude pěšky. A když to nejde,

tak snesu metro, a to mám odtud kousek.
A nemůžu zapomenout na tu spoustu pří-
jemných hospůdek, které Vršovice mají.
Prostě ideální kombinace všeho, co mám
rád.
● Měl jste někdy chuť nechat Prahu za
zády a jít někam na venkov?

Měl jsem cukání, ale spíš to bylo opravdu
jen cukání. Byl jsem trošku zpovykaný
a říkal si, jak by bylo fajn bydlet mimo měs -
to. Máme chalupu v Českém ráji, to je osm-
desát kilometrů od Prahy. Říkal jsem si, že
skočím do auta, jsem v Praze raz dva a raz
dva zase zpátky na chalupě. To je ale boha-
pustá teorie. Raz dva pouze na mapě. Ja -
kákoli výluka nebo nedopatření na silnici
a jsem mimo práci, mimo zkoušky v diva -
dle. A nakonec jsem si připustil, že by mě
trvalý život na venkově nelákal a nebavil,
že vlastně nevím, co na tom lidé mají. Lítat
po lese, po polích, pozorovat východ slun -
ce. Já asi nikdy nevstal tak brzy, abych vý-
chod slunce viděl. Ale chalupaření mě baví,
to je pro mě únik z Prahy a možnost, jak si
pořádně odpočinout. Na chalupu totiž při-
jíždím s myšlenkou, že se můžu kdykoli
vrátit domů. Pálit za sebou mosty, to se ne-
musí vyplatit. Jednou jsem na tohle téma
mluvil s panem Brodským, svěřil jsem se
mu při natáčení Návštěvníků, že mám za-
ječí úmysly. A on mi říkal, že to není nej-
lepší nápad, že přijdu o kontakty, o vazby
a za pár měsíců, že budu litovat a horko
těžko začínat znovu.
● Mluvíte o Vršovicích pěkně, ale najde -
te něco, co vám vadí?

Josef Dvořák:

Vršovice jsou prima

Znají ho všechny generace diváků – někteří z divadla,
filmů či seriálů, někteří možná poznají především jeho
hlas. Promlouvá jím k nejmenším dětem třeba Maxipes Fík
nebo oblíbená dvojice Bob a Bobek. Jak se mu žije ve
Vršovicích a co mu tady vadí? „Vršovice jsou prima. Já
nerad jezdím po městě autem a nemám rád ani městskou
dopravu, autobus a tramvaj mě nelákají. Ale nedělá mi
problém chodit všude pěšky. A když to nejde, tak snesu
metro, a to mám odtud kousek,“ říká oblíbený herec Josef
Dvořák.
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Josef Dvořák s rodiči a sestrou.
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Nevím o tom, že by měla Praha 10 ně-
jaká zásadní negativa, spíše takové spo-
lečné s celou Prahou. Takže tady bojujeme
s parkováním. Naštěstí jsme sehnali garáž,
protože ty chvíle, kdy jsme se v neděli večer
vrátili ze zájezdů a neměli kde zaparkovat,
to bylo hodně nemilé. A to je asi tak všech -
no, nic dalšího špatného mě prostě nena-
padá.
● Bohemce fandíte dodnes? 

Ale nejen Bohemka dělá sport na Praze
10. Je to tady fajn na basket, na Primasce
se dá hrát tenis. Tam ale prý areál chtějí za-
vřít, toho se bojím. Je to krásné hřiště
uprostřed bytové zástavby, přimlouval
bych se za to, aby tohle desítka nedopusti -
la. A kolem je také spousta parků, kde tohle
najdete?

● Když se vrátíme k fotbalu, ten je v po-
sledních letech spojený se spoustou ko-
rupčních kauz. Říkal jste, že jste fotba-
lový fanoušek spoustu let, nemrzí vás ta
dnešní fotbalová nálada?

Samozřejmě, že mě to štve, ale to je tak
všechno, co s tím my fandové můžeme
dělat. Příští rok slavím pětasedmdesátiny.
To je přece pěkný věk, když jsem byl mladý,
nenapadlo by mě, že se toho dožiju. A u pří-
ležitosti narozenin mi vyjde kniha, ta je
plná historek, vyprávění, příběhů, ale ne-
gativního v ní není nic. 
● A fandíte i jiným sportům, v létě byla
olympiáda, seděl jste u televize?

Já jsem hlavně šťastný, že nejsem spor-
tovec a nemusím nikam jezdit, nehnal bych
se tam ani jako divák. Pochopitelně při

olympiádě sedím u televize. Ta možnost
zažít částečně to vzrůšo ze sportovišť, vi -
dět ty příběhy, které se tam odehrávají...
● A jaký jste fanoušek? Klidný a roz-
vážný, nebo vášnivý a divoký?

Jsem rozhodně kliďas. Úpící kliďas,
uvnitř se trápící, když se nedaří. A když se
daří a já vykřiknu, leknu se sám sebe. Teď
mám nejraději tenis, ten mi sedí, jiné spor -
ty už nechávám mladším. 
● Vy jste principálem vlastní divadelní
společnosti. Jaké to je?

Už jsem si vzpomněl, co mi tady ještě
vadí! Vršovicím chybí divadlo. Zejména
kvůli mně, měl bych to blízko! Vršovice by
si vlastní velkou scénu zasloužily. S diva-
delní společností jezdíme po Česku sem
tam, dalo by se čekat, že to všude známe,
ale spíš mám dojem, že už to někde vůbec
nepoznávám. Někde se strašně snaží a di-
vadla nebo kulturní domy se změnily k lep-
šímu, jsou ale i odstrašující příklady… Di-
vadlo hra ju padesát let, za ty roky jsem
sjezdil snad všechna mís ta v Česku. Pokud
jsem na nějaké divadlo zapomněl, ať se při-
hlásí! 
● Baví vás pořád jezdit na zájezdová
představení?

Budete se divit, ale baví, i po těch letech.
Navíc mě baví řídit, mám to rád. Jako spo-
lujezdec trpím, automaticky brzdím a na-
tahuji se po volantu. 
● A kam se rád vracíte?

Na spoustu míst. K mému překvapení
třeba na Ostravsko. Proč k překvapení?
Protože jsem míval zkreslené předsta vy,
říkal jsem si, že horník asi těžko pomaže po
vyfárání do divadla, ale opak byl pravdou,
Skvělé to je na Moravě, severní Čechy. Asi
ale není divadlo, kte ré bych neměl rád.
● A jaké máte plány?

Dokud to půjde, budu hrát. Četl jsem, do-
slechl se, že někdo přestal hrát, řekl si, žeS maželkou Jájou a fenkou Jackie.
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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.

Dárkový poukaz
Darujte fotografování

nebo se přijďte vyfotit sami!

Již od 1490,- Kč
OBJEDNÁVEJTE NA

WWW-FOTOTRENER.CZ

ANGELO PURGERT
T: 776 120 100

E: FOTOANGELO@FOTOANGELO.CZ
W: WWW.FOTOANGELO.CZ

Portrét
Děti Rodiny

je na ča se si odpočinout. Já si to
představit nedovedu. Že bych
ráno vstal, měl volno, nic mě
nečekalo, neměl povinnosti? To
asi není nic pro mě, já jsem slo-
žený z toho plnit úkoly. Musel
bych mít setsakra pevnou ná-
turu, abych nezvlčel, kdybych
neměl co dělat.
● Divákům jste znám z celé
řady divadelních představení,
ale i seriálových a filmových
rolí. Nejde ale nevzpomenout
vaše působení v Semaforu.
Jak na ta léta vzpomínáte?

Semafor byl jedno z nejkrás-
nějších období mého života, bez
nadsázky. A dejvický sál je nád-
herný, byl jsem tam pozvaný na
Kytici a byl jsem nadšený. 
● Náš rozhovor začal zmín-
kou o vaší manželce, často
o ní mluvíte moc pěkně. Co
vám na ní imponuje?

Třeba jsem v životě neviděl
tak pracovitého člověka. Ne-
dávno jsem dokonce doma pro-
hlásil, že se tam pořád něco dě -
lá a zda by nešlo zařídit, aby se
chvíli nic nedělalo. U nás to pro-

stě žije. Žena je neskutečně či-
norodá, líbí se mi třeba její
vztah ke zvířatům. Vtipné je, že
všechny psy tady v ulici i na
chalupě zná jménem. Náš pej-
sek se k nám také dostal v rám -
ci záchranné akce mojí ženy.
Fenka žila poblíž naší chalupy
na statku spoustu let, žena jí
jednou donesla vodu, potom
jed nou masíčko a byla z toho
láska. Seděli jsme doma, asi ki-
lometr od místa, kde naše fenka
žila a najednou večer škrábání
na dveře. Ona si Jáju prostě na -
šla a utekla za ní. Vešla do cha-
lupy a odmítala se vrátit domů.
Naštěstí se nám povedlo domlu-
vit, že si jí můžeme nechat. Ale
nám pořád leželo v hla vě, jak
psa z venkova dostat do Prahy,
jak si tady zvy kne. Ale naše
dáma se srovnala s velkoměs-
tem během chvilky, stala se mi-
láčkem všech okolo. Ona si nás
prostě vybrala, adoptovala si
nás. A přiznávám, že žena ji
rozmazluje, ale já jsem mno-
hem horší, dovolím jí naprosto
cokoli.
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Denně
používané zuby
si zaslouží
profesionální
péči!

Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život, 
zároveň také podstatně prodlužuje životnost Vašich výplní a protetických prací. 

• airflow

• odstranění zubního

 kamene

• DNA test patogenů

 parodontóz

• léčbu parodontózy

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• leštění zubů

• odstranění pigmentací

• chrániče proti chrápání

• sportovní chrániče

Denně používané zuby
si zaslouží profesionální péči

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.:   +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903
e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

od Vás...
tram 7 (Anděl) a 22 (Újezd)

A+B

  ...až k nám
tram 6,9,12,20 (Arbesovo nám.)

nebo 5 min. pěšky

ze stanic Anděl, Újezd

INZERCE V10-1241

Dentální hygiena je zdra-
votní ošetření eliminu-
jící vznik onemocnění

v dutině ústní. Nejčastěji při-
tom jde o vznik zubního kazu
a od 35 let věku vznik parodon-
tózy, jež může skončit ztrátou
zubů.

Dá se tomu předcházet? Ano!
Jak? Jednoduše! Pravidelnými
návštěvami na dentální hygi-
eně, vyšetřeními, intenzivní
profylaxí a samozřejmě správ-
nou domácí péčí o svůj chrup. 

● Na dentální hygienu není
nikdy pozdě!

Řešíte parodontózu, kazivost
zubů, zápach z úst, krvácející
dásně nebo zabarvení zubů?
Pak neváhejte a na dentální hy-

gienu se objednejte ještě dnes.
Pokud chcete mít zdravé zuby
co nejdéle a podstatně pro -
dlužit životnost výplní zubů
a protetických prací, nic neod-
kládejte. Navykněte si na pravi-
delný rytmus – dentální hygi-
enu minimálně dvakrát ročně,
ideálně vždy před preventivní
zubní prohlídkou. Naslouchejte
doporučení vaší dentální hygi-
enistky a jím stanovený léčebný
plán. S důvěrou svěřte péči
o svůj chrup a konzultujte způ-
sob péče o své zuby.

● Jaký je vliv dentální hygi-
eny na zdraví?

Velký a nedoceněný. Všech -
ny problémy, které máme v ús -
tech (parodontóza, krvácení

dásní, bolest zubu apod.), jsou
zánětlivá onemocnění, která
skrze krev v krevním řečišti
ovlivňují zdraví v celém těle, od
činnosti mozku, srdce, jater, le-
dvin, přes kloubní náhrady až
po těhotenství. Potvrzují to
i od borníci nadace Sunstar,
kteří na Ženevské konferenci
o vztahu orálního a celkového
tělesného zdraví prokázali, že
„škodlivé bakterie v ústech,
kte ré proniknou do krevního
řečiště, mohou atakovat celé
tělo, kde způsobují zánětlivé
reakce.

● Rozzařte svým úsměvem
předvánoční atmosféru!

Mohlo by se zdát, že poslá-
ním dentální hygieny je pouze

zamezit vzniku onemocnění
chrupu a měkkých tkání v du-
tině ústní, případně zabránit
zhoršování již vzniklého one-
mocnění. To ale není zdaleka
všechno! Celkově vede k vylep-
šení estetického vzhledu celého
úsměvu. S přibývajícím věkem
je přirozené, že na obličeji při-
bývají vrásky, vlasy šednou
a zu  by mění odstín. Jejich me-
chanickým opotřebením totiž
ubývá skloviny, pod níž se na-
chází vrstva zuboviny, která
věkem tmavne. 

Vážení čtenáři, přejeme vám
krásný závěr roku – se zářivým
úsměvem a zdravými zuby, kte-
rým věnujete stejnou péči jako
předvánočním přípravám. Pa-
matujte, že dentální hygiena je
nejlepší prevencí, jak zachovat
svůj chrup zdravý a úsměv
šťastný. Na shledanou v Arbes+
dentální hygieně.

Více info o dentální hygieně
na www.arbesplus.cz

v zá ložce „Když se řekne…“

Když se řekne
dentální hygiena
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Sleva až 50 % na doplatek platí pro držitele Klientské karty u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, v běžnou pracovní dobu. Slevu z doplatku lze poskytnout až do
výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. akce platí do odvolání. Změna vyhrazena. Více informací v lékárně a na www.medifin.eu

SLEVA až 50 %
NA DOPLATEK
na léky pro držitele 
Klientské karty*
vybrané léky
pro chronické pacienty
s ještě NIŽŠÍMI doplatky

Malešice

Pobočka Počernická

Aktuální akční nabídku naleznete na www.medifin.eu

NÍZKÉ
CENY

ODBORNÉ
PORADENSTVÍ

SLEVA

NA DOPLATEK

Aplikace

… a na své léky
už nezapomenete.

Lékárnička
Medifin

Lékárna Medifin je součás -
tí Polikliniky Malešice již
řadu let a patří mezi nej-

větší poskytovatele lékárenské
péče na Praze 10. Pacientům
a ostatním zákazníkům na bízí
široké spektrum služeb, které
zahrnuje více než prodej léků,
potravinových doplňků a zdra-
votnických potřeb.

Součástí standardních slu-
žeb je věr nost ní program
umož ňující držitelům Klient-
ské karty využívat tyto výhody:
● sleva až 50 % na doplatek na
léky na recept*,
● pravidelné akční nabídky na
volně prodejný sortiment,
● další výhody.

Pacienti, kteří v lékárně vy-
zvednou své lé ky, ušetří díky
těmto výhodám nemalé peníze.

Mezi další odborně posky-
tované služby v lékárně patří: 
● měření krevního tlaku,
● lékové poradenství,
● měření hladiny cukru v krvi.

Jako jedna z mála poskytu -
je Lékárna Medifin 24hodi -

Lékárna Medifin nabízí
až 50% slevu na doplatek na léky
a výhodný věrnostní program

novou pohotovostní lékáren-
skou službu. Pacienti si v pří-
padě akutní potřeby mohou své
léky vyzvednout bez ohledu na
denní i roční dobu přes pohoto-
vostní okénko.

Od podzimu tohoto roku mají
pacienti a zákazníci lékárny
k dispozici mobilní aplikaci Me-
difin lékárnička, která jim po-

může k lepšímu přehledu o uží-
vaných lécích a přispěje tak
k jejich pravidelnému užívání
dle doporučení lékaře. Aplikace
je k dispozici pro operační sy-
stém Android.

Kompletní informace o vý-
hodách a poskytovaných služ-
bách jsou k dispozici na webu
www.medifin.eu.

* Platí pro držitele Klientské
karty u léků hrazených z veřej-
ného zdravotního pojištění,
v běž nou pracovní dobu. Slevu
z doplatku lze poskytnout až do
výše povolené regulované ob-
chodní přirážky lékárny, výši
slevy lze ověřit na účtence.
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Třeba už jen ordinační
dobou. Začíná se v půl
osmé ráno a v některé

dny je lékař v ordinaci až do půl
sedmé. To je výhoda zejména
pro pracující, pro které je často
nemožné vyšetřit si přes den
hodinku na návštěvu lékaře.
Lékaři ošetřují zvlášť nemocné
a zvlášť předem objednané pa-
cienty. Pokud tak potřebujete
například preventivní vyšetření
nebo se chcete nechat naočko-
vat, nemusíte se bát, že budete
v čekárně sedět s těmi, kteří
tře ba očkování nestihli nebo

podcenili a museli k lékaři vyra-
zit s chřipkou.

V ordinaci Medistra vám mo -
hou poskytnout veškerá očko-
vání, jen například třeba pro ti
žloutence, klíšťové encefalitidě
nebo černému kašli. Senioři
star ší 65 let by neměli zapomí-
nat, že mají vakcinaci pro ti
chřipce a pneumokokovým in-
fekcím zdarma. S lékaři můžete
očkování předem konzultovat,
poradí vám, co je pro vás nej-
vhodnější a také s jakým pří-
spěvkem od zdravotní pojišťov -
ny můžete počítat.

Vadí vám, že přijdete ke své -
mu praktickému lékaři a nako-
nec stejně musíte vyhledat od-
borníka, protože v praktikově
ordinaci chybí diagnostická za-
řízení? Lékaři v Medistře mají
k ruce třeba tlakový holter, EKG
elektrokardiograf, pulzní oxy-

Hledáte lékaře?
Najdete ho v Medistře

Marně hledáte dobrého praktického lékaře? Co by měl splňovat
a jaké benefity můžete očekávat? V ordinaci Medistra v Praze 10
se o pacienty starají a vycházejí jim v maximální možné míře vstříc.

metr, CoaguChek na měření
srážlivosti krve, analyzátor mo -
či a další a další. Odborník vám
také přímo v ordinace může po-
mocí testu určit, zda máte viro-
vou či bakteriální infekci, což je
důležité kvůli léčbě, nebo změ-
řit hladinu cukru v krvi.

Lékaři ordinace Medistra mo -
hou přijmout nové pacienty, za-
registrovat se lze pomocí jedno-
duchého formuláře přímo na
webových stránkách www.me-
distra.cz.

Na webu navíc najdete i nej-
různější formuláře, potřebné
třeba k vydání řidičského prů-
kazu nebo zbrojního pasu.
V po hodlí domova si je „stáh-
nete“, vytisknete a vyplníte. Lé -
kař na místě vyšetřením ově ří
vaši způsobilost a oba ušetříte
drahocenný čas.

MEDISTRA, s. r. o.
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Krupská 28, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 274 814 277

E–mail: ordinace@medistra.cz

Cvičí se dvakrát týdně,
vždy v úterý a ve čtvrtek
od 10.00 hodin, a to ve

Sportcentru10 na Kodaňské
uli ci ve Vršovicích. Cvičení je
určeno pouze těm seniorům,
kteří mají na desítce trvalé byd-
liště a je pro ně bezplatné.
Lekce trvá vždy šedesát minut.

Protože na každou hodinu
může přijít maximálně patnáct
cvičenců, je třeba se předem

přihlásit, a to na telefonním
čísle  222 945 627 maximálně
14 dní předem. Zájem ci jsou do
lekcí zapisováni postupně, dle
pořadí přihlášení.

Rekondiční cvičení pomáhá
zlepšit kondici a je přizpůsobe -
no možnostem lidí vyššího vě -
ku, jeho náplní tedy není posi-
lování, na progra mu je zejmé na
strečink, cvičí se třeba na mí-
čích, což je prospěšné pro reha-

Rekondiční cvičení
pro seniory
Jste senior či seniorka z Prahy 10 a rád či
ráda byste si zlepšili svoji fyzickou kondici
nebo dlouhodobě žijete aktivně a hledáte
pro vás vhodné cvičení? Vyzkoušejte
skupinové rekondiční cvičení.

bilitaci páteře. Na cvičící navíc
dohlíží lektor, který hlídá, aby
byly cviky prováděny správně.

Rekondiční cvičení pro seni-
ory pořádá v souladu s myšlen-
kami Evropského roku aktiv -
ního stárnutí a mezigenerační
solidarity desátá městská část.
Vyzkoušet si mohou senioři
z Prahy 10 také Senior box, což
je cvičení založené na zákla -
dech klasického boxu, uprave -

né speciálně pro osoby v senior-
ském věku. Cvičí se na stej ném
místě a za stejných podmínek
jako v případě rekondičního cvi-
čení, lekce Senior boxu se ko-
nají vždy ve čtvrtek od 15.00
hodin. I na box je třeba se pře-
dem přihlásit. Na obě cvičení by
si příchozí měli donést spor-
tovní oblečení a obuv, ručník
a také občanku, kterou prokáží
trvalé bydliště na desítce. 

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 D
R

EA
M

ST
IM

E



16 www.vase10.cz

tipy na vánoční dárky

IN
ZE

RC
E 

V
10

-1
22

3A

IN
ZE

RC
E 

V
10

-1
22

3B

Obchodní centrum
plné změn

WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ

KAPR
ZDARMA

NEVZTAHUJE SE NA NÁKUPY 
V HYPERMARKETU ALBERT

19.–23. 12.

Nejsnadnější je nakoupit
pro děti každého věku.
Oříšek bývá, co koupit

ro dičům a ti zase občas netuší,
co pořídit dospělým dětem. Pře-
mýšlíte někdy, jak co nejúčinně -
ji ochránit svoji domácnost?
Bezpečnostní systém nebo ka-
mery nemusí stát desetitisíce.
Proč to nedopřát rodině?

Myslet však můžete při ná-
kupu vánočního dárku i na to,
že by si vaši blízcí zasloužili re-
laxovat. Co jim třeba dopřát
pobyt v lázních? Třeba je lázeň-
ský pobyt donutí na své kondici
pracovat. Toho samého můžete

docílit i v případě, že zakoupíte
jako vánoční dárek permanent -
ku do fitness centra. Víte o tom,
že maminka, bratr nebo třeba
kamarádka by se rádi pustili do
intenzivního cvičení, ale buď
jim schází finance, nebo od ho -
dlá ní? Rozhodněte za ně a cvi-
čení jim prostě předplaťte.

Nezapomeňte pořídit dárky
včas. Podle nového zákona totiž
zůstanou vel ké prodejny 25.
a 26. prosince uzavřeny. Pokud
se chystáte na návště vu, za-
kupte drobnosti buď předem,
nebo bu dete mu set využít malé
obchody či benzinové pumpy.

Nápady
na vánoční dárky
Už máte všechny vánoční dárky pohromadě
poschovávané po bytě a stačí je jen zabalit,
ale hodila by se vám nějaká drobnost? 
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Nová prodejna českého ručního skla.
Tip nejen na vánoční dárky.

Moskevská 58, Praha 10
www.glass-sklo.cz

Na to plynule navázala
identická změna v patře
hypermarketu Albert

a v ro ce 2017 se můžete těšit na
pokračování v 2. patře. Cí lem
těchto změn bylo vytvořit mo-
dernější, svěží a hlavně rodinné
prostředí, kde se naši náv -
štěvníci budou cítit příjem ně. 

Největší změnu přinesl ko nec
letošního roku – nové logo a no -
vý název VIVO! Hostivař. Pod
značkou VIVO! stojí realit ní
skupina IMMOFINANZ, kte rá je
zaměřena na obchodní a kance-
lářský segment na osmi trzích
v Evropě, a to konkrétně v Ra-
kousku, Německu, Slovensku,

Polsku, Rumunsku, Maďarsku,
Rusku a nyní i v České repub-
lice.

Kromě rebrandingu značky
byl připraven i nové webové
stránky, na kterých se zájemci
dovědí vše nejen ohledně změ -
ny názvu, ale také veškeré důle-
žité informace pro rychlé a pří-
jemné nakupování. Obchodní
centrum však může své záka-
zníky ujistit, že vše zůstává tak,
jak jsou zvyklí – obchody i služ -
by se nemění. O případných
změnách a vylepšeních bude
VIVO! Hostivař včas informovat
na nových webových stránkách
www.vivo-hostivar.cz.

V poslední době prošel PARK HOSTIVAŘ
nejednou změnou. Vše začalo kompletní
modernizací a zútulněním -1. patra v roce
2015. 
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TEXTILE HOUSE
Vršovická 62, Praha 10 www.textilehouse.net

INZERCE V10-1238
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Zveme Vás do novû zrekonstruované
prodejny Pekafiství na adrese

Starostra‰nická 1103/39, Praha 10

Otevírací doba:
Po–Pá 6.30–18.00 hod., So 7.00–11.00 hod.

Naše firma nabízí široký sortiment
pekařských výrobků, jemného pečiva,

dorty a zákusky, lahůdky, knedlíky,
výrobky bez lepku, máslové čerstvě pečené

vánočky a vánoční cukroví.
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UDĚJTE POZITIVNÍ ZMĚNU VE VAŠEM ŽIVOTĚ A TRÉNINKU!
ZMĚŇTE SVŮJ POHYB, SVŮJ TRÉNINK,

SVÉ VÝSLEDKY, SVŮJ ŽIVOT!

Zapomeňte na stroje a běžné fitness!
CORE GYM je tělocvična s jiným přístupem, s jinými výsledky!

Chcete být silnější,
ale zároveň pohyblivější a zdravější?
Chcete zlepšit Váš sportovní výkon?

Máte problémy se zády,
či s funkcí celého trupu?

Chcete zlepšit techniku cvičení
a naučit se správně cvičit?

Navštivte nás!

www.facebook.com/coregympraha
www.core-gym.cz
www.coretraining.cz

CORE GYM Kulturní dům Letňanka
2. patro, Rýmařovská 561
Praha – Letňany
Tel.: 777 131 078
E-mail: info@coretraining.cz

MARTIN SNÁŠEL
Silový, kondiční a nápravný trenér
Pohybový specialista
Zakladatel a lektor CORE TRAINING
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MÓDA
PRO PLNOŠTÍHLÉ ŽENY

* * *
STYL plus

V Olšinách 976/68, Praha 10

* * *
www.stylplus.cz
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KREJČOVSKÝ ATELIÉR

NOVĚ OTEVŘENO

Sedlčanská 1327/65
Praha 4 – Kačerov
Tel. 734 50 20 30

Otevírací doba:
Po–Pá 12–17

St 12–18

❱❱ Úpravy a opravy oděvů
❱❱ Sběrna čištění oděvů
❱❱ Zakázkové šití a svatební doplňky

Květinářství Jasmín
Vás zve

k návštěvě a nákupu

❱❱❱ Nabízíme širokou škálu
řezaných i hrnkových květin
a nádherné dárečky
pro každého.

Květinářství Jasmín
Račiněveská 2444,

19016 Praha, Újezd nad Lesy
www.kvetiny-jasmin.cz

Květinářství Jasmín
Přijmeme prodavačku-če/floristku

na plný nebo částečný úvazek s praxí!
Info: 608 982 711
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vánoce

Krásné Vánoce
a úspěšný rok 2017
přeje redakce 

Blahopřání
k Vánocům a do nového roku

Eva Elxa 
Herečka, režisérka, divadelní autorka a ve-
doucí autorského divadla PAP – Pražská
alternativní platforma Eva Elxa žila řadu
let ve Vršovicích, poté našla domov v Zá-
běhlicích. V životě se snaží řídit mottem,
že „Každá cesta začíná jedním prostým
kro kem“ a také tím, že je ráda sama se -
bou. 

Vánoce jsou emočně nejnáročnější svát ky. Jednak díky
tomu, že jsou u nás zasazeny uprostřed zimy, ale také protože
s koncem roku lidé obyčejně bilancují své úspěchy a ztráty,
a také často kladou o Vánocích na své nejbližší poněkud nere-
alistické požadavky. Lidé, kteří nemají v rodině právě nejlepší
vztahy a atmosféru, po tom právě o Vánocích, při oněch svát-
cích lásky, míru a pokoje, o to více touží. Jenže to se samo-
zřejmě samo od sebe neděje, a tak výsledkem je často ještě větší
frustrace, hlubší deprese a někdy i velká rodinná dramata.

Přeji tedy všem čtenářům, aby si uchovali jasnou mysl, dob-
rou náladu a optimismus. Doporučuji nevytvářet si dopředu
žádná velká očekávání a zaměřit se více na prožívání vděčnosti
za vše, co již máme. Zdraví, mír, bezpečí, hojnost jídla a pitné
vody, domov s čistou teplou postelí, krásnou úrodnou přírodu,
mnozí z nás rodinu, partnery, přátele, práci, koníčky, talenty,
lásku. Zaměříme-li se na to, co máme, dá nám to pevnou půdu
pod nohama a vyhneme se tak možnému zklamání, když se vše
nebude vyvíjet přesně podle našich svátečních představ. 

Do nového roku nám všem přeji odvahu být sami sebou a na-
plňovat svá přání a vize, plnit si své dětské sny. Přeji nám také
pevné odhodlání přijmout zodpovědnost za svůj život a bděle
chránit a rozvíjet svobodu, lidství a poctivost ve svém životě,
rodině i v naší zemi. Tak staň se. Eva Elxa 

David Frýdl
David Frýdl vystudoval střední průmyslo-
vou školu elektrotechnickou – obor silno-
proudé elektrotechniky. Nakonec však
jeho životní cesta vedla jinudy, i když zna-
losti ze školy se mu dnes hodí. Působí jako
farář vršovického Husova sboru a zároveň
tamtéž jako ředitel Vršovického divadla
MANA. 

Co přát nám všem na Desítce kromě obligátního zdraví, pro-
tože i na Titanicu byli také všichni zdrávi, a jak to dopadlo...
Tak alespoň malý záchranný balíček štěstí, až začneme nabírat
vodu a klesat ke dnu, a hlavně požehnání shůry a naději na vy-
tažení i z té sebevětší šlamastyky, která se na nás v příštím roce
chystá. David Frýdl

Dora Bondy
Zpěvačka Dora Bondy dělí svůj čas mezi
ka pelu, další hudební projekty, ale i psaní
textů a skládání hudby. Ovlivněna je její
práce Brazílií, kde našla nejen lásku, ale
i inspiraci k práci. Ráda do Brazílie jezdí,
rá da se ale také vrací domů a opustit
Prahu navždy by asi nedokázala.

Přeji všem, aby v roce 2017 byli spokojeni s tím, kde jsou,
kým jsou a co dělají. A klasická trojkoalice zdraví – štěstí – lás -
ka nesmí chybět.

Pravdu někdy lepší nepřát, tak to bude asi všechno. Šťastný
nový rok! Dora Bondy
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Vánoce, podobně jako řada dalších svátků, mají kořeny
v dobách předkřesťanských. Církev postupně překrývala
zažité obyčeje a rituály svými vlastními svátky spojenými
s křesťanskou liturgií. V případě Vánoc jde o svátky
narození Spasitele.

Jak to bývalo
kolem Vánoc
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Předvánoční čas nastával dříve vlast -
ně již po svatém Martinu, kdy se ži -
vot přesunoval do světnic, začínalo

se pozvolna s přípravou na Vánoce. Ale byl
to také čas, kdy se chodilo na přástky. Při
nich bývalo nad kolovrátky veselo, zpívalo
se,  povídalo a z generace na generaci se tak
předávaly pověsti, báchorky, písně, zvyky
a obyčeje.

Samotné období adventu dodnes začíná
čtyři neděle před Štědrým dnem. Bývalo to
období postní, netančilo se, dokon ce ani
svatby se nekonaly. Vše se připravovalo na
oslavu narození Ježíše Krista. Symbolem
adventu je věnec se 4 svícemi, nad kterým
se měla rodina v neděli odpoledne sejít, za-
pálit svíčku, posedět, popovídat si. Advent
provázela řada zvyklostí, ze kterých dnes
už mnohé ani neznáme.

V předvečer sv. Barbory, tedy 3. pro-
since, obcházely Barbor ky. Mladé dívky
v bílých šatech navštěvovaly děti, hodné
obdarovaly a zlobivé „vyplatily“ metlou. Na
sv. Barborku pak dívky nařezaly třešňové
nebo višňové větvičky, aby se dozvěděly,
kte rá se v dalším roce vdá.

V církevním kalendáři
jsou Vánoce od roku 336

Do dnešních dní přetrval v pl né míře
zvyk mikulášské na dílky. Sv. Mikuláš je his-
toricky doložená postava. Žil na konci tře-
tího a v první polovině čtvrtého století a 6.
prosinec, svátek sv. Mikuláše, je dnem jeho
úmrtí.  V předvečer tohoto svátku chodíval
celý mikulášský průvod, ve kterém se obje-
vovaly rozličné masky. Průvod putoval od
stavení ke stavení a v každém kraji to bylo
doprovázeno různými zavedenými po-
řádky a průpovídkami. Postupem času zů-
stali v průvodu jen čert a anděl, kteří chodí
s Mikulášem nadělovat dětem dodnes.
Někde se konaly i mikulášské trhy.

Také svatá Lucie je skutečnou postavou
a její svátek 13. prosince je dnem její mu-

čednické smrti. Noc před sv. Lucií má ča-
rovnou moc. Patřívala hrůzostrašně vy-
strojeným Luckám s dlouhými papírovými
zobá ky, které strašily děti a v příbytcích
prováděly různá alotria.

A pak už přiblížily vánoční svátky. Per-
níčky už byly nazdobené, pekla se vánočka.
Její přípravu – zadělávaní těsta a pletení
doprovázela řada pověr a rituálů. Vánočka
musela být pěkná, někde se do ní zapékal
peníz pro štěstí. Domácnosti se zdobily.
Chlou bou domácností bývaly betlémy, kte -
ré si lidé sami vyřezávali. České betlémy
jsou slavné po celém světě. Zpočátku se
k těmto domácím jesličkám dávaly i dárky.
Vánoční stromky měly ochranitelskou
funk ci. Ozdobené větve rozdávali i koled-
níci. Podle prvních zmínek se stromky za-
věšovaly nad štědrovečerní stůl, ovšem
špičkou dolů. Tradice zdobení stromku, jak
ji známe dnes, pochází z německých měst.
Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna
z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném
stromku v místnosti je v brémské kronice
z roku 1570. Nejdříve bychom jej našli v ce-
chovních a řemeslnických domech. Do sou-
kromých prostor začal pronikat až v polo-
vině 17. století. Až ve století 19. opouští
německé prostředí. Ujímá se nejprve ve
městech, poté na venkově, většinou ho při-
jímají dříve protestanté než katolíci.

Vedle stromečku a chvojí patří k Váno-
cům i jiné rostliny, u nás to bylo vždy hlav -
ně jmelí. Jeho snítky se různě zavěšovaly
a zavěšují (dnes nejčastěji k lustru) a vá-
noční polibek pod jmelím stále zůstává tra-
dičním zvykem. Ale jmelí pro štěstí musí
být darované!

Na Štědrý den se do večeře držel přísný
půst, který měl večer být odměněn vidinou
zlatého prasátka. Na štědrovečerním stole
pak muselo být tolik jídla, aby se všichni
dostatečně nasytili a ještě zbylo. Ryby se na
štědrovečerní stůl dostaly až v minulém
století. Dříve na stolech bývala hrachová

nebo čočková polévka, nákyp s houbami
nebo houbový kuba z krup, sladká omáčka
ze sušeného ovoce, nejčastěji švestková.
A sa  mozřejmě sladkosti.

Bývalo zvykem, že se prostíral jeden talíř
navíc pro náhodného pocestného. U stolu,
musel být sudý počet osob, lichý znamenal
smůlu. Od stolu se nesmělo vstávat, věřilo
se, že kdo by vstal, do roka by umřel. Tro-
cha od všeho ze stolu se dávala dobytku,
drůbeži, ale i zahradě a studním, aby se
všemu v no vém roce dařilo.

Na Boží hod vánoční
se nesmělo pracovat

Po večeři, když děti rozbalily dárky, při-
šel čas na zpívání koled a různá „čarování“
– lilo se do vody roztavené olovo, rozkrajo-
vala se jablíčka, pouštěly se skořápky oří-
šků se svíčkami, dívky házely střevícem.
Když se pak hospodář venku podíval na ob-
lohu, jak se bude v příštím roce dařit, mo -
hlo se jít na půlnoční mši.

Prvním vánočním svátkem je Boží hod
vánoční, připomínka narození Ježíše Kris -
ta. V tento den se stejně jako po celá století
v kostelech všech křesťanských církví ko-
nají mše zvané hrubé. Na Boží hod vánoční
se nesmělo pracovat, nezametalo se, ne -
stla ly se postele, den byl vyhrazen pro
zbožné rozjímání.

Druhým svátkem je den sv. Štěpána,
který byl jedním z prvních sedmi pomoc-
níků křesťanské církve v Jeruzalémě, pro
svoji víru byl ukamenován. Na památku
této mučednické smr ti se na kněze, světí-
cího obilí na jarní setí, házely hrsti ovsa.
Především je ale tento den spojen s koledo-
váním.

Koledníci chodili s velkou zlatou hvěz-
dou a zpívali dodnes známou štěpánskou
koledu. Podle tradice by měl tento den pa-
třit rodinným návštěvám. Ke slavnostním
obědům na Hod boží i na Štěpána se podá-
vala pečená drůbež.
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

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 P
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zProsincové číslo časopisu Sorry

právě v prodeji.

INZERCE V10-1233

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V10 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza-
pomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutěž@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Byl jsem u toho od
autora Jiřího Janouška.

B Y L  J S E M  U  T O H O : 
J I Ř Í  J A N O U Š E K

Lendl
Werich
Hušák

Když

stoupal na tenisový trůn

uzavíral svou životní pouť

vsadil SAZKU do hry o arénu

V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.
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INZERCE V10-1225

Přihlížet byste měli k to -
mu, jaké má dítě zájmy,
co ho baví a v čem se na-

opak necítí být silné. Máte do -
ma sportovce? Volte školu se
sportovním zaměřením, která
naopak není vhodná pro po-
tomka, který zná sport jedině
z televize.

Nezapomínejte si také prově-
řit, jak je vybraná škola pro bu-
doucího studenta dostupná.
Jsou samozřejmě obory, v nichž
není na výběr a jiná varianta
než zdlouhavé dojíždění prostě
možná není. Pokud je to však
jen trochu možné, volte školu
co nejdostupnější. První ročník
studia na střední škole je pro

dítě velkou změnou a než si „za-
jede“ řád, může to nějakou do -
bu trvat. Potomek bude potře-
bovat věnovat hodně času
stu diu a přípravě do školy, do-
jíždění ho tak může nepříjemně
zatěžovat.

Buďte realisté, i když chcete
pro své dítě to nejlepší, nepře-
ceňujte jeho schopnosti. Při-
hlédněte k jeho školním výsled-
kům na základní škole, kde je
studium přece jen snadnější,
než na škole střední. A i když se
vám to zdá předčasné, pomý-
šlejte i na to, jakou vysokou
školu by možná dítě jednou
rádo studovalo. Odborníci ne-
doporučují dítě „tlačit“ do stu-

Jak vybrat
střední školu?
Máte doma deváťáka a tak se intenzivně
připravujete na výběr střední školy? Jak
zvolit tu správnou, aby studium bylo pro
vaše dítě vhodné a netrápilo se oborem,
který prostě není pro něj? A jaké termíny je
třeba si v souvislosti se středními školami
zapsat do diáře?

Novinky v přijímačkách
■ Sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střed-
nímu vzdělávání na 1. března na první kolo přijímacího řízení.
■ Až na výjimky konání povinné jednotné zkoušky v oborech
s maturitní zkouškou, a to pro všechny formy vzdělávání.
■ Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných
testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika.
■ Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém
hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hod-
nocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nej-
méně z 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání
gymnázium se sportovní přípravou nejméně z 40 %.
■V oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou se ko-
návají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a no -
vě do 15. února.
■ Mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní)
do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijí-
macího řízení – konají se v pracovních dnech v období od
12. dubna do 28. dubna.

Zdroj MŠMT

dia oboru, kterému vy sami dá-
váte přednost, třeba kvůli to -
mu, že je v rodině takříkajíc tra-
diční.

Prověřte si, zda škola, o které
uvažujete, nepořádá přípravné
kurzy. Na nich si dítě jednak
může ověřit, v čem má mezery,
jednak možná i zjistí, že by ho
zvolený obor nebavil. Vybranou
školu si „prověřte“. Zajímejte
se třeba o to, jak jsou studenti
úspěšní při přijetí na vysokou

školu, zajímavou informací mů -
že být i to, zda škola nabízí mi-
moškolní aktivity nebo jak se
dětem daří při nejrůznějších
soutěžích. A zjistěte si také, jak
se studentům daří při maturi-
tách.

Hodně se toho o vybrané
škole můžete dozvědět při
dnech otevřených dveří, ty už
jsou v podstatě běžné, stačí si
jen ověřit, kdy se konají zrovna
na té „vaší“.
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Tato skutečnost je způso-
bena hned několika no-
vými věcmi, které zákon

obsahuje. Jednou z nich jsou
na  příklad velmi tvrdé podmín -
ky pro získání oprávnění k pro-
vozování kolektivního systému.
Kolektivních systémů je v ČR
několik a mají za úkol zajištění
plnění zákonných povinností
v něm sdruženým výrobcům.
Je otázkou, zda tvrdé podmín -
ky pro vznik nového kolektiv-
ního systému nastavilo minis-
terstvo proto, aby se stávající
kolektivní systémy nemusely
obávat nové konkurence, nebo
zda to mělo nějaké skutečně ob-
jektivní důvody. Každopádně
stávající návrh zákona tak nově
zbytečně znesnadňuje vstup
no vých konkurentů na již tak
poměrně problematický a ne
zce la konkurenční český trh
mezi kolektivními systémy. Ne-
zdravé a nekonkurenční pro-
středí v oblasti kolektivních sy-
stémů opakovaně kritizoval ve
svých stanoviscích i antimono-
polní úřad. Nové tvrdé nasta-
vení zákona může tuto situaci
ještě zhoršit a může samozřej -

mě znamenat i další monopoli-
zaci a s tím spojené postup né
zvyšování nákladů, kte ré ne-
nese nikdo jiný, než samotní
spotřebitelé. Ti náklady zaplatí
vždy při koupi nových výrobků
cestou takzvaného recyklač-
ního poplatku. 

Pokud bude nový zákon, nové
kolektivní systémy tedy asi ne-
budou. Pocit tržního prostředí
má však zákon přinášet alespoň
přes jakoby „tržní obchodování“
přes komoditní burzu. Na té
dříve pracoval stávající ministr
životního prostředí Richard
Bra bec. Poslední pozici na ko-
moditní burze opustil těs ně
před tím, než se stal ministrem
životního prostředí, a ihned
poté se v návrhu zákona obje-
vila právě komoditní burza.
Proti tomu, aby burza byla ob-
sažena v zákoně, jak navrhuje
Brabcovo MŽP, silně protesto-
vala naprostá většina dotče-
ných svazů a odborné veřej-
nosti. Po velkých protestech
ko moditní burza z návrhu zá-
kona zmizela, ale po čase se tam
opět vrátila pod krycím názvem
„organizovaný veřejný trh“. 

Další zákon z dílny MŽP
přináší zdražení,
tentokrát všech elektrospotřebičů
Mediálně známější, ale neméně
problematicky nový zákon o odpadech má
svého menšího bratříčka, který však
občany v České republice asi rovněž příliš
nepotěší. Stejně jako odpadový zákon, má
i nový zákon o výrobcích s ukončenou
životností přinést znatelné zdražení. Nikoli
však odpadů, ale dokonce i samotného
nově nakupovaného zboží, například
veškeré elektroniky.  

Zákon má však i některé po-
zitivní aspekty. Po mnoha le-
tech to vypadá, že by konečně
mohl být prosazen zákaz, aby
kolektivní systém, a s ním pro-
vázané subjekty, nemohly vlast-
nit a provozovat dokonce i své
vlastní zpracovatelské zařízení
na elektroodpad. Takovýto zá -
kaz je běžný v řadě evropských
zemích a uvažuje se i komplet-
ním zákazu v celé EU. Sféra
monopolu některých kolektiv-
ních systémů totiž doposud za-
sahuje i do zpracovatelského
průmyslu. Řada standardních
podnikatelských subjektů, kte -
ré nemají od státu povolení být
kolektivním systémem, tak
muse ly své podnikání ve zpra-
covatelském a recyklačním prů-
myslu ukončit. Reálně samo-
zřejmě nemohly konkurovat
zákonem zvýhodněným kolek-
tivním systémům, které mají
na svou činnost peníze ze zá-
kona, resp. z recyklačních po-
platků od spotřebitelů. Pokud
by nový zákon skutečně přinesl
tento zákaz propojení kolektiv-
ního systému se zpracovate-
lem, pak by to byl jistě krok

k tržnějšímu a konkurenčněj-
šímu prostředí.

Osud zákona je však velice
nejistý. Stále k němu trvá něko-
lik desítek zásadních rozporů
mnoha připomínkových míst,
průmyslových a odborných sva -
zů. Rozpory nebylo minister-
stvo životního prostředí schop -
no vyřešit ani za půl roku, od
zahájení připomínkového ří-
zení. Zákon byl již několikrát,
s ohledem na jeho nízkou legis-
lativní úroveň a množství práv-
ních a formulačních chyb, vrá-
cen ministerstvu životního
pro středí k nutnému přepraco-
vání. Pokud by i přes to vše pro-
šel na vládu, je otázka, jak by se
k němu vláda vzhledem k tolika
zásadním problémům posta-
vila. Nejistá by byla i jeho cesta
parlamentem, navíc necelý rok
před volbami. Rozumní pos-
lanci by s největší pravděpodob-
ností zřejmě nechtěli podpořit
zákon, který i pro samot né ob-
čany znamená v mnoha ohle-
dech krok zpět a vyšší náklady
při koupi nových elektrospotře-
bičů. Uvidíme ale, jak ce lý pří-
běh dopadne. 
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Strojní zámečník - nástrojař
Výrobní firma v Dolních Měcholupech přijme okamžitě

pracovníky pro výrobu a montáž strojních součástí a zařízení.
Nabízíme: Práci na HPP, DPP, ŽL, příjemné prostředí
rodinné firmy, platové ohodnocení dle výkonu, možnost
příspěvku na penzijní a životní pojištění, stravenky.
Očekaváme: Zodpovědnost a spolehlivost.
Kontakt: tomas.attl@attl.cz, 602 384 404 – Tomáš Attl.

ATTL a spol. s.r.o., Ke Slatinám 117,
109 00 Prague 10, Czech Republic
phone +420 272 705 511
e-mail: attl@attl.cz, http://www.attl.cz
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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

Chcete inzerovat ve Vaše 10?

Volejte Katku
724 039 955

Více na www.vase10.cz
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Bydlím trvale po desítky
let v Estonské ulici a mu -
sím konstatovat, že par-

kování se zde neustále zhoršuje
až na zcela neúnosnou mez. Si-
tuace se dramaticky zhoršila po
zavedení rezidenčních zón na
Praze 2 a po otevření VŠFS

v Heroldových sadech. Výsled-
kem je situace, že kromě víken -
du není prakticky možné v den-
ních hodinách po 9.00 hod.
za parkovat ani v Estonské ulici,
ani v okolních ulicích Kodaň-
ská, Hradešínská, Na Šafránce,
Slovenská, Dykova apod. 

Placené parkování

ano, či ne?
Platit nebo neplatit za parkování v Praze
10? V minulém vydání magazínu Vaše 10 si
čtenáři mohli přečíst, jaký názor mají na
zóny placeného stání politici, které si před
dvěma lety zvolili do zastupitelstva
městské části Praha 10. Téma vzbudilo
velký ohlas mezi obyvateli desítky.
Přinášíme výběr reakcí.

V dolní části Estonské, která
je široká, pak stojí běžně množ-
ství aut i ve vozovce a brání tak
ve vyjetí těm šťastlivcům, kte-
rým se ve večerních hodinách
podařilo zaparkovat. Pokud rá -
no vyjedete a chtěli byste se
během dne vrátit, nebo k vám
něk do přijede ať soukromě
nebo řemeslník, zaparkovat
v Es tonské či okolí je prakticky
nemožné, resp. riskujete odta-
žení, protože bráníte autům ve
výjezdu, a musíte doufat, že
vás někdo před odtažením trou -
bením upozorní, že chce odjet.
Ve večerních hodinách poté,
kdy studenti VŠFS popř. další
odjedou, se pár míst na parko-
vání objeví a po 10–15 mi nu -
tách kroužení máte povětšinou
možnost nějaké místečko na-
lézt. 

Stávající situace je naprosto
tragická a zavedení rezidenční
zóny bych rozhodně uvítal. Bo-
hužel Praha 10 problém parko-
vání dlouhodobě neřeší, ač bylo
evidentní a logické, že po zave-
dení rezidenčních zón v okol-
ních čtvrtích – zejména na Pra -

ze 2 a následně Praze 3 – se si-
tuace s parkováním v přilehlých
částech Prahy 10 nutně drama-
ticky zhorší – což se i stalo. Ce-
lopražské řešení by bylo jistě
lepší – ale dokud se nezavede
a při zavedení rezidenčních zón
většiny pražských centrálních
čtvrtí pak přilehlé části Pra -
hy 10 zůstávají prakticky jedi-
ným místem, kde se dá, byť
s ob tížemi, parkovat  poblíž
cen tra zdarma – ovšem na úkor
jejích rezidentů. 

Ing. Jan Tomsa

Bydlím na Ruské 162, Vr-
šovice pod Vinohradskou
nemocnicí, kde je velice

obtížné parkování, jelikož kaž -
dý kdo jde do nemocnice, par -
kuje na Praze 10 na Ruské ulici
nebo v okolí. Lidé, kteří nejsou
z Prahy a jdou na opera ci, par-
kují auto v našem okolí i několik
dní, jelikož nad nemocnicí je již
Praha 2, a ta má parkovací zó -
ny. Jsem pro zavedení parkova-
cích zón na Praze 10 v co nej-
kratší době.

Irena Jelínková
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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

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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La Buchta
Cesta z jednoho těsta

Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,

překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,

stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní

náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje

rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80

receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.

A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,

více na www.smartpress.cz.

Jak se asi může parkovat ve
Vršovicích, když ráno při-
jíždějí mimopražští a utí-

kají na tramvaj nebo autobus
do centra a okamžitě zaberou
volná místa po autech míst-
ních. Ty nové úpravy ulic – Mos -
kevská a kolem jsou akorát zá -
bor parkování a nic jiného. Pěší
zóna je normálně průjezd ná
a dopravní značku řidiči nere-
spektují, když je ve stanici
tramvaj, tak ji objíždějí zleva
a policie je tam jednou za měsíc
a je zajímavé pozorovat, kolik
řidičů projede bez potrestání
zvláště v těch luxusnějších au-
tech. Vypsání pokuty trvá 20
mi nut a spousta aut projede
kolem. Někdo vymýšlí  stále ně-
jaká omezení parkování v uli-
cích, ale už neříkají kam s těmi
auty. Jak to tedy řeší Praha 10?
Vyšle městskou policii, ať vy-
bírá pokuty a nic víc.

M.P.

Bydlím ve starých Vršovi-
cích a zaparkovat tady je
velký problém. Parkuje tu

všechno, co přijede po D1 a půl -

ka Ústeckého kraje. Ale mo dré
zóny v takové podobě, jako jsou
dosud všude jinde, jsou dost
velký nesmysl, protože až si je
zavedou všechny městské části,
tak bude stačit pro každé auto
nakreslit parkovací místo, nebo
ani to ne, protože pak nebude
moct vyjet nikdo, protože nikde
nezaparkuje. Proč nemůžu jako
obyvatel Prahy zaparkovat v ji -
né měst ské části, třeba i za větší
poplatek. A pro Středočechy
a os tatní postavit P+R parko-
viště a parkovací domy. Nebo to
dopadne tak, jak již někteří sta-
rostové navrhují, že každý
s praž skou SPZ, kdo zaparkuje
někde mimo hranice Prahy, bu -
de platit. Kdekoliv. Chtělo by to
zdravý rozum a méně popu-
lismu. 

Radmila Janečková

Poslouží-li můj názor k za-
vedení parkovacích zón
nevím, ale rozhodně vy-

užívám této příležitosti k vyjá-
dření se k této problematice,
protože to opravdu problém je,
a to velký! Koupila jsem byt

v Madridské ulici ve Vršovicích
teprve před šesti měsíci a roz-
hodně jsem netušila, jak těžké
zde bude najít místo na parko-
vání. Od 17. hodin dále je to
opravdu problém, přijedu-li po
19., tak jsem již předem smíře -
ná s tím, že budu zoufale mís to
hledat, několikrát objíždět ši-
roké okolí našeho bloku a někdy
i parkovat dva kilometry dale -
ko. Navíc auta často parkují na
zákazech, takže se někdy nedá
ani přejít ulice.  

Nevím, jestli ty mraky aut,
která ve Vršovicích parkují,
jsou spíše nerezidentů nebo
pří liš velkého počtu rezidentů;
jedno je však jisté: zůstane-li
náš obvod jediný v Praze, který
nezavede parkovací zóny, nedo-
statek parkovacích míst se sto-
krát zhorší a staneme se vel-
kým a jediným odstavným
par kovištěm pro nerezidenty.
Takže určitě jsem pro jejich za-
vedení.

Ing. Sylva Di Sandro
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Sedací souprava SWEET

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

INZERCE V10-1211

Vrámci akce nazvané Buď
líný proběhne v druhé
po lovině ledna svoz elek-

troopadu z domácností. Akce je
vhod ná především pro seniory
z desáté městské části, kteří
mo hou mít problém se zajiště-
ním odvozu do sběrných dvorů
hlavního města.

Odevzdávat bude možné
elektrospotřebiče, baterie, to-
nery, zářivky, kuchyňské elek-
trozařízení, pracovní nářadí,
audio a počítačovou tech niku,
ale i CD či DVD nosiče.

Odvážet se vše bude přímo
z domácností, a to bezplatně.
Ideál ní je domluva v rámci do -
mu, kdy svoz může proběhnout
pro několik sousedů najednou. 

Podmínkou svozu je zajištění
minimální váhy objednávky
v rozsahu 25 kg elektroodpadu.
Odvoz je potřeba domluvit

s pra covníky společnosti REMA
Systém v době od 9.00 do 17.00
hodin na telefonním čísle 840
550 650. Bližší informace lze
získat i na webu www.remasys-
tem.cz či mailové adrese logis-
tika@remasystem.cz.

Sběr přímo v domácnostech
je v desáté městské části tra-
diční, nabízí ho městská část ve
spolupráci s neziskovou společ-
nosti REMA Systém.

Odvoz elektroodpadu
bude v lednu

Do kontejnerů je možné
vkládat domovní odpad,
např. starý nábytek, ko-

vové odpady, sanitární kera-
miku, autoskla, zrcadla, spor-
tovní náčiní a podobně. Nepatří
do nich nebezpečné odpa dy,
elektrospotřebiče, pneumatiky,
bioodpady a stavební od pad.
Objemný odpad lze předávat
také ve sběrných dvorech.

Velkoobjemové
kontejnery

Saratovská x Kralická

Nad Úžlabinou (naproti č. o. 32)

K Botiči x Ukrajinská

Káranská x Bydžovského

10. 12. 2016 8.00–12.00

10. 12. 2016 9.00–13.00

17. 12. 2016 8.00–12.00

17. 12. 2016 9.00–13.00

■ Odevzdávat bude možné:
staré a vysloužilé domácí
elektrospotřebiče, baterie,
to ne ry, zářivky, autobaterie,
kuchyňské elektrozařízení,
pracovní nářadí, audio a po-
čítačovou techniku, včetně
komponentů typů kabelů,
klávesnice, reproduktorů,
ale i CD či DVD nosiče.
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