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

Vážení čtenáři,
do sněmovních voleb zbývá
několik posledních týdnů.
Přinášíme vám proto ná -
vod, jak volit a co vyřídit,
po kud už teď víte, že v ter-
mínu voleb nebudete doma,
ale svůj hlas vybrané straně
či hnutí rozhodně chcete do
volební urny vhodit. Vybírat
budete poslance a poslan-
kyně, kteří budou v dolní ko-
moře parlamentu zasedat
čtyři roky. Jsou to první ze
série voleb, která nás čekají.

Bude jich požehnaně, k volbám půjdeme v následujících le-
tech opravdu často. Z obálky říjnového vydání magazínu
Vaše 10 na vás shlíží současná velká hvězda Milan Perout -
ka. Jak prožíval účinkování v soutěži Tvoje tvář má známý
hlas, která z postav, do nichž se převtělil, byla největší vý-
zvou, jaké má plány na následující týdny a měsíce a proč
má rád desátou městskou část? Na desítce se nabízí celá
řada akcí, na kterých si můžete užít zábavu i se něco zají-
mavého dozvědět. A můžete si tady také zacvičit. Přečtěte
si o kurzech jógy. Proč má smysl je vyzkoušet a kam se na
ně vydat? Pěkný podzim.

Vaše Zuzana
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Zúčastněte se
vlastivědných vycházek

Další sérii vlastivědných vycházek
pořádá Praha 10. Každý zájemce
si může vstupenku vyzvednout

vždy od pondělí předcházejícího vycház -
ce v informačních kancelářích Prahy 10
ve Vršovicích a v Malešicích. V plánu je
tra sa Pražský Bohdalec/Na pomezí Vršo-
vic a Michle, dále téma Po stopách vý-
znamných obyvatel Prahy 10 či Strašnic
s návštěvou Vinohradského hřbitova.
Průvodce ale představí příchozím také
Záběhlice nebo vinohradské vily.

Dobrovolník roku
Prahy 10

Volbu Dobrovolníka roku pořádá po-
šesté Praha 10. Oceněno bude
deset dobrovolníků z různých ob-

lastí. Nominováni mohou být dobrovol-
níci z oblasti sociální, zdravotnictví, kul-
tury, sportu, práce s dětmi a mládeží,
životního prostředí a ekologie a dalších.
Podmínkou je, že svou práci vykonávají
na území desáté městské části. Nomino-
vat lze dobrovolníky do 31. října. Přihlá-
šky musejí obsahovat dané náležitosti,
a podávat je lze buď elektronicky na e-
-mailovou adresu michaelap@praha10.cz
nebo písemně na adresu Městská část
Pra ha 10, odbor kultury a projektů, od-
dělení projektů MČ Praha 10. Přihláška
musí být označena textem „Dobrovolník
roku Prahy 10“. 

INZERCE V10-1003

Petici „Ne překladišti Malešice“, pro -
jednali pražští zastupitelé. Po depsa lo
ji 1866 lidí, kteří nesouhlasí s plánova-

nou stavbou kontejnerového překladiště –
terminálu Malešice. Obávají se poškození
obytné čtvrti a zhoršení dopravní situace
a zatížení životního prostředí. Zastupitelé
proto vyzvali pražské radní, aby zpracovali
studii city logistiky. Lokalita v Malešicích je
pro železniční terminál rezervována v územ-
ním plá nu od roku 1964. Lokalita je již dnes
výrazně zatížena nákladní automobilovou
dopravou. Aktuálně projekt prochází posou-
zením vlivů na životní prostředí, kde mají ob-

čané i městská část možnost vznášet připo-
mínky. Před vydáním stanoviska bude muset
být předložena podrob ná dopravní studie, in-
vestor musí předložit projekt ve variantách
a město požaduje podmínit vybudování ter-
minálu zprovozněním silničního okruhu
v úseku 511. „Nechci, aby jakýkoli Pražan
byl zatěžován větší mírou automobilové do-
pravy, než je nezbytně nutné. Proto již dva
roky usilovně pracujeme spo  lu s odborníky
na plánu udržitelné mobility, který počítá i se
city logistikou. Praha nesmí sloužit jako pře-
kladiště tranzitní dopravě,“ řekl radní pro
do pravu Petr Dolínek.

Magistrát projednal
petici proti překladišti

Podoba Slatin míří
do návrhu Metropolitního plánu

Urbanistickou studii ukazující možnou
podobu Slatin za 50 let, kterou rad -
nice ve spolupráci s odborníky a ve -

řejností připravovala bezmála dva roky,
schválili zastupitelé městské části. Pražský
magistrát studii využije v návrhu Metropo-
litního plánu, hlavního dokumentu určují-
cího budoucí podobu Prahy, který se má začít
projednávat na jaře příštího roku. Území
Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice
patří me zi sedm největších rozvojových úze -
mí v metropoli, jeho velká část je zanedbaná
a už 17 let ve stavební uzávěře. „Naším přá-
ním bylo, aby Slatiny odpovídaly požadav-

kům moderní doby, ale také potřebě a touze
lidí po spojení s přírodou. Předloni v listopa -
du jsme proto zadali vypracování studie je-
jich možné budoucí podoby. Abychom však
netvořili jen regionální snovou vizi, ale re-
alistický model vycházející z daných as pek -
tů, spolupracovali jsme od počátku s Institu-
tem plánování a rozvoje hlavního města
Pra hy. Ten teď hotovou studii, na jejíž vý-
sledné podobě se podíleli i obyvatelé městské
části a další lidé, které budoucnost této části
měs ta zajímá, využije v návrhu připravova-
ného Metropolitního plánu,“ řekl rad ní pro
územní rozvoj Prahy 10 Bohumil Zoufalík.
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Startovné: 
Do 6 let zdarma 

Od 7 do 15 let 50,- K  
dosp lí 100,- K  do 30. zá í 

200,- K  na míst  
KA DÝ Ú ASTNÍK ZÁVODU 

OBDR Í BAT EK 
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Malešický park

NED LE

11:00 - 15:30

FACEBOOKOVÁ 
UDÁLOST:

B ECKÉ ZÁVODY 
DESÍTKA NA DESÍTCE
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 Zaregistrujte se na webu aktivnidesitka.cz 
vypln ním registra ního formulá e nejpozd ji 

do 7. 10. 2017. 

 B ECKÉ ZÁVODY 
DESÍTKA NA DESÍTCE

B háte rádi? Chcete podpo it dobrou v c? Máme pro Vás p ipravené
b ecké sout e na míru, sportovní veletrh a plno zábavy v rámci 

doprovodného programu. 

INZERCE V10-1001

■ Legenda české hudby, zpě-
vačka Eva Pilarová, vystoupí
v rámci Dnů Prahy 10 spolu
s Septet Plus Orchestra v KD Ba-
rikádníků. Koncert je napláno-
ván na 9. října, začíná v 19.00
hodin. 

■Slovenská rock’n’rollová ka-
pela z Žiliny Swan Bride /Yiyu,
která letos vydala svou pátou
studiovou desku, vystoupí 13.
října v Café V lese. Jde o jednu
z nejosobitějších slovenských al-
ternativních kapel. Koncert za-
číná  ve 21.00 hodin.

■ Představení Malá mořská
víla, příběh o tom, že ptáci jsou
létající ryby, lidské nohy dva ošk-
livé pahýly, připravil pro nejmen -

ší Dům čtení na 14. října. Lite-
rární pořad s loutkovými vstupy
o dvou světech, které na jedné
straně spojuje touha po lásce
a na druhé dělí nepřekonatelná
vzdálenost hlubin moře a po-
zemského života, zahraje dětem
divadlo Ka2 Kateřina Tichá a Ka-
teřina Tschornová. Určeno je pro
diváky od tří let, začíná v 10.00
hodin a vstup je zdarma.

■Na středu 18. října je v Domě
čtení naplánována přednáška
Cesta na Sever II – Norsko. Di-
váci se dozvědí, jak viděli Norsko
jeho čeští návštěvníci na počátku
a v první polovině 20. století, vy-
dáte se ve stopách Karla Čapka,
Rudolfa Těsnohlídka, Václava
Fialy a dalších cestovatelů za po-
znáním pohádkově krásné země
fjordů a vodopádů. Večer připra-
vila Jitka Jindříšková ze Skan -
dinávského domu. Přednáška
začí ná v 18.00 hodin, vstup je
zdar ma.

■ Festival izraelského filmu
Kolnoa 2017 se koná 19. října
v Ki ně Pilotů. Divákům přinese
první ročník festivalu to nejlepší,
co nabízí současná izraelská ki-
nematografie. Festival začíná
19. října a potrvá do 22. října.

■ V neděli 22. října se můžete
zúčastnit Ptačího výletu. Jde
o každoroční vycházku Malešic-
kým lesíkem s čištěním ptačích
příbytků a povídání o ptačích
sousedech. Sraz je v 9.00 hodin
u EkoCentra v Rektorské ulici
22. Akci pořádá ZO ČSOP Natu -
ra, quo vadis? a její EkoCen-
trum vDomě. Vstup je zdarma.

■ Pohádku o třech námořní-
cích zahrají dětem ve vršovic-

kém divadla Mana, a to 29. října
od 17.00 hodin. Děti se v pouta -
vém příběhu dozvědí, zda po-
může Kudlička kapitánu Hro-
movi najít jeho sen. Pohádka
vypráví příběh o čestném a dob-
rém kapitánu Hromovi, který se
na své lodi Bublině vydává za
svým snem… Na ostrov Huka-
kulu. Veselou činoherní pohádku
zahraje nejmenším divákům Di-
vadlo Láryfáry. Vhodné je před-
stavení už pro nejmenší děti, ale
i pro dospělé, kteří nezapomněli
na to, jaké to je být malý.

■ V neděli 5. listopadu od
13.30 mohou zájemci poznat
naučnou stezku sv. Josefa. Akci
pořá dá Natura, quo vadis? a ini -
ciativa Naše Malešice. Komento-
vaná vycházka po malešické na-
učné stezce je tra diční akce, kdy
se pro jde čtyřkilometrový okruh,
procházka je tak vhodná i pro
děti. Vycházku doplní au torská
slova tvůrců naučné stezky.

Eva Pilarová
v KD Barikádníků

9. října

Swan Bride /Yiyu
13. října

Malá mořská víla
14. října

Cesta na Sever II
Norsko
18. října

Festival
izraelského filmu

19. října

Ptačí výlet
22. října

Poznejte stezku
sv. Josefa
5. listopadu

Námořnická pohádka
29. října
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Volby do sněmovny

Jak volit a kde?
Nové poslance a poslankyně budou volit Češi v pátek 20. a v sobotu

21. října. Hlasovat se bude od pátečních 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu bude možné hlas svým vybraným favoritům vhodit od

8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Volby
do sněmovny

■ Volby se budou konat v pá -
tek 20. 10. a v sobotu 21. 10.
■Hlasovat se bude v pátek od
14.00 hod.do 22.00 hod.
a v sobotu od 8.00 hod. do
14.00 hod.
■ Volič musí volební komisi
prokázat svou totožnost
a stát ní občanství České repu-
bliky platným občanským
průkazem, nebo platným ces-
tovním, diplomatickým či
služeb ním pasem České re-
publiky anebo cestovním prů -
kazem.
■ Volit lze i prostřednictvím
voličského průkazu, který je
určen pro lidi, kteří se v době
konání voleb nebudou zdržo-
vat ve volebním okrsku v mís -
tě svého trvalého pobytu.
■Na voličský průkaz lze volit
v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České repu-
bliky nebo ve zvláštním vo-
lebním okrsku v zahraničí.
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Každý volič musí volit ve
volební místnosti ve svém
volebním okrsku. Jejich

seznam je k dispozici na webu
Městské části Praha 10. Pokud
už teď víte, že se v termínu, kdy
se volby konají, nebudete zdržo-
vat na Praze 10 ve volebním okr-
sku v místě svého trvalého po-
bytu, musíte si vyřídit voličský
průkaz.

Požádat o něj lze na Městském
úřadě Prahy 10. Jsou dvě mož-
nosti jak ho získat, osobně do 18.
říj na do 16.00 hodin nebo podá-

ním doručeným nejpozději sedm
dnů pře de dnem voleb, tedy do
13. října.

Pohlídejte si
platnost občanky

V tomto případě je nutné
žádat buď písemně s úředně ově-
řeným podpisem voliče, nebo
elektronicky prostřednictvím da-
tové schránky.  Vzor žádosti o vy-
dání voličského průkazu a plné
moci najdou lidé na webu Měst-
ské části Praha 10. Každý volič je
povinen prokázat ve volební

míst nosti svou totožnost. Pohlí-
dejte si proto, zda má te platnou
občanku, případ ně ji můžete na-
hradit platným cestovním pa -
sem.

Hlasovací lístky by vám měly
nejpozději tři dny před konáním
říjnových sněmovních voleb do-
razit do vašich poštovních schrá-
nek, pokud je například ztratíte
nebo zapomenete doma, nic se
ne děje, no vé můžete dostat pří -
mo ve své volební místnosti. Tam
také najdete vzory hlasovacích
líst ků a obdr žíte také obál ku, do
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INZERCE V10-1023

Infolinka: 739 561 389

iODŠKODNĚNÍ.cz
způsobili vám škodu? nebojte se ozvat!

úraz
autonehoda

škoda na majetku
pochybení lékaře

ztráta blízké osoby
zpoždění letadla

ZÍSKEJTE
MAXIMÁLNÍ 
ODŠKODNĚNÍ

KDY MŮŽETE ZÍSKAT ODŠKODNĚNÍ?

Když jste utrpěli úraz či nemoc z povolání

�  �  �

Když jste měli autonehodu

�  �  �

Když se stal úraz vašemu dítěti

�  �  �

Když došlo k pochybení lékaře či nemocnice 

�  �  �

Když jste ztratili blízkou osobu

�  �  �

Když byl zpožděn nebo zrušen váš let

INZERCE V10-1024

Volby
do sněmovny

■ Osobně lze získat voličský
průkaz na městském úřadě
po prokázání totožnosti do
18. října do 16.00 ho din.
■ Voličský průkaz lze získat
i podáním doručeným nejpoz-
ději 7 dnů přede dnem voleb,
tedy do 13. října. Požádat
o voličský průkaz lze písemně
s úředně ověřeným pod pisem
voliče nebo v elektronické po-
době zaslané prostřednictvím
datové schrán ky.
■ Hlasovací lístky budou dis-
tribuovány do poštovních
schránek, získat je bude mož -
né i ve volební místnosti.
■ Do úřední obálky lze vložit
jeden hlasovací lístek vybra -
né politické strany, politické -
ho hnu tí či koalice, zároveň
může volič na hlasovacím líst -
ku zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u 4 kan -
didátů vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost.

kte ré svůj zvolený lístek vložíte.
Na volebním lístku vybrané poli-
tické stra ny či hnutí můžete dát
preferenční hlas nejvýše čty řem
konkrétním kandidátům, a to
tak zvaným kroužkováním. Po -
kud dal volič přednostní hlas více
než čtyřem kandidátům, hlaso-
vací lís tek je platný, ale počítá se
ve prospěch politické stra ny či

hnu tí, nepřihlíží se však k před-
nostním hlasům.

Volit lze do
přenosné urny

Neplatné jsou hlasovací líst ky,
které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací líst -
ky, které nejsou vloženy do úřed -

ní obálky. Poškození ne bo přelo-
žení hlasovacího líst ku nemá vliv
na jeho platnost, po kud jsou
z něho patrny potřeb né údaje.

Požádat může vo lič zejména
ze zdravotních důvodů o to, aby
mohl hlasovat mimo volební
místnost. Okrs ková volební ko-
mise k němu vyšle dva své čle ny
s přenosnou volební schrán kou. 
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● Žijete už dlouho v Záběhlicích, co tady
máte rád?

Záběhlice jsou taková malá pražská ves-
nička. Pokud budu vycházet z toho, že člověk
má být blízko k přírodě, tak to sedí. Ale zá -
roveň je to blízko do centra, pořád jsem
v Pra ze, nic nemám daleko. Záběhlice jsou
jednodu še dobrý kompromis mezi městem
a ven kovem.
● A žil jste někdy někde jinde?

Celý život jsem prožil na Praze 10, s rodiči
jsem bydlel ve Vršovicích, na pomezí s Vino-
hrady. Tam jsem vyrůstal. Potom jsem ale
začal studovat gymnázium a potřeboval jsem
klid na učení, což jsem v pokoji se sestrou
a bratrem prostě neměl. Tak jsem se začal
pomalu přesouvat k prarodičům do Záběhlic.
To oni ten dům postavili. No a nakonec se
sem přesunuli i rodiče. 
● A toužil jste žít někde jinde?

Myslím si, že domov je zásadní místo, kde
člověku musí být dobře. Musí tam být hezky,
útulno, příjemně. Přijal jsem Záběhlice jako
svůj domov. Mám teď v plánu rekonstrukci
svého záběhlického bytu, pořád koukám ko -
lem sebe a vymýšlím, co bych kde změnil,
opravil, vylepšil. 
● Máte za sebou televizní klání Tvoje tvář
má známý hlas. Překvapilo vás, když při-
šla tahle nabídka?

Překvapilo a hodně. Měl jsem v minulých
řadách několik kamarádů a přemýšlel jsem,
jaké by to bylo. Když mě pozvali na konkurz,
říkal jsem si, jaké to asi je převlíknout se za
holku a zpívat. Jenže z konkurzu jsem dobrý
pocit neměl, připadalo mi, že lidi, kteří tam
seděli, na mě moc dobře nereagovali. Byli
tam zkrátka celý den a takticky i z pouhé

únavy příliš emocí neprojevovali. Ale usmálo
se na mě štěstí. Jsem za tu šanci pochopitel -
ně šťasten!
● A váhal jste, zda nabídku přijmout?

Rozhodně jsem neváhal a rozhodl se oka-
mžitě, když mi zavolali, že do toho jdu. I když
překvapený jsem vážně byl, možná až zasko-
čený a zároveň nadšený. Bral jsem to jako
velkou výzvu, kterou jsem asi hodně potře-
boval. Těsně před natáčením jsem prožíval
zkouškové období ve škole. Po nocích jsem se
učil do školy a střídal to se sledováním videí
z uplynulých řad. Z obojího mě polévala hrů -
za. Snad jsem soutěž ale absolvoval se ctí.
● Vaši kolegové z předchozích řad se sho -
dli, že to byl zápřah…

Ano, to byl. Ale já jsem s tím počítal, takže
mě to nepřekvapilo. Spíš jsem bojoval s tím,
že v určité fázi jsem netušil, co lidem ještě
ukázat. Připadalo mi, že stagnuji, že už jsem
zkusil všechno a netušil jsem, čím dál zauj -
mout diváky. A do toho přišla opera a dvoj-
role Andrea Bocelli a Sarah Brightman... To
číslo samo o sobě bylo neskutečné. 
● Která chvíle byla nejnáročnější?

Každý, koho jsem předváděl, měl něco. Pe -
tr Muk byl první, hiphop měl strašně moc
textu, v dalším vystoupení zase byla choreo-
grafie... Ale nejnáročnější přece jen bylo asi
to úplně první vystoupení. Poprvé jsem jel
výtahem, poprvé viděl publikum, měl jsem
vyschlo v krku a sužující vědomí toho, že to
nelze zopakovat dvakrát. Navíc studio vy-
padá, že je obrovské, ale ve skutečnosti to až
tak není. Prakticky jsem měl křídlo přímo
před porotou, takže moje soutěžní poprvé
bylo střeženo čtyřmi upřenými zraky přímo
přede mnou. Překvapilo mě proto, že jsem

u poroty zabodoval. Opera se mi líbila, takže
jsem neřešil text, byť to bylo italsky. Nejtěžší
byl fakt asi ten hiphop, tlačilo mě z něj bři-
cho, jak byl týden dlouhý.
● Byl to asi docela spěch. Za týden jste se
musel naučit nejen píseň a choreografii,
ale i si osvojit charakteristiku postav. A to
všechno předvést při natáčení…

Musel jsem si každý týden pečlivě rozpro-
střít, abych všechno stihl. Každý večer jsem
šel spát a přemýšlel nad tím, jak na tom
jsem. Třeba jestli se cítím na úterý, nebo jest -
li ještě nejsem v pondělku. Jistý sám sebou
jsem si nikdy na sto procent nebyl. Jak často
jsme si říkali, že by prospěl alespoň ještě den
k dobru. Základem bylo se do interpreta za-
milovat, a tím ho do sebe co nejrychleji do-
stat, samozřejmě znalostí songu počínaje.
Jenže odmilovat se a znovu se zamilovat kaž -
dý týden byla pořádná schíza!  
● Jaké pro vás bylo předvádět ženu?

Já jsem logicky počítal s tím, že na to dojde
a musím se přiznat, že jsem se těšil, protože
kdy jindy se mi taková možnost naskytne?
Vlastně to bylo to první, co jsem si při poz -
vánce na konkurz představil. Dělal jsem Amy
Winehouse, která je velmi charismatická, ale
i charakteristická. Ta mě bavila moc. Ale
prav da je, že v kostýmu jsem vypadal hodně
divně. Paradoxně jsem si začal připadal víc
mužně, protože všechno neženské najednou
vylezlo. Nemohl jsem se zbavit mužské chů -
ze, pořád mi připadalo, že vypadám víc ja ko
chlap než ženská. Museli mi dokonce přešít
kostým. Co mě překvapilo, byly podpatky.
Dali mi je tedy docela milosrdné. Já jsem se
jich strašně bál, ale nakonec to bylo v po-
hodě. Největší problém pro mě byly pohyby,

Hektické období má za sebou zpěvák a herec Milan Peroutka.

V posledních měsících vystupoval v rámci soutěže Tvoje tvář

má známý hlas, každý víkend se měnil v různé české či

zahraniční zpěváky. Neodpočinul si ani v létě, zkoušel

muzikály, natáčel seriál a nezanedbával ani svoji kapelu

Perutě. Přesto je spokojený. „Teď si plním pracovní sny.

Dostal jsem příležitosti a snad je využiju. Věřím na osud

a občas mu nabízím inspiraci, kam by se mohl stočit.

Domnívám se ale, že to on má poslední slovo. Takže je klíčem

hlavně určitý nadhled,“ říká Milan Peroutka.

Milan Peroutka:

Věřím na osud
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prostě ženské jsou přece jen úplně jiné než
mužské. Dělal jsem ještě Tinu Turner a štěstí
je, že ani ona, ani Amy Winehouse, nejsou
žádné křehké květinky. 
● Co porota Tváře. Občas se zdála být pří-
sná!

Ne, nebyla přísná, spíš naopak. Mám je
všech ny rád a snad mají i oni trochu rádi mě.
Iva Pazderková byla jedním slovem skvělá,
soutěží opravdu poctivě žila, Jakub Kohák
byl vtipný, Janek Ledecký mi upřímně fandil.
Trpěl asi, jen když jsem dělal Erica Claptona,
a musel hrát na kytaru, to jsem propadl. Ale
nemůžu proti porotě nic říct.
● Šel byste do toho znovu?

To jednoduše nelze. Byla to pro mě obrov-
ská zkušenost, která ale skončila dvanáctým

dílem, a tak to beru. Zajímalo by mě ale, ja-
kých dalších dvanáct interpretů bych si mohl
vylosovat. Vím, že bych třeba chtěl zkusit
předvést nějakou totální úchylnou komickou
hovadinku. 
● Soutěž z vás udělala hvězdu, ale ani
před ní jste nebyl neznámý. Nicméně po-
mohla vám Tvář?

Samozřejmě že ano a dokonce velmi zá-
sadně. Na naše koncerty chodí najednou
stov ky lidí, znají naše písničky, máme mno-
hem větší podporu fanoušků. A práce je sa-
mozřejmě také víc, což je super…
● Co je pro vás priorita? Hrajete v muzi-
kálech, seriálech, máte kapelu Perutě…

Určitě je to kapela. Tam jsem sám za sebe,
píšu písničky, texty, zpívám, moderuju si to,

režíruju. Perutě jsou moje dítě, moje láska,
můj svět.
● A čeho byste rád docílil?

Aby nás znalo hodně lidí, abychom měli
pro koho hrát, aby naše písničky a koncerty
dělaly lidem radost… Myslím, že můj sen se
od ostatních frontmanů kapel příliš neodli-
šuje... 
●Váš táta Milan Peroutka byl bubeníkem
legendární kapely Olympic. Ovlivnilo vás
to? 

Těžko říct. Když jste dítě, neberete to mys-
lím tak, že rodič dělá něco výjimečného. Něčí
máma dělá to, něčí táta zase tamto a můj táta
byl prostě bubeník v kapele Olympic. Samo-
zřejmě jsem vnímal, že Olympic je slavný, že
vyhrává ceny. Rodiče mi nadělili hudební
vlohy, které u nás rozvíjela máma. A možná
mi to dalo i to, že teď se mnou nic moc nedě lá,

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

Říjnové časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.
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ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící 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.

NO
VÁ

CEN
A

INZERCE V10-1005 INZERCE V10-1007

že je mě všude plno. Showbyz nys
nevnímám jako nějaký zvlášt ní
svět. Já jsem v něm do určité míry
vyrůstal. Panují v něm podobné
vzta hy, jako na každém jiném
pracovišti, až na to, že tady lidi
spojují i rozdělují podobné cíle. 
● Vás tedy vedla k hudbě má -
ma?

Tak samozřejmě nás vychová-
vala hlavně ona, to jí nesmím
upřít. Taťka by na mě byl ale taky
pyšný. Často se mě na něj teď
okolí a novináři ptají. Byl u těch
začátků, dal mi pomyslené po-
žehnání, a víc to neřeším. Jako
kdybych věděl, že to odněkud vi -
dí, a dělá mu to radost. Netřeba
nad tím přemýšlet víc. Vím, že je
i ve mně. 
● Uvažoval jste někdy vůbec
o jiné profesi? Studujete totiž
jiný obor…

Dělám to, co mě baví, to co byl
vždy můj sen. Musel jsem si sa-
mozřejmě projít pochybnostmi
v dospívání, jestli je ta moje cesta
správná. Ale to je asi normální.
Člověk nejdřív musí být přesvěd-
čen sám o sobě, aby mohl pře-
svědčit i okolí. O co déle mi to

trva lo, o to víc se teď cítím od -
hodlanější. Studuji cestovní ruch
a teritoriální studia. Občas se
trápím při zkouškovém, ale ško -
lu rozhodně dodělám.
● Léto je za námi, jak jste ho
strávil?

Mám za sebou hodně pracovní
léto. Zkoušel jsem dva muzikály,
Krysaře a Iaga, taky jsem natáčel
Ordinaci v růžové zahradě, no vý
pořad Nova taxi, hodně koncer-
toval s kapelou Perutě, připravil
jsem nový videoklip... V listo-
padu se chystám na týden do
Indie. Pojedu tam s charitativní
organizací Pink crocodile, jejíž
jsem Tváří, a s bráchou pro Indii
dokončujeme hymnu pro tamní
postižené děti. 
● Jaké máte sny?

Teď si plním pracovní sny, je
skvělé, že se mi to podařilo. Do-
stal jsem příležitosti a snad je vy-
užiju. Žiju teď prací a dál se uvi -
dí! Věřím na osud a občas mu
nabízím inspiraci, kam by se
mohl stočit. Domnívám se ale, že
to on má poslední slovo. Takže je
klíčem hlavně určitý nadhled.
Snažím se všechno dělat na plno.

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
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Do vydavatelství A 11 přijmeme

Specialistu prodeje 
inzerce po telefonu
NÁPLŇ PRÁCE:
■ prodej tištěné inzerce pro regionální čtrnáctideníky prostřednictvím 

telefonického oslovování
■ správa a péče svěřeného portfolio klientů
■ efektivní plánování a prodej balíčků inzerce
■ práce se stávajícími klienty a budování obchodních vztahů
■ komunikace a vytváření obchodních nabídek
■ vyhledávání nových obchodních příležitostí

POŽADUJEME:
■ zkušenosti s prodejem po telefonu
■ zájem o mediální prostředí
■ vynikající komunikační, prezentační a argumentač ní dovednosti
■ orientace na zákazníka a výsledek, schopnost zauj mout a přesvědčit
■ obchodní talent, samostatnost, zodpovědnost, 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 prostředí a kolektivu
■ firemní akce, produktové zaškolení
■ mobilní telefon, notebook
■ práce na HPP nebo IČ; smlouva na dobu neurčitou
■ nástup ihned

Své CV zasílejte na libor.rys@a11.cz (tel.: 602 444 693) 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
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Koupím
sklo, porcelán a další

Zároveň
stěhuji a vyklízím

Děkuji. Tel.: 608 203 342

„Beztížáci jsou super
par ta. Aktivity, které
vymýšlejí a dělají, jsou

parádní. Dokážou inspirovat
mla distvé, aby nemrhali časem
a rozvíjeli sami sebe. To má klad -
ný vliv nejen na jednotlivé životy,
ale na celou společnost,“ chválí
Beztíži MC Dozer, který v Klubu
Beztíže vedl rapové workshopy
a nyní se vrací jako občasný mo-
derátor jejich akcí. Beztíže je od-
dělení DDM Ulita Praha 3, které

v roce 2001 začalo působit na
území Žižkova.

Nyní provozuje dva kluby na
Žižkově a v Nuslích a usiluje
i o klub na Praze 10 a tři terénní
služby, které se věnují ohrože-
ným dě tem a mládeži. Street-
workeři Bez tíže vyhledávají
a kontaktují mladé lidi přímo
v ulicích, parcích a dalších zá-
koutích Pra hy 10 a nabízejí jim
informace a po moc ve věcech,
které je trápí nebo zajímají.

Mluví s nimi třeba o tom, proč je
nebaví škola, kde brát motivaci,
jak řešit problémy v partě, proč
si dávat pozor na drogy či jiné ná-
strahy. Se svými „klienty“ pra-
covníci Beztíže ale problémy
nejen řeší, ale také se zaměřují
na jejich prevenci. 

„Kromě sociálních služeb na -
šim klientům – kterých bylo loni
jen ve Vršovicích 135 – nabízíme
i rozvojové programy jako work -
shopy, přednášky, kulturní zážit -

ky, zábavně-motivační akce nebo
pobyty mimo město. Věříme to -
tiž, že investování času a energie
do mladých lidí je nejlepší způ-
sob, jak pozitivně ovlivnit bu-
doucnost světa kolem nás,“ říká
Tomáš Klumpar, vedoucí Beztí -
že. Pro mládež určitě zajímavou
akcí, kterou Beztíže organizova -
la, byla ta před vršovickou Zá -
klad ní školou Eden. Šlo o tradič -
ní Graffiti Jamm, kdy si čty řicítka
dětí, mládež, ale i veřejnost

Beztíže pomáhá
ohroženým dětem
Ne všechny děti a mladí lidé mají oporu v rodičích, přátelích nebo

štěstí na školu, kde by našli alespoň nějakou podporu či pomoc. O to

více je pak pro ně složitější vyhnout se nástrahám číhajícím v ulicích

města, v nichž nejčastěji tráví svůj volný čas. Právě jim se už 16 let ve

Vršovicích věnuje organizace Beztíže.
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

IN
ZE

RC
E 

V
10

-1
02

6Volejte Zuzanu
774 582 244

Více na www.vase10.cz

Chcete inzerovat
ve Vaše 10?
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Dejvice
VinohradyVeleslavínLiboc

Zličín

Řepy

Smíchov

Hlubočepy Branik

Krč

Háje

Libuš

Chodov

Modřany

Stodůlky

Malešice

Vysočany

Holešovice

Prosek

Letňany
Kobylisy

Černý 
  Most

ŘÍČANY

Jílové
u Prahy

Vrané
n. Vlt.

Kamenice

Vel. Popovice

Štěrboholy

Sibřina

Mukařov

Uhříněves

Strančice

Průhonice

Jesenice
Dolní

Břežany

Odolena 
Voda Kostelec

n. Lab.

A
B.BRANDÝS N. LA

– ST. BOLESL V
ČELÁKOVICE

Klecany

 Horní
Počernice

   Dolní
Počernice

Úvaly

Líbeznice

Třeboradice

Vinoř

Zeleneč

Jirny
Klánovice

 Újezd 
n. Lesy

Zdiby

Davle

Řevnice

Černošice Zbraslav

Radotín

Dobřichovice

Roztoky

Libčice
n. Vlt

Suchdol

Hostivice

Rudná

Horoměřice

Číčovice

Červený
Újezd

Unhošť

KLADNO

SLANÝ

Zichovec

Vraný

Stochov

Lány

Tuchlovice

Vel. Dobrá

Běleč

Libušín

Vinařice

Buštěhrad

Třebíz

Zlonice

Kamenný
Most

Otvovice

BEROUN

Hořovice

Hostomice

Broumy

Chýňava

Zaječov

Komárov

Žebrák

Zdice

Hudlice

Žloukovice

Mořina

Vysoký
Újezd

Loděnice

Halouny

Velký 
Chlumec

Praha

Západ

Jih

Sever

Kladensko

Berounsko

Buďte vidět i vy
inzerce@nasregion.cz
tel. 602 444 693

w w w . n a s r e g i o n . c z

INZERCE V10-1018

včetně zástupců úřadu Prahy 10
pod vedením dvou graffiti uměl -
ců v průběhu celého odpoledne
mohli vyzkoušet sprejování na
povolenou plochu a také se učili
rozeznávat jeho legální a nele-
gální formy.

Oblíbené jsou ale i další akti-
vity, které Beztíže pořádá. Popu-
lární jsou například rapové
work shopy pod vedením skuteč-
ných rapperů. Ti loni dokonce
s klienty natočili výběrové album
Yes, we can! Nadšeně přijatými
akcemi poslední doby byl i foto-
grafický workshop v ulicích, roz-
vojové pobytové víkendy na
Šuma vě nebo nedávná „party-
zánská“ bojovka s šiframi zamě-
řená na týmovou spolupráci.
O prázdninách si děti mohly užít

prohlídku Policejního muzea,
navštívit vodní záchrannou služ -
bu na Slapech, dočkaly se ex-
kurze k hasičům nebo vyrazily
do zoologické zahrady. V posled -
ní době se konala třeba Vrsho-
wice party na Čechově náměstí,
akce plná zábavy, hudby a tvo-
ření.

„Pro naše klienty musíme být
pořád atraktivnější než napří-
klad drogy a jiné rizikové akti-
vity. To není lehký úkol i s ohle-
dem na naše kapacity, ale zatím
se nám to daří,“ říká Dagmar
Stahlová, vedoucí žižkovského
Klubu Beztíže. Pokud chcete čin-
nost Beztíže jakkoliv podpořit,
můžete kontaktovat vedoucího
Tomáše Klum para na e-mailové
adrese klumpar@ulita.cz.

Nízkoprahové kluby Beztíže
■ Kluby celoročně poskytují bezpečné prostředí dostupné všem
mladým. 
■ Každý měsíc zde najdete nový program, spoustu her a zábavy
(nově třeba boxovacího panáka a X-Box), internet, hudební ná-
stroje, sportovní aktivity, přednášky a workshopy. 
■ Kromě zábavy a rozvojových aktivit Beztíže nabízí i poraden-
ství a odborný sociální servis. 
■ Služby jsou dobrovolné, anonymní a bezplatné.
■ Streetworkeři Beztíže vyhledávají a kontaktují mladé lidi
přímo v ulicích, parcích a dalších zákoutích města a nabízejí jim
informace a pomoc ve věcech, které je trápí nebo zajímají – třeba
o tom, proč je nebaví škola, kde brát motivaci, jak řešit problémy
v partě, proč si dávat pozor na drogy či jiné nástrahy.
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WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ

 ZDARMA OD 16:00
2. 10. TAJEMNÝ ŽIVOT V ZAHRADĚ – VÝROBA ZVÍŘÁTEK
9. 10. BRAMBOROBRANÍ – TVOŘENÍ Z BRAMBOR A DALŠÍCH
 PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
16. 10. HÁDEJ, KDO JSEM? – VÝROBA MASEK
23. 10. ŠIŠKOBRANÍ – TVOŘENÍ Z PŘÍRODNIN
30. 10. SLAVÍME HALLOWEEN – INSPIRACE ZE STRAŠIDELNÉHO SVĚTA

PRO ÚČAST JE NUTNÁ REGISTRACE NA 
REGISTRACE.HOSTIVAR@VIVO-SHOPPING.COM

INZERCE V10-1011 INZERCE V10-1002

9. 10. 13.00–17.00
■ Elektrárenská x Nad Vršov-
skou horou

9. 10. 14.00–18.00
■ Doubravčická x Tehovská

9. 10. 14.00–18.00
■ Tuchorazská (konec ulice)

9. 10. 15.00–19.00
■ nám. Svat. Čecha x Minská 

10. 10. 15.00–19.00
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou

11. 10. 14.00–18.00
■ Dykova, u Bezručových sadů

12. 10. 13.00–17.00
■ Průhonická x Vestecká

12. 10. 14.00–18.00
■ Petrohradská x Pod Stupni

12. 10. 15.00–19.00
■ Říčanská x Benešovská

14. 10. 8.00–12.00
■ Sámova x U Vršovického ná-
draží

14. 10. 9.00–13.00
■ Magnitogorská x Tádžická

16. 10. 13.00–17.00
■ Na Slatinách

16. 10. 14.00–18.00
■ Nedvězská (č. 6–12)

16. 10. 14.00–18.00
■ Práčská (č. 37 před školou)

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku a po uplynutí této do -
by bude kontejner odvezen.
Kon tejner může být odvezen
i dří ve, pokud je již zcela naplněn.

Do kontejnerů patří domovní
odpad objemného charakteru,

například starý nábytek, podla-
hové krytiny, kovové odpady, sa-
nitární keramika, autoskla, zr-
cadla, staré sportovní náčiní
a po dobně.

Do kontejnerů nepatří nebez-
pečné odpady, elektrospotřebiče,
pneumatiky, bioodpady a staveb -
ní odpad. 

16. 10. 15.00–19.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách

17. 10. 15.00–19.00
■ Na Křivce x Osnická

18. 10. 14.00–18.00
■ Na Hroudě x U Hráze

19. 10. 13.00–17.00
■ Litevská x Bajkalská

19. 10. 14.00–18.00
■ Nad Primaskou x Nad Olšina -
mi

19. 10. 15.00–19.00
■ Sněženková x Jiřičkové

21. 10. 8.00–12.00
■ Saratovská x Kralická

21. 10. 9.00–13.00
■ Nad Úžlabinou (proti č. o. 32)

23. 10. 13.00–17.00
■ K Botiči x Ukrajinská

23. 10. 14.00–18.00
■ Káranská x Bydžovského

23. 10. 14.00–18.00
■ Práčská x Topolová 

23. 10. 15.00–19.00
■ Limuzská x V Úžlabině

24. 10. 15.00–19.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice)

25. 10. 14.00–18.00
■ Dětská (v ohybu ulice)

26. 10. 13.00–17.00
■ Na Universitním statku

26. 10. 14.00–18.00
■ Heldova x Niederleho

26. 10. 15.00–19.00
■ Voděradská x Krupská 

28. 10. 8.00–12.00
■ Cerhenická x Nad Vodovodem

28. 10. 9.00–13.00
■ U Záběhlického zámku

28. 10. 9.00–15.00
■Za Sedmidomky x Pod Bohdal-
cem

30. 10. 13.00–17.00
■ Kounická x Černická

30. 10. 14.00–18.00
■ Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ)

30. 10. 14.00–18.00
■ Ve Stínu x Na Výsluní

30. 10. 15.00–19.00
■ Běchovická x Révová

31. 10. 15.00–19.00
■ Vilová x Pod Rapidem

1. 11. 14.00–18.00
■ Ryšánkova x Ve Slatinách

2. 11. 13.00–17.00
■ Popovická (proti Brtnické)

2. 11. 14.00–18.00
■ Omská x Murmanská

2. 11. 15.00–19.00
■ Sedmidomky (u dět. hřiště)

4. 11. 8.00–12.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků
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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

HLEDÁME

       Více informací na: 
www.jungheinrich.cz.
Kontakt: Hana Stibůrková 
tel.: 313 333 113, nebo 
prace@jungheinrich.cz. 

∞  Prvotřídní zázemí

∞  Týden dovolené navíc (celkem 25 dnů)

∞  Placené přesčasy

∞  Čtvrtletní prémie 

∞  Rodinný firemní víkend

∞  Další firemní benefity

Bavilo by Vás pracovat se špičkovou technikou ve firmě, která obhajuje pošestnácté 

první místo na trhu manipulační techniky v ČR? 

    Očekáváme

∞  Elektrotechnické (mechanik/autotronik)
    nebo strojírenské vzdělání

∞  Absolvování vyhlášky č. 50/78 Sb., 
    paragraf 6 výhodou

∞  Velmi dobré vystupování, flexibilita

∞  Znalost práce na PC

∞  Řidičský průkaz skupiny B

SERVISNÍ 
TECHNIKY
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810%
❖ Kadeřnictví
❖ Pedikúra
❖Manikúra
❖Nehtová modeláž
❖ Prodlužování řas
❖Masáže
❖ Kosmetika
❖Depilace

Žitomírská 25, Praha 10

776 896 384
S tímto kuponem 10% sleva

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

Cvičení jógy pro veřejnost
začalo pro obyvatele Pra -
hy 10 letos v květnu. Pro

velký zájem budou kurzy zdar -
ma pokračovat i na podzim a v zi -
mě.

Až do 27. září se cvičilo v Ma -
lešickém parku, od 4. října, se
cvičení přestěhovalo pod stře-
chu, a to do tělocvičny Střední
průmyslové školy Na Třebešíně,
kde se cvičí vždy od 19.00 hodin.

„Praha 10 se dlouhodobě sna -

ží lidem přibližovat různé spor-
tovní aktivity a letos poprvé jsme
mezi ně zařadili i cvičení jógy.
Musím přiznat, že zájem o lekce
předčil naše očekávání, na kaž-
dou z dvaceti uskutečněných
lek cí přišlo mezi třiceti až sedm-
desáti lidmi, což je úžasné a moc
nás to těší,“ říká předsedkyně
sportovního výboru Kateřina
Peš tová.

Jóga přináší cvičencům celou
řadu výhod, má například pozi-

Zacvičte si jógu

v Malešicích

Uvolňování svalů, zlepšení krevního oběhu, boj

s všudypřítomným stresem, umění se uvolnit

a relaxovat. To je jen zlomek důvodů, proč se

pustit do cvičení celosvětově oblíbené jógy.

Vyzkoušet si ji můžete v Malešickém parku.

tivní vliv na chronická onemoc-
nění, kdy u některých nemocí po-
máhá zmírňovat příznaky či na
oběhový systém. Cvičení také po-
máhá zlepšit metabolismus a na-
pomáhá k redukcí přebytečných
kil. Dalším plusem je odbourá-
vání stresu a možnost zvýšit svo -
ji vytrvalost. 

„Na józe je skvělé to, že ji mů -
že cvičit kdokoli – nezávisle na
věku, kondici, zkušenostech.
A na každého má přitom i podle

lékařů při pravidelném cvičení
znatelný pozitivní vliv. To je pro
nás velkým důvodem, proč jsme
se rozhodli v lekcích pokračovat
i na podzim a v zimě,“ říká Kate-
řina Peštová.

Všechny kurzy jsou pro pří-
chozí zdarma. „Přijít může oprav -
du kdokoli. Kdo má podlož ku,
vezme si ji s sebou, kdo nemá,
půjčíme mu naši. Jediné, co je po-
třeba, je chtít, zbytek vysvětlí lek-
tor,“ poznamenává Peštová.
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