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Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha

Vážení čtenáři,
příjemné období, na které se
většinou těší nejen děti ško-
lou povinné, ale i dospělí, je
za ná mi. Prázdniny skonči -
ly, začíná nový školní rok.
Snad nám ale podzimní po-
časí dopřeje sluníčko a bu -
de te tak mo ci vyrazit na ně-
jakou pěknou kulturní akci
pod širým nebem. Přináší -
me vám tipy, kde se co koná.
Pořádáte nějakou akci vy?
Dej te nám o ní vědět. Dozví -
te se ta ké to, jak to vypadá

s rekonstrukcí polikliniky v Malešicích. Jan Sokol vás za-
světí do světa autismu, přečtěte si povídání o nadačním
fondu AutTalk a o záslužné práci, kterou celý jeho tým dělá.
O této nemoci ví on a jeho dcera, miss Kateřina Sokolová,
víc než dost. K založení fondu je vedla osobní zkušenost.
Z obálky zářijového vydání magazínu Vaše 10 na vás shlíží
Erika Merjavá, autorka a režisérka nové hry Vršovického
divadla Mana. Jde o ojedinělý projekt Imaginárium Hansa
Christiana Andersena. Díky němu nahlédnete do míst,
která jsou běžně divákům skryta. Užijte si pěkný nadchá-
zející podzim.

Vaše Zuzana
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Seznam osmatřiceti pražských podcho -
dů zpracoval Institut plánování a roz-
voje Prahy (IPR Praha) s tím, že u pěti

z nich bylo vydáno doporučení k přednostní
revitalizaci. Dočkat by se vybrané podchody
měly důkladného úklidu, nového osvětlení,
výmalby či uměleckých instalací. „Víme, že

podchody jsou bolavým místem mnoha ve-
řejných prostranství v Praze. Leccos se ale
dá celkem jednoduše vylepšit například kva-
litním osvětlením,“ uvedl náměstek primá-
torky hlavního města Prahy Petr Dolínek
s tím, že pětice vybraných podchodů se doč -
ká obnovy ještě letos.

Proměna podchodu
na Strašnické

Desítka opraví
školu V Olšinách

Vliv psychiky
na lidské zdraví

Přednáška Vliv psychiky na lidské zdra -
ví je naplánována na středu 13. září.
K příchozím promluví Radmila Karafi-

átová a mluvit bude o tom, jak předcházet
nebo se následně zbavit zdravotních dyshar-

monií, debatovat se bude i o skutečných pří-
činách nemocí, vyváženosti stravy a vlivu na
lidský organismus. Přednáška se koná v Do -
mě čtení, začíná v 18.00 hodin a vstup na ni
je zdarma. 

Den s přírodou
2017

V neděli 17. září od 10.00 hodin se
v Malešickém parku uskuteční
Den s přírodou. Pořádá ho ČSOP

Natura, quo vadis? a oddíl GINKGO. Jde
o dvanáctý ročník tradičního podzimního
herně-soutěžního dne pro děti i dospělé.
Ve středu 20. září od 19.00 hodin potom
ČSOP Natura, quo vadis? a její EkoCen-
trum v Domě pořádají v Malešickém mi-
kropivovaru cestovatelské promítání
o za jímavých zážitcích a přírodě Vietna -
mu od Pavla Dubového a Ivoše Bendy.

Plavenky
pro seniory zdarma

Obyvatelé Prahy 10 starší 60 let
s trvalým bydlištěm v městské
čás ti mohou i na podzimní měsíce

získat plavenky zdarma. Losovat se na
měsíce říjen, listopad, prosinec bude
v pon dělí 2. října. Ve 13.30 začne vydá-
vání slosovatelných lístků, ve 14.00 zač -
ne samotné losování, a to v KD Barikád-
níků. „Občané Prahy 10 mají o bezplatné
plavání velký zájem. Pro letošek jsme
proto mírně upravili pravidla lo sová ní
tak, abychom lépe vyhověli požadavkům
obyvatel,“ říká radní Bohumil Zoufalík.
Držitel plavenky je oprávněn navštívit
plavecký stadion Slavia v hodinách urče-
ných pro veřejnost a v čase, který mu
bude vyhovovat. Jedna plaven ka platí na
devadesát minut.

INZERCE V10-0918

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

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Zářijové časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.

Praha 10 opraví secesní budovu v ulici
V Olšinách, kde už v minulosti sídlila
škola. Děti se sem vrátí v následujících

letech. Rekonstrukcí projde i přilehlý poze-
mek, na kterém vznikne hřiště. „Mám ra-
dost, že se Praha 10 dočká další základní
školy a mé potěšení je o to větší, že vznikne
v krásné secesní budově v ulici V Olšinách,

která tomuto účelu sloužila už na začátku
20. století,“ řekl zástupce starosty Tomáš
Pek. Budova byla sedm let nevyužívaná, de-
sítka teď pracuje na vyřizování potřebných
dokumentů, aby byl návrat dětí do školy co
nejrychlejší. Z předchozích let existuje stu-
die rekonstrukce, která počítá s tím, že by do
školy chodilo zhruba 420 až 476 žáků.
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M  Praha 10 informuje

P ij te si zahrát tenis na turnaj pro všechny v kové kategorie 
ZDARMA, nebo vyzkoušejte ostatní sportovišt  v rámci 

otev eného dne na HAMRU! 

 

FACEBOOKOVÁ 
UDÁLOST:

TENISOVÝ TURNAJ

Malešický park

Usnesením radních M  Praha 10 bylo schváleno vyhlášení výzvy k podání p ihlášek do ve ejného losování na 

pronájem 50 bytových jednotek v termínu od 28. 8. 2017 do 28. 9. 2017 do 12:00 hod. Samotné ve ejné losování 

bude probíhat na Praze 10  za ú asti p edstavitel  M  Praha 10  dne 21. 10. 2017 od 15:00 hod., na Kubá ském 

nám stí, v prostranství farmá ského tr išt .  

Skupina A – Mladí lidé 18-30 let: 10 byt  

Skupina B – Man elé a registrovaní partne i s nezaopat enými d tmi do 26 let: 13 byt  

Skupina C – Samo ivitelé s nezaopat enými d tmi do 23 let: 13 byt  

Skupina D – bezd tní man elé a registrovaní partne i nad 30 let let: 4 byty 

Skupina E: jednotlivci nad 30 let: 10 byt

podrodbnosti na adrese: www.praha10.cz/losovanibytu 

Schodišt  mezi ulicemi 

ernokostelecká 

a Ve Stínu je nyní, díky nám tu místní 

obyvatelky Terezy Babkové, nejen 

bezpe n jší, ale i vybavené pojezdy pro 

ko árky a novým zábradlím. Pokud se 

také chcete zapojit se svým návrhem,  

navštivte www.moje-stopa.cz, stránky 

v nované participativnímu 

rozpo tu Prahy 10.park

 
 

Sportovní areál HAMR 
Záb hlice

SOBOTA

10:00 - 17:00

Povedlo se:

INZERCE V10-0901

V Malešickém parku
je výstava Pavla Kantorka

Výstava vědce a kreslíře Pavla Kan-
torka, který nedávno zemřel, je k vidě -
ní v Malešickém parku. Jde už o třetí

návaznou výstavu kreslíře, kterou pořádá
Centrum InGarden a finančně ji podpořila
Městská část Praha 10 v rámci Zásobníku
projektů – město na míru. Předloni byla vý-
stava zaměřená na vtipy ze zvířecí říše, v loň-
ském roce mapovala celou kreslířskou dráhu

Pavla Kan torka. „Letos výstavní soubor
představí čtyřicet velkoformátových tisků se
zaměřením na starší tvorbu a obohacen bude
o sedm autentických stránek časopisu Dikob-
raz, které byly získány z archivu Dikobraz
1968,“ uvedlo Centrum InGarden. Výstava
kreslíře Pavla Kantorka bude v Malešickém
parku nad vodním světem k vidění do 15.
října.

Opravena bude stávající budova radnice
desáté městské části, která je ve špat-
ném technickém stavu. „Jedná se

o dů ležité rozhodnutí, které přišlo po něko-
lika letech politických dohadů. Dosud se ne-
dařilo prosadit žádnou z diskutovaných va-
riant a budova tak dál chátrala. Až současná
rada jasně deklarovala zájem setrvat v této

budově a ukončila tak roky nejistoty,“ uvedl
k opravám budovy radnice desáté městské
části první zástupce starosty Tomáš Pek
(TOP 09). Část nákladů by chtěla desítka po-
krýt z dotace od pražského magistrátu.
Opra va budovy by navíc měla snížit energe-
tickou náročnost budovy a zlevnit tak její
provoz. 

Radnice desítky
projde rekonstrukcí

Opravy vodovodu
ve Vršovické

Až do 25. září se pracuje na komuni -
kaci Vršovická na obnově vodovod-
ních řadů. Z toho důvodu je třeba

počítat s několika dopravními omeze-
ními. V první etapě, která byla ukonče na
v polovině srpna, se pracovalo v úseku
Kodaňská – Altajská. Druhá etapa potrvá
právě do 25. září. Na komunikaci Vršo-
vická před křižovatkou s Kodaňskou platí
změna dopravního režimu, zákaz vjezdu
do Kodaňské a úprava dopravního re-
žimu na Vršovické u zastávky tramvaje
Koh-i-noor. Objízdná trasa za zákaz vjez -
du do Kodaňské ulice po komunikacích
Bělocerkevská – 28. pluku. Dopravní
opa tření se dotknou i tras autobusových
linek, a to spojů číslo 101, 124 a 139.
S dalším omezením na Vršovické je třeba
počítat v úseku ulic Oblouková – Moskev-
ská, kde probíhá rekonstrukce kanaliza -
ce. Je zde v obou směrech částečně uza-
vřen jeden jízdní pruh. Jedná se o úsek
komunikace v délce cca 70 m za křižovat-
kou s ulicí Moskevská ve směru do centra
a za křižovatkou s ulicí Oblouková ve
směru z centra.
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společnost podnikající v oboru nakládání s odpady a veřejných
služeb hledá pro rozšíření svého týmu zaměstnance na pozici:

ŘIDIČ VOZIDLA C

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 
pod značkou „ŘIDIČ“ emailem:

e‐mail: jan.brezina@mariuspedersen.cz
nebo na adresu: 

PAPKOV s.r.o
Jan Březina, V Korytech 179, 100 00 Praha 10

nebo volejte (do 17 hod):
Jan Březina, tel: 724 166 040

Popis pracovního místa:
● řízení nákladních vozidel typu „val‐

ník, kontejner, dodávka“ po Praze
a blízkém okolí 

Požadujeme:
● řidičské oprávnění C, praxe na kon‐

tejnerových vozidlech výhodou 
● platný profesní průkaz, kartu řidiče,

průkaz ADR výhodou (po dohodě
lze zajistit)

● absolvování psychologických testů
(po dohodě lze zajistit)

● flexibilitu a proaktivní přístup
● dobrý zdravotní stav
● praxe na obdobné pozici výhodou

Nabízíme:
● stabilitu a zázemí silné společnosti

s perspektivou zajištěné budouc‐
nosti

● hlavní pracovní poměr se smlouvou
na dobu neurčitou

● možnost rozšíření skupiny řidič‐
ského průkazu na skupinu E

● po každém odpracovaném roce va‐
lorizace mzdy

● moderní a nová auta

Nástup: 
● možno ihned

INZERCE V10-0921

Desítka chtěla s opravami
začít ještě letos, důvodem
je to, že stav budovy nevy-

hovuje nárokům na zdravotnic -
ké zařízení. „Kontrolou projektu
se ukázala nutnost záměr rozší-
řit. Nadále platí, že rekonstrukce
bude prováděna ve dvou fázích.
Nikdy tedy nebude přerušen pro-
voz celé polikliniky. Lékaři a dal -
ší nájemci využívající prostory

polikliniky Malešice bu dou o ča-
sovém harmonogra mu prací in-
formováni s velkým a dostateč-
ným předstihem,“ poznamenává
Tomáš Pek (TOP 09), mís to sta -
rosta městské části Pra ha 10. 

Právě informování jak veřej-
nosti, tak lékařů je pro malešické
zjevně zásadní. Když to totiž vy-
padalo, že už se s opravami zač -
ne loni, lékaři, kteří mají v budo -

Kdy začnou
opravy polikliniky?

Kdy bude opravena malešická poliklinika se

ptají obyvatelé Prahy 10. Přestože to původně

vypadalo, že by se mohlo opravovat už

začátkem letošního roku, práce stále

nezačaly. Radnice počítá s tím, že

rekonstrukce začne napřesrok.

vě polikliniky své ordina ce, pode-
pisovali petici, která mě la opravy
zastavit, protože prý neměli dost
informací. Budo va malešické po-
likliniky pochá zí ze sedmdesá-
tých let minulého století, kdy byl
ve stavebnictví využíván azbest
a oprava budovy je tak nezbytná
i z toho důvodu.

Opozice chce zvážit
novostavbu

„Opoziční zastupitelé navrho-
vali kliniku zbourat, což je samo-
zřejmě zcela vyloučené. Zacho-
vání lékařské péče je nezbytné,
zejména pro místní obyvatele je
poliklinika nepostradatelná,“
uve dl mluvčí radnice Prahy 10
Vít Novák.

„S opravou malešické polikli-
niky se nezačalo – a v řádu pár
měsíců ani nezačne. Městská
část Praha 10 je v nevýhodné
práv   ní situaci. V roce 2013 pro-
dloužilo tehdejší vedení (zdra-
votnictví obstarával současný
starosta Vladimír Novák) nevý-
hodnou nájemní smlouvu s fir-
mou MEDIFIN – až do roku
2030,“ podotýká Pavel Mareš,
zastupitel koalice VLASTA a člen
Výboru zdravotního a sociálního
s tím, že VLASTA chce zvážit
i druhou variantu – novostavbu
moderní polikliniky. „Oprava bu-
dovy plné azbestu, v jejíž jedné
polovině se bude ordinovat
a v dru hé sbíjet sbíječkami, je
podle nás ris kant ní,“ míní.

Jaký je váš názor
na opravu polikliniky

■ Využíváte lékařskou péči na poliklinice v Malešicích?
■ Potřebuje podle vašeho názoru rekonstrukci?
■ Jaké služby byste zde rádi nově našli?
■ Jste zastánci výstavby nové budovy?
Napište nám na mailovou adresu: zuzana.purova@a11.cz.
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Pavel Mareš,
koalice VLASTA, zastupitel MČ Praha 10

Bavme se
i o novostavbě

S opravou malešické polikliniky se nezačalo
– a v řádu pár měsíců ani nezačne. MČ Praha 10
je v nevýhodné právní situaci. V r. 2013 pro-
dloužilo tehdejší vedení (zdravotnictví obstará-
val současný starosta Vladimír Novák) nevý-
hodnou nájemní smlouvu s firmou MEDIFIN – až do r. 2030! Mít
vlastní polikliniku je výhodné. Stávající Rada nám ale říká, že stavbu
v Plaňanské, která má po životnosti, lze jen postupně rekonstruovat.
VLASTA chce zvážit i druhou variantu – novostavbu moderní poli-
kliniky. Vstřícnou k potřebám místních, se zajištěným parkováním.
Srovnejme pak obě varianty, jejich klady i zápory. Oprava budovy
plné azbestu, v jejíž jedné polovině se bude ordinovat a v druhé sbíjet
sbíječkami, je podle nás riskantní.

Ing. Jana Čunátová,
KSČM, zastupitelka MČ Praha 10

K občanské vybavenosti Malešic
patří objekt polikliniky.

Není to objekt nezajímavý jak pro občany tak
pro samotného vlastníka, kterým je ÚMČ Prahy
10. Tento objekt byl vystavěn současně se vzni-
kem sídliště Malešice, avšak v původních plá-
nech měl objekt daleko větší rozsah. Pamětníci
pamatují jak dlouhou řadu let před stávajícím objektem byla složena
kovová konstrukce jako pokračování stavby. Jak však léta běžela kon-
strukce rezivěla a dostavba zůstala v nedohlednu. Současná polikli-
nika občanům sloužila a má snahu sloužit i nadále. Léta se však na
ni podepsala a tak ji udělat nový kabát nestačí. Po dohodě s nájem-
cem, kterým je společnost Medifin, a.s. a MČ Prahy 10 se ukázala
možnost jak tuto budovu opravit. Opravit nejen plášť budovy,ale i vni-
třek, aby splňovala současné požadavky nejen nájemců. Také zde
pracujícím lékařům se dala možnost se k přestavbě vyjádřit. Že si to
ta budova zaslouží jistě potvrdí občané nejen Malešic. Nalézají zde
lékařskou pomoc v době, kdy ji potřebují včetně funkční lékárenské
služby. 

Oprava malešické

polikliniky
Žijeme v 21.století a kultura života, dále pak technické možnosti

v podobě moderního vybavení prostředí vytváří dobrý základ pro kva-
litní lékařskou práci. To však se neobejde bez finančních prostředků
jak vlastníka tak nájemce. A tak můžeme předpokládat ještě další
jednání, která jistě povedou ke zdárnému konci. To však stojí za tu
přeměnu budovy stařenky na moderní objekt sloužící dalším gene-
racím.V současné době je předkládán RMČ Praha 10 materiál týkající
se investiční akce s názvem ,,Dokončení projektové dokumentace re-
konstrukce Polikliniky Malešice“. Celý dosavadní postup dává zá-
ruku, že tento objekt neskončí jako ta původní kovová konstrukce
a poliklinika bude dále sloužit lidem tak jak tomu bylo již v minulosti. 

Tomáš Pek,
TOP 09, místostarosta MČ Praha 10

Poliklinika nevyhovuje
nárokům

Poliklinika Malešice nevyhovuje nárokům na
moderní zdravotnické zařízení. Současné ve-
dení radnice intenzivně pracuje na přípravě
obno vy budovy tak, aby MČ byla jediným doda-
vatelem a eli minovala rizika reklamací a pro-
dloužení přestavby. Kontrolou projektu se ukázala nutnost záměr
rozšířit. Nadále platí, že rekonstrukce bude prováděna ve dvou fá-
zích. Nikdy tedy nebude přerušen provoz celé polikliniky. Lékaři
a další nájemci využívající prostory polikliniky Malešice budou o ča-
sovém harmonogramu prací informováni s velkým a dostatečným
předstihem. Jsme si vědomi, že s každou rekonstrukcí jsou spojena
rizika, která nastanou až v průběhu stavby. Nicméně MČ považuje
zachování polikliniky na svém území za nezbytné.

INZERCE V10-0912

Zásadní rekonstrukcí projde podle plánů
radnice desáté městské části budova
polikliniky v Malešicích. Opravy už měly
začít, nakonec k zahájení prací dojde
pravděpodobně až příští rok. Jak
rekonstrukci lékařské budovy v Malešicích
komentují zástupci koalice a opozice?
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●Projekt Imaginárium Hanse Christiana
Andersena je představován jako zážitko -
vý, co si pod tím představit?

Zážitek chápeme jako nejhlubší dotek.
Chtěli jsme, aby se představení přímo dotklo
srdcí lidí, a to formou živých obrazů, interak-
tivního dialogu mezi divákem a hercem,
pohy bem, tancem, improvizacemi, tedy nej-
různějšími divadelními formami. Pro před-
stavení jsme využili vybrané prostory Hu-
sova sboru a Vršovického divadla Mana,
abychom divákům co nejpřesvědčivěji zpro-
středkovali  Andersenův svět, podpořili au-
tenticitu jeho pohádek a zdůraznili jejich po-
selství. Zastřešující  pohádkou jsou Iduščiny
květiny. Začátek představení jsme pojali jako
pohřební obřad v kostele Husova sboru, kde
se divák loučí s květinami, které po probdělé
noci a vyčerpávajícím tanci na plese, umírají.
Obřad vede farář Husova sboru za dopro-
vodu varhan. Pohřbem, kterého se zúčast -
ňuje malý Andersen a Iduška (postava z po-
hádky Iduščiny květiny), se otevírá pro
di váka svět fantazie H. Ch. Andersena, a to
formou dialogu malého Andersena a Idušky.
Andersen pomáhá dospělé Idušce vplout do
světa jeho fantazie, která se pomalu nechává
unášet jeho obrazotvorností. Po následují-
cím pohřebním průvodu se divák ocitá
v útro  bách Vršovického divadla Mana, kde se
stává součástí fantazijního světa největšího
dánského pohádkáře. Potkává se s pohád-
kami např. Princeznou na hrášku, Slavíkem,
Děvčátkem si sirkami nebo Císařovými no-
vými šaty.

● Jak představení vznikalo a kdo je jeho
autorem?

Původní nápad vzešel od ředitele divadla
a faráře Husova sboru Davida Frýdla, který
mě oslovil, abychom společným projektem,
zprodukováním pohádky, více propojili naši
práci v TALENT drama studiu s Divadlem
Mana. TALENT drama studio působí v di-
vadle osmým rokem, jde o pedagogicko-umě-
leckou činnost, zaměřenou na autorské di-
vadlo. Pracujeme od nejmenších čtyřletých
dětí až po dospělé. Zapojení dětí a mládeže
do představení nám přišlo zajímavé, neboť
dodává představení přesvědčivost, zvlášť
když jde o pohádku. Napadla mě forma imer-
zivního zážitkového představení – putování
prostory. Vytvořit celek složen z jednotli-
vostí. Z mozaiky vedlejších motivů a myšle-
nek poskládat a sdělit hlavní myšlenku. Aby
si divák sebou odnášel silný citový zážitek,
stal se součástí představení, neexistovala by
hranice mezi účinkujícím a divákem a spo-
lečně s divákem jsme vytvářeli atmosféru
představení. Oslovila jsem dramaturgyni
Hanu Lehečkovou, režiséra Jiřího Ondru
a výtvarnici Andreu Dorůškovou. Společně
jsme hledali vhodného pohádkáře, pohádku
a ústřední myšlenku představení. Padl výběr
na Andersena, neboť jednak vytváří své-
bytný pohádkový svět a za druhé poselství
a přesah jeho pohádek nám bylo velmi blízké.
Jako zastřešující pohádku, která by drama-
turgicky propojila všechny další motivy
a myšlenky, jsme zvolili Iduščiny květiny. Jde
o krásný obrazový příběh o nesmírné hloub -

ce lidské fantazie a obrazotvornosti v kon-
trastu se strnulostí a skepsí v lidském uvažo-
vání. Když jsme našli hlavní myšlenku před-
stavení, tj. oslava fantazie a obrazotvornosti
člověka, řešili jsme scénickou a prostorovou
formu a obsazení. Nakonec jsme se rozhodli
obsadit do ústředních rolí Andersena a Idu-
šky, dítě a dospělou herečku z TALENT dra -
ma studia. Obsazení Andersena 11-letým dí-
tětem nám umožnilo ještě více podtrhnout
hlavní myšlenku a podnítit v člověku návrat
k původnímu dětskému pohledu na svět
v celé jeho šíři a hloubce.
● Proč bylo jako předloha vybráno dílo
Hanse Christiana Andersena?

Andersenovy pohádky představují ucelený
pohled na svět. Boj tmy a světla, pravdy a lži,
síly a křehkosti, naděje a důvěry s beznadějí,
fantazie se strnulostí, krásy s ošklivostí. Věci
jsou v protikladu. V tom protikladu se často
stává, že na první pohled vítězí smrt, smu-
tek, beznaděj. Lidé často mluví o depresi An-
dersenových pohádek. Ale to není pravda.
Andersen byl hluboce věřící člověk, což se
silně promítá v celé jeho pohádkové tvorbě.
Za smrtí a beznadějí vždy prosvitá světlo
a naděje. Smrt není pro Andersena koneč-
nou. Pro něj to znamená přerod, změna, pře-
chod někam, kde už utrpení, tma a strach ne-
mají své místo.
● Ve hře mohou diváci vidět i děti, jsou to
ty z Vršovického dětského divadla?

Děti i většina dospělých herců jsou obsa-
zeni z TALENT drama studia, které má stá-
lou scénu ve Vršovickém divadle Mana již ně-

Ojedinělým projektem vstupuje do nové divadelní sezóny
Vršovické divadlo Mana. Jde o zážitkové představení
Imaginárium Hanse Christiana Andersena. „Putování začíná
v kostele Husova sboru. Poté se divák pohřebním průvodem
dostává do útrob Vršovického divadla Mana, kde může volně
putovat mezi prostory: foyer, herecké šatny, velký sál
divadla, kde se následně, v poslední části představení, celá
inscenace, kterou ocenili svojí podporou i grantové komise
Nadace Život umělce, nebo Státního fondu kultury ČR,
Městské části Praha 10, završuje,“ popisuje Erika Merjavá,
autorka a režisérka představení Imaginárium H. Ch. Andersena
a zakladatelka, lektorka a režisérka TALENT drama studia.

Erika Merjavá:
Vršovice vnímám jako svůj domov
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kolik let a prochází pravidelnou výukou
v rám ci studia autorského herectví a tvorby,
kterému se věnujeme v průběhu roku. 
● Představení je výjimečné tím, že se ode-
hrává jak v samotném divadle, tak i přile-
hlém husitském kostele. Putují tedy diváci
prostorem v průběhu představení?

Ano, putování začíná v kostele Husova
sboru. Poté se divák pohřebním průvodem
dostává do útrob Vršovického divadla Mana,
kde může volně putovat mezi prostory: foyer,
herecké šatny, velký sál divadla, kde se ná-
sledně, v poslední části představení, celá in-
scenace, kterou ocenili svojí podporou i gran-
tové komise Nadace Život umělce, nebo
Stát ního fondu kultury ČR, Městské části
Pra ha 10, završuje.
● Leckoho by napadlo, že představení je
vhodné i pro děti, je to tak nebo je to
omyl?

Určitě je. Jak pro děti, tak i jejich rodiče, je
vhodné pro nejširší věkové spektrum diváků.
Jednak v představení hrají děti, pak taky jde
o pohádky s princeznou a princem, králem
a nakonec taky hloubka a dramatičnost není
vůbec dětem cizí. Naopak. Často se stává, že
dětí  se dotknou právě nejsilnější a nejhut-
nější pasáže. Každý, z každé věkové katego-
rie, si v představení může něco najít. Některé
pasáže diváka pohladí, jiné dojmou, roze-
smějí, podnítí k zamyšlení. Každopádně se
dotknou nejniternějších tužeb a potřeb člo-
věka.
●Byla jste vy sama v dětství čtenářkou po-
hádek Andersena? Kterou si třeba vyba-
víte, a je nějaká, které se dodnes bojíte? 

Ano, byla. Milovala jsem jeho pohádky.
I většinu jejich filmových verzí. Nejvíce si pa-
matuji na Děvčátko se sirkami, Ošklivé ká-
čátko, Malá mořská víla a Sněhová královna.

Nemyslím, že jsem se přímo bála, ale bylo mi
z nich smutno. Brečela jsem nad malou moř-
skou vílou, když se změnila v mořskou pěnu.
Vždy jsem doufala, že nakonec za tou dru-
hou princeznou princ neodjede, že se do ní
nezamiluje, že to prostě skončí jinak. A do -
teď, když sleduji tuto pohádku, doufám, že
to jinak skončí. Člověk je nevyléčitelný… Jak
bych to řekla… Nadějář. Andersenovy pohád -
ky mi přišly vždy blízké, nevím čím, možná
mají tak silný duchovní přesah, že nějak to
člověka přitahuje, i přestože některé končí
smrtí hlavních postav. Ale je v nich tolik lás -
ky, naděje, víry, humoru. Jsou nabité lidský -
mi slabostmi, ale i vnitřní sílou. Jsou upřím -
né, jednoduché, křehké a přitom moudré,
hluboké. Prostě je mám ráda 
● Jak se vám pracuje ve Vršovickém diva -
dle Mana? 

V Maně máme stálou scénu již osmým
rokem, tedy od začátku vzniku naší činnosti.
To mluví za vše. Začínala jsem jako divadel-
ník-živnostník se dvěma dramatickými krouž -
ky, které jsem nazvala Dětský talent. Za tu
dobu se počet navýšil na 7 skupin. Pracu-
jeme už i s dospělými. Vloni jsme se změnili
na neziskovku TALENT drama studio. Krát -
ce před změnou jsem byla oceněna za tuto
činnost 3. místem Živnostník roku pro hl.
město Prahu. V období těch 8 let jsem studo-
vala Kreativní pedagogiku na DAMU u prof.
Ivana Vyskočila, autorské divadlo. Tímto
smě  rem poslední roky jdeme, protože mi to
přijde smysluplné a kreativní. Divadlo zamě-
řené na člověka, jeho tvorbu a autorství, na
jeho seberozvoji, komunikaci se sebou, i s os -
tatními. Jak říká Vyskočil, v současné době
chybí ve společnosti schopnost komunikace.
Člověk není schopen komunikovat ani sám
se sebou, natož s ostatními. O to právě v naší

práci jde. Když se člověk pochopí, přijme, jak
to má a naučí se se sebou komunikovat, stává
se tím, kým je. V tom je autenticita, přiroze-
nost člověka. Pak může tvořit, hrát, malovat,
kreativně tvořit. A jeho tvorba je plná lidství
a pravdy. Jinak je to falešné a nepřirozené.
A to není umění, ale nápodoba. Ale abych se
vrátila k Maně, vše toto, jak jsem popisovala,
nám Mana umožňuje a vítá. Dává nám k naší
činnosti a rozvoji našich myšlenek prostor.
Je to divadlo, které patří husitské církvi a jde
cestou hlubších duchovních poselství. A co je
hlubšího než vnitřní svět člověka a pravda
ukrytá v jeho hloubce, kterou chceme svo jí
pedagogickou činností odkrývat? A naší tvor-
bou interagovat s obecenstvem?
● Máte ráda Vršovice, kde Mana působí?

Miluji Vršovice. Bydlím na rozhraní Vino-
hrad a Žižkova. Mám to do divadla cobydup.
Takže tuto oblast vnímám jako svůj domov.
Vše se v poslední době mění. Z nonstopáčů
se stávají malé pekárny a hospůdky, přibývá
zeleně a laviček, kulturních a jiných komu-
nitních akcí. Minule jsem šla do divadla a sly-
šela jsem, jak mají senioři v Domově pro se-
niory, který je nad divadlem, odpolední
„dý chánek“, baví se a tančí, a k tomu jim hrál
swing. Bylo to takové obyčejné a milé. Začíná
být cítit z Vršovic život, otevírají se. Je to pov-
znášející. Jak tak nad tím přemýšlím, tak vy
se snažíte na Praze 10 o to stejné co my naší
činností. Učit lidi komunikovat, dávat jim
k tomu prostor. Vy vytváříte prostor ke ko-
munikaci a my je tomu učíme. A když to spo-
jíme, tak se bude lidem lépe žít.
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11. 9. 13.00–17.00
■V Rybníčkách (proti Šibřinské)

11. 9. 14.00–18.00
■ Janderova x Chládkova

11. 9. 14.00–18.00
■ Dobročovická x Slapská

11. 9. 15.00–19.00
■ Chorvatská x Dykova

12. 9. 15.00–19.00
■ Topolová x Jahodová

13. 9. 14.00–18.00
■ Práčská 101 (parkoviště)

14. 9. 13.00–17.00
■ Ruská x Tolstého

14. 9. 14.00–18.00
■ V Korytech x Jesenická

14. 9. 15.00–19.00
■ Šafránová x Chrpová (park)

16. 9. 8.00–12.00
■ Žitomírská x Kodaňská

Velkoobjemové

kontejnery
Kontejnery jsou na každém

stanovišti přistaveny pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku, po uplynutí této do by
bude kontejner odvezen. Kontej-
ner může být odvezen i dříve,
pokud je již zcela naplněn.

Do kontejnerů patří pouze
domovní odpad objemného cha-
rakteru, např. starý nábytek,
podlahové krytiny, kovové odpa -

dy, sanitární keramika, autoskla,
zrcadla, staré sportovní náčiní
apod.

Do kontejnerů nepatří ne-
bezpečné odpady, elektrospotře-
biče (včetně ledniček, mrazáků,
monitorů, televizorů apod.),
pneumatiky, bioodpady a sta-
vební odpad. Kontejnery je zaká-
záno používat k odkládání od-
padů z podnikatelské činnosti. 

16. 9. 9.00–13.00
■ Vrátkovská x Tuklatská

18. 9. 13.00–17.00
■ Přetlucká x Prusická

18. 9. 14.00–18.00
■ Rybalkova x Charkovská

18. 9. 14.00–18.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)

18. 9. 15.00–19.00
■ Hostýnská (u školy)

19. 9. 15.00–19.00
■ Michelangelova (v proluce)

20. 9. 14.00–18.00
■ Mokřanská x Běžná (u třídě-
ného odpadu)

21. 9. 13.00–17.00
■ Dukelská x Volyňská

21. 9. 14.00–18.00
■ Tulipánová x Želivecká

21. 9. 15.00–19.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem

23. 9. 8.00–12.00
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem
II.

23. 9. 9.00–13.00
■ Platanová x Kapraďová

25. 9. 13.00–17.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD)

25. 9. 14.00–18.00
■ Krymská x Kodaňská (ostrů-
vek)

25. 9. 14.00–18.00
■ Brigádníků x U Kombinátu

25. 9. 15.00–19.00
■ Nučická x Dubečská

26. 9. 15.00–19.00
■ Nosická (pod prodejnou Billa)

27. 9. 14.00–18.00
■ Nad Vodovodem x Slunečná

28. 9. 13.00–17.00
■Srbínská (mezi garážemi, u tří -
děného odpadu)

28. 9. 14.00–18.00
■ Vladivostocká x Gruzínská

28. 9. 15.00–19.00
■ Sněženková x Meruňková

30. 9. 8.00–12.00
■ Křenická x Olešská

30. 9. 9.00–13.00
■ Bramboříková (parkoviště)

2. 10. 13.00–17.00
■ Rektorská x Bakalářská

2. 10. 14.00–18.00
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4)

2. 10. 14.00–18.00
■U Vršovického nádraží x Ukra-
jinská

2. 10. 15.00–19.00
■ Vladivostocká x Jaltská

3. 10. 15.00–19.00
■ Vršovická x Karpatská

Zdroj: MČ Praha 10

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ
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GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující 
účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci 
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající  
k regulaci hormonální aktivity.

WWW.INDOL-IN.CZ

Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné 
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.

INZERCE V10-0913

WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ
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700 Kč 1 L BURČÁKU 
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*ČÁSTEČNĚ ZKVAŠENÁ 
HROZNOVÁ ŠŤÁVA
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Za Sheltií Dylan, která byla
odměněna jednak titulem,
jednak originální psí znám -

kou, skončil na druhém místě
Mufin, rasy Borderdor, na třetím
místě hrubosrstý jezevčík Sam-
mynka. Na nemedailových pozi-
cích skončil voříšek Kosťa a na
pátém Saphira, Erdel terier. 

Podmínkou pro účast v soutěži
bylo pro každého majitele zví-
řete, aby byli psi registrováni
v desáté městské části. Do finále,
v němž mohla hlasovat veřej-
nost, postoupila desítka zvířat,
které vybrala porota soutěže.

Loni zvítězil
vestaj Eduard

Loni se z vítězství mohl rado-
vat a titul nejhezčího psa desítky
po celý rok pyšně nosit vestaj
Eduard a jeho majitelka Petra
Rytířová. Na druhém mís tě skon-
čil loni v desítkovém psím klání
jorkšírský teriér Matyáš, na tře-
tím Don´t worry fitmin, rasy bor-

der kolie a čtvrtý byl Arny rasy
nova scotia duck tolling retri-
ever. Pátý byl velký švýcarský sa-
lašnický pes jménem Nelly.

V hlavním městě Praze žije
podle posledních údajů 94 000
psů, jde však jen o zvířata, která
jsou přihlášena. Celkem má po -
tom v Česku žít podle odhadů žít
kolem dvou miliony psů a milion
koček, což je nejvíc na obyvatele
v Evropě.

■Premiéru Stanislav Lem: Sola-
ris přináší v září Strašnické di-
vadlo 15. září. Jde o ikonický sci-
-fi příběh, se kterým Stanislav
Lem rozvířil literární vody v 60.
letech 20. století.

■ V 19.30 hodin začne 19. září
ve Vršovickém divadle Mana
koncert Marta Töpferová & Milo-
kraj. Töpferová vytvořila se svým
projektem MILOKRAJ album
„Tento svět“ inspirované českou
a moravskou lidovou hudbou,
španělským flamencem a latin-
skoamerickými prvky. V projek -
tu MILOKRAJ působí špičkoví
hudebníci z Česka i ze světa.

■ Fanoušci fenoménu hudební
popové kultury 20. století jsou
vítáni v Domě čtení, a to 20. září.
Konat se tady bude akce Ne-
známé písně The Beatles s podti-
tuelm Písně The Beatles, které
Brouci nikdy nevydali. V pořadu
zazní komentované ukázky mla-
dických autorských pokusů, ke
kterým se skupina už nikdy ne-
vrátila, skladby dua Lennon
McCartney, které vznikly na za-
kázku George Martina pro další

soubory, jež produkoval, písně,
které složil Paul z lásky k Jane
Asherové pro jejího bratra Pe-
tera, tvorba, kterou byli podpo-
řeni nasmlouvaní interpreti pro
Apple Records, nebo vyřazené
skladby, které se The Beatles
pros tě nehodily. Pořadem pro-
vází šéfredaktor časopisu Čtenář
a spolupracovník Radia Beat Ja-
roslav Císař.

■Seminář Osobní dům a rodová
zahrada pořádá Vila Flora 30.
září od 10.00 hodin. Mluvit se
bude o přírodní architektuře
a permakultuře. Setkání povede
architekt Petr Hájek. Příchozí
se dozvědí třeba zajímavosti
o správ ném řešení prostoru za-
hrady a domu či o rodové za-
hradě.

■ Svérázná americká kapela
Ben Miller Band vystoupí v klubu
café V lese. Koncert je napláno-
ván na 1. listopadu, začíná se
v 19.00 hodin. The Ben Miller
Band je americká kapela zalo-
žená v roce 2005, tvoří ji zpěvák
a kytarista Ben Miller, basový ky-
tarista Scott Leeper a perkusi-
onista Doug Dicharry. The Ben
Miller Band ve své hudbě kombi-
nují prvky folku, blues, bluegras -
su a country. 

Neznámé písně
The Beatles

20. září

Ben Miller Band
1. listopadu

Stanislav Lem: Solaris
15. září

Marta Töpferová 
19. září Seminář osobní dům

30. září

Psem Prahy 10
je Sheltie Dylan
Sheltie Dylan byla jmenována nejlepším psem

Prahy 10 pro rok 2017. Uspěla v každoročním

klání „Pes Prahy 10“. Nejlepšího psa

nominovali a poté i vybírali hlasováním přes

internet přímo obyvatelé desítky. 

Sheltie Dylan je Psem roku Pra -
hy 10.
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„Ikdyž se může zdát nej-
lepší, aby se děti začaly
učit cizí jazyk až poté, co

se naučily vlastní, já navrhuji,
aby začaly co nejdříve. Dejme
našim dětem šanci naučit se cizí
jazyk, aniž by si to vůbec uvědo-
mily, pouze tím, že začneme tak
brzy, jak je to jen možné,“ uvádí
Natàlie Perarnau, zakladatelka
Kids&Us a autorka výukové me-
tody angličtiny pro děti od prv-
ního roku života.

„I přes jejich nízký věk mají
malé děti výjimečné jazykové
schopnosti. Za pouhé tři roky se
člověk posune od komunikace
prostřednictvím pláče a křiku ke
stavbě téměř dokonale tvořených
vět. Dětský mozek je jako počí-
tač, který ukládá informace tím,
že sbírá statistiky o tom, kdy

a jak se slova používají a jak je
spojovat, aby z nich vznikla sku-
tečná věta a dítě mohlo komuni-
kovat,“ dodává Natàlie Perarnau.

Ve škole Kids&Us se děti naučí
anglicky podobně, jako se učí
svůj mateřský jazyk. To je dů -
vod, proč lekce angličtiny začí-
nají už od prvního roku a násle-
dují stanovený postup získávání
jazykových znalostí pro jakýkoli
jazyk – naslouchání, porozumě -
ní, mluvení, čtení a psaní. Pokud
začneme brzy, dítě asimiluje cizí
jazyk přirozeným a spontánním
způsobem, a tím maximálně vy-
užije své vrozené schopnosti,
které používá pro naučení se ma-
teřského jazyka.

Metodika Kids&Us je pevně
zakotvena v přirozeném proce -
su, který děti používají pro učení

se mateřského jazyka. Škola
Kids&Us se snaží využít a opti-
malizovat všechny tyto mecha-
nismy, které se aktivují v moz ku
dětí během prvních let jejich ži-
vota, aby jim pomohla naučit se
druhý nebo třetí jazyk. Ve škole
Kids&Us věří, že angličtina musí
hrát klíčovou roli v každodenním
životě dětí.

V roce 2014 byla otevřena
první škola v Praze-Malešicích.
V květnu a červnu letošního při-
byly další tři školy. Právě probí-
hájí zápisy do kurzů nejenom
v Kids&Us v Malešicích, ale
i v Nových Butovicích, ve Vršovi-
cích i v Modřanech. Výuka probí -
há formou kroužků jednou za
týden po škole či škol ce.

Další podrobnosti naleznete
na www.kidsandus.cz.

INZERCE V10-0904INZERCE V10-0920

Začněte s výukou jazyka
metodou školy Kids&Us
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
90

9

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
91

0

Koupím
sklo, porcelán a další

Zároveň
stěhuji a vyklízím

Děkuji. Tel.: 608 203 342

● Představte AutTalk…
AutTalk je nadační fond. Dlou -

ho jsme hledali spolupracovníky,
kteří jsou, jak se říká, stejné
krevní skupiny. Ve výkonném vý-
boru Nadačního fondu v AutTalk
jsem já s dcerou Katkou a náš
velmi dobrý rodinný kamarád.
Ale fond samozřejmě přizval
i profesionály, takže v dozorčí
radě máme například paní profe-
sorku Annu Struneckou, autor -
ku mnoha publikací nejen o au-
tismu, které si velmi vážíme.
Jsme rádi, že s námi spolupracu -
je. Povedlo se tak dát dohromady
lidi, kteří mají osobní zkušenost
s autismem a vědí, jaký je život
s člověkem, kterého tahle nemoc
postihne, ale také odborníky.
● AutTalk nevznikl náhodou,
ale na základě vaší velmi osob -
ní zkušenosti…

Ano, je to tak. Mám syna Rado-
vana, který trpí poruchou autis-
tického centra. Když se narodil,
vypadal a vy víjel se zcela v po-
řádku, ko lem druhého roku ale
začal projevovat znaky autismu.
Slovo autis mus je v Česku hroz -
ně obec né, schází pojmy. Měly by
být alespoň tři čtyři pojmy, které
by autismus blíže specifikova ly.
Někdo je jen lehce postižen, ale
jinak je velmi inteligentní, akční
a potom jsou ta cí, kteří nejsou
schopni sami existovat.
● Jak se synovi Radovanovi
teď daří?

Teď řekněme přiměřeně. Má
osobní asistentku, kterou se mi
povedlo najít s velkou dávkou
štěstí. Lidí, kteří jsou ochotni se
intenzivně starat o takto posti-
žené dítě není moc. Asistentka je

Na pomoc rodinám, jež zasáhl autismus jejich potomka, se orientuje
Nadační fond AutTalk. „Problém zasahuje nejen samotné dítě, ale
i jeho rodiče, prarodiče, sourozence. Pokud zkolabuje rodina,
zkolabuje vše, ta tíha kladená na rodinu je obrovská,“ říká zakladatel
a předseda výkonného výboru Nadačního fondu AutTalk, který sídlí
v Praze 10, Jan Sokol.

AutTalk pomáhá
bojovat s autismem

s ním už několik let, Radovan ji
vnímá jako svoji matku. Syn na -
vště vuje speciální školu ve Straš-
nicích, má speciální vzdělávací
program. Učí se základním vě -
cem, například rozpoznávání ba -
rev a tvarů. On rozumí všemu,
co se po něm chce, pokud je mu
to řečeno jednoduchými větami.
Ale nemluví. Komunikuje me al-
ternativními způsoby.
● Koho napadlo založit na-

dační fond? Mělo na to vliv, že
vaše dcera Katka je Miss ČR
roku 2007?

My už si ani nevzpomeneme,
zda jsem to byl já nebo dcera
Katka. Prostě to nějak vyplynu -
lo. Ve světě, kde se Katka pohy-
buje, je běžné nějakým způso-
bem se angažovat v charitě.
A u mě uzrávala myšlenka „něco
udělat“ také. Říkal jsem si, že
když už se mně a Radovanovi to -
hle přihodilo, tak by bylo do bré,
aby se spojilo víc rodičů, aby-
chom si mohli vyměňovat infor-
mace a zkušenosti. Takže naše
myšlenky s dcerou se potkaly,
a když už jsem dostal takové dvě
děti, kaž dé jiné, nabízelo se, že
musíme spojit síly a něco udělat.
● A těší vás, že ve fondu pra-

cujete s dcerou?

Určitě ano. Je to jenom plus.
Máme k so bě absolutní důvěru,
známe se, rozumíme si. Je to pro
nás srdeční záležitost. Ne náho-
dou máme v logu nadačního fon -
du srd ce.
● Jaké byly začátky vzniku

nadačního fondu?
Potkali jsme mnoho a mnoho

lidí, kteří mají velké zkušenosti
s autismem. Postup ně se vykrys-
talizoval tým fondu a mo hli jsme
se pustit do práce.
● A byl tenhle proces pro vás

jako pro tátu prospěšný?
Během přípravy vzniku fondu

jsme se samozřejmě dozvěděli
celou řadu důležitých informací.
Lidé, kteří s námi spolupracují,
mají neocenitelné zkušenosti ze
všech možných oborů, které ro-
diče autistů mo hou zajímat. Jde
o odborníky, ať už jde o sociálně
právní aspekty, tedy rady, jak
jednat s úřady, ale psychology,
psychiatry, ale i terapeuty. Do-
stali jsme se do kontaktu s mno -
ha skvělými lidmi a jejich zkuše-
nosti můžeme předávat dalším
rodičům.
●Litovali jste někdy, že jste do
toho šli?

To rozhodně ne. Za tu dobu
jsme se přesvědčili o tom, že mů-

žeme pomoci, že o naše rady je
zájem. A proto to děláme.
● Kdybyste měl z pozice táty,
který má autistického syna,
zhodnotit péči o tak hle ne-
mocné lidi. Jak si Česko stojí?

V Česku je autismus neprobá-
dané pole a také opomíjené.
Když odhlédneme od toho, že
dítě je nezvratně nemocné, tak je
třeba si uvědomit, že škody na
sociálních a rodinných struktu-
rách jsou obrovské. Představte
si, že máte doma dva roky zdra -
vé dítě a najednou se vám pro-
mění před oči ma, přestane ko-
munikovat. Je to tragédie, která
čas to může za rozpad rodin.
A když člověk sleduje a srovná -
vá, jaké sumy jdou kupříkladu do
vyzbrojování s částkami, kte ré
jsou určeny na pečovatelskou
a asistenční službu, je to smutné
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610%
❖ Kadeřnictví
❖ Pedikúra
❖ Manikúra
❖ Nehtová modeláž
❖ Prodlužování řas
❖ Masáže
❖ Kosmetika
❖ Depilace

Žitomírská 25, Praha 10

776 896 384
S tímto kuponem 10% sleva
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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 7, 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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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Zuzanu
774 582 244

Více na www.vase10.cz

zjištění. Takže když to shrnu,
péče v Česku je na standardní
úrovni, ale mohla by být mno-
hem a mnohem dále.
● Z kterých zemí bychom si
mohli brát příklad?

Co vím ze zkušeností od přátel
a spolupracovníků, tak velmi
kvalitní péče o autisty je v Nizo-
zemsku a Anglii. Tam fungují
centra, která se zabývají péčí
o dospělé autisty, pomáhají jim
najít zaměstnání a být v rámci
možností soběstačnými. V Čes -
ku, dá se říct, stojí za pomocí pro
autisty a jejich rodiny v podstatě
jen rodiče, které situace dohnala
k činům, a založili různá zaří-
zení pro autisty.
● Co přesně dokáže AutTalk
pro zájem ce udělat?

Může se na nás obrátit kdo-
koli, jsme ale orientováni zejmé -
na na rodiče autistických dětí.
Protože, jak jsem říkal, problém
zasahuje nejen samotné dítě, ale
i jeho rodiče, prarodiče, souro-
zence. Pokud zkolabuje rodina,
zkolabuje vše, ta tíha kladená na
rodinu je obrovská. Nehledě na
to, že se setkávají s nepochope-

ním veřejnosti a často i přímo
v širší rodině. Pořádáme rodičov-
ská setkání a podpůrná setkání.
Je důležité, že se rodiny mohou
potkat s těmi, které potkal po-
dobný osud a navzájem si vymě-
nit zkušenosti, rady a dodat si
sílu. Druhá for ma pomoci je fi-
nanční. Finanční možnosti fon -
du nejsou obrovské, ale máme
alespoň nějakou možnost finan -
ční pomoci.
●Abyste ale mohli finanční po-
moci přiznávat, musíte finan -

ce nějak získávat. Je možné
AutTalk podpořit?

Každý, kdo by měl zájem finan -
čně pomoci, nás může zkontak-
tovat. Je jasné, že někdo nemůže
darovat velkou sumu, my jsme
ale velmi vděčni za jakýkoli pří-
spěvek, který poputuje přímo ro-
dinám, které se statečně perou
s osudem.
●Další možností pomoci je za-
pojit se přímo do práce nadač-
ního fondu AutTalk, i to je
mož né?

Ano, lidí, kteří potřebují po -
moc, je hod ně. Rádi v našem tý -
mu přivítáme nováčky, kteří mají
chuť se pustit s námi do práce.
● Jaké máte plány do budou c -
na?

Za nadační fond bych si určitě
přál, aby se nám povedlo vybudo-
vat komunikační platformu pro
rodiny s autistickými dětmi a pro
odborníky a také pro subjekty,
které pomáhají. U nás je to troš -
ku nekoordinované. Každý dě lá,
co může s maximálně do brým
úmyslem, ale bylo by skvě lé síly
spojit a pomáhat opravdu kom-
plexně. A chtěli bychom autis-
mus víc propagovat, aby lidé
vědě li, o co jde, aby věděli, jak ro -
diče bojují.
● Říkal jste, jaké máte plány
s fondem. Ale jaké máte sny?

To je velmi snadné. Můj sen
jako táty je, aby Radovan mluvil,
aby mi řekl, co prožívá, co cítí,
čemu se zrovna směje nebo proč
pláče. A sen předsedy nadačního
fon du? Vidět stále více rodičů,
úředníků, terapeutů a obecně li -
dí kolem sebe s vědomým úsmě-
vem na tváři.
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