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

Vážení čtenáři,
naposledy v tomto roce dr-
žíte v rukou vydání maga-
zínu Vaše 10. Je laděn, jak
jinak než vánočně. Na
strán kách najdete třeba při-
pomínku toho, co znamená
kte  rá vánoční tradice, dále
i tipy na pěkné vánoční
akce a také blahopřání od
osob nos tí, které jsme vám
v tom to, končícím roce,
představili. Z titulní strany
prosincového magazínu na
vás zhlíží známá a oblíbená

zpěvačka Lucie Vondráčková. Už řadu let sice žije s rodi-
nou v daleké Kanadě, do Česka se ale pravidelně vrací
a neustále vzpomíná na svůj život na desítce. Po čem se jí
v Montrealu stýská, co plánuje a kde čerpá energii? Do-
zvíte se ale i novinky z desáté městské části, třeba o tom,
na jaké projekty bude možné získat dotaci od desáté měst-
ské části nebo to, že na desítce došlo k úpravě sochy ve ve-
řejném prostoru a lidé teď mohou tipovat, kde všude jsou
díla, která by stála za obnovu.Přejeme vám krásné Vá-
noce, užijte si je přesně podle vašich představ a vstupte
šťastně do nového roku.

Vaše Zuzana
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Novoroční
ohňostroj

Pražský novoroční ohňostroj se bu -
de konat 1. ledna od 18.00 ho din.
Potrvá patnáct minut a dobře vidi-

telný bude z Dvořákova nábřeží, Pařížské
ulice, Mánesova, Čechova a Štefánikova
mostu. Jako místo vhodné pro sledování
novoroční světelné show nabízejí pořa-
datelé i další tipy, třeba Vítkov, Petřín,
svah v Riegrových sadech nebo i Letnou.
Právě z Letenských sadů od Metrono mu
bude ohňostroj odpálen.

Týden 
vědy a techniky

Děti ze Základní školy Jakutská se
zúčastnily Týdne vědy a techniky.
Na medicínském workshopu, kte -

rý uspořádali studenti 3. lékařské fakul -
ty, mohly děti hravou formou získat in-
formace a také si vyzkoušet dovednosti
z oborů anesteziologie a resuscitace,
anatomie či ošetřovatelství.
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KOUZELNÉ VÁNOCE
NA DESÍTCE

                    

INZERCE V10-1202

Necelých čtyřicet milionů korun rozdá
desátá městská část na dotacích. Čer-
pat bude možné v oblasti kultury,

spor tu, mládeže a volného času, sociálních
a návazných zdravotních a adiktologických
službách, školství, ale i v oblasti ochrany ži-
votního prostředí a environmentální výcho -
vy. „Už v loňském roce jsme do dotačních ří-
zení přinesli řadu změn, které celý proces
zjednodušují, a v této snaze pokračujeme

i letos. Asi největší novinkou je, že žádost bu -
de možné vyplnit elektronicky, což je v Pra -
ze 10 oproti minulým letům výrazný po sun,“
řekl místostarosta desítky Radek Lojda (TOP
09). V některých oblastech je navíc možné
požádat o víceletou dotaci. Grantový pro-
gram byl pojmenovám Podpořeno! a kaž dý
projekt, bude hodnocen zvlášť, stejně jako
částka o kterou se bude ucházet. Podpořeny
budou organizace z Prahy 10.

Miliony na
kulturu, sport i volný čas

Až do 6. ledna potrvají tradiční vánoční
tr hy na Staroměstském a Václavském
náměstí. Pražské vánoční trhy byly

opakovaně zařazeny mezi jedny z nejhezčích
v Evropě. Obě pražská náměstí ozdobí tra-
diční bar vy – zelená, bílá, zlatá a červená. Té-
matem letošní výzdoby bude návrat ke koře-

nům českých lidových vánočních tradic. Ná -
vštěvníci Staroměstského náměstí si mohou
užít vystoupení v podání dětských, amatér-
ských i profesionálních souborů a mu zi kan -
tů z České republiky i ze zahrani čí. Zazní po-
chopitelně koledy, sólový i sborový zpěv
a konat se budou ta ké koncerty.

Vánoční trhy
v Praze
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Strašnické divadlo
X10 hraje pro děti

Divadlo Žlutý kopec: Andělé ze za-
pomenuté skříňky je dětské před-
stavení, které si pro nejmenší

divá ky připravilo na 17. prosince Straš-
nické divadlo X10.  Jde o vánoční příběh
o tom, jak adventní andělé vykonávají
své povinnosti. Andělská pošta má plné
ruce práce, protože v dnešním světě to
andělé nemají jednoduché. Pět andělů
dětem prozradí, co jsou pravé Vánoce. 

Kdy o svátcích
do knihovny

Svánoční otevírací dobou musejí po-
čítat návštěvníci knihoven v desáté
městské části. Během samotných

svátků mají všechny pobočky knihovny
v Praze 10 zavřeno, neotevře se ani
v pondělí 1. ledna a v úterý 2. ledna. V so-
botu 23. prosince bude naopak otevřeno
podle běžné otevírací doby, stejně jako
mezi svátky.

Divadlo Verze, stálý host Vršovického
divadla Mana, uvede v prosinci ve Vr-
šovicích hry „Úča musí pryč“ a Poru-

čík z Inishmoru. První jmenovanou hru bude
možné zhlédnout 17. prosince od 19.30 ho -
din. „Úča musí pryč“ vypráví příběh ze škol -
ní ho prostředí. V prvním pololetí se znám ky

dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je
špatná. Proto je nutné ihned odvolat učitel -
ku! Poručíka z Inishmoru odehraje soubor
Divadla Verze 20. prosince. Jde o hru Mar-
tina McDonagha, jednoho z nejúspěšnějších
mladých anglicky píšících autorů součas-
nosti.

Divadlo Verze
ve Vršovicích

Prostudovat si metropolitní plán mohou
obyvatelé desáté městské části. Nová
verze plánu nyní prochází vyhodnoce-

ním vlivu na udržitelný rozvoj a projedná-
vání dokumentu by mělo začít na jaře příští -
ho roku. Kompletní návrh plánu je zve řejněn
na plan.iprpraha.cz., jde o verzi 3.3. Na we -
bu jsou k nahlížení i starší verze plánu. Mezi
hlavní cíle metropolitního plánu patří zame-
zit rozšiřování zástavby o krajiny na periferii

města. Namís to toho prosazuje, aby se nové
budovy stavěly v transformačních územích
– na mís tě starých továren či již nepoužíva-
ných nádra ží. Metropolitní plán navrhuje
pravidla rozvoje Prahy na příštích patnáct až
dvacet let. „Pro nás je metropolitní plán do-
kumentem, v němž je tím nejkomplexnějším
způsobem vyjádřena vize rozvoje Prahy na
příští desetiletí,“ uvedl ředitel IPR Praha On-
dřej Boháč.

Seznamte se
s metropolitním plánem

Perfektně vyžehlí 
jakékoliv oblečení

Šetrnější a rychlejší 
žehlení halenek, košil ...

www.steamone.cz

Nová generace
žehlení párou

Dovozce: BLAKAR trading s.r.o., Jesenice u Prahy

Infolinka: 608 025 404, 606 377 814

Připraven
za 1 minutu

Bez žehlícího
prkna

Na všechny 
druhy látek

Dezinfi kuje párou 98°C

Máte málo času? 
Potřebujete vždy vypadat jako ze škatulky?
Řešením je SteamOne. Napařovač oděvů,
na kterém snadno a rychle vyžehlíte vaše
oblečení bez použití žehlicího prkna.
Rychle, snadno a efektivně, prostě hned.

SLEVA 10% pro čtenáře
Slevu můžete uplatnit pouze na www.steamone.cz 
při zadání hesla: Vase10 do pole „Slevový kupón“ v 
košíku. Sleva je platná do 24.12.2017.

INZERCE V10-1208
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Kapr k večeři
Bramborový salát, houbový

kuba, polévka, nějaká dobrá
slad  ká tečka, ale hlavně kapr,
kterého ve spoustě rodin nahra-
zují řízky. Přitom ryba k štědro-
večerní večeři nepatří k starým
tradicím. Naši předci ryby na Vá-
noce nejedli. Přednost měla luš-
těninová jídla a polévky. I k nim
se vázaly tradice, třeba hrachov -
ka měla zajistit hojnost na celý
příští rok. Mlsalo se sušené a va-
řené ovoce a různé kaše. Ryby si
dopřávali bohatí měšťané a na

vesnici se zvyk dostal až ve 20.
století. 

Šupina pod talířem
Kapr se pojí s další štědrove-

černí tradicí, šupinou pod talí-
řem, která má zajistit štěstí a za-
bránit nouzi. Proto většinou
šu  pina hned po večeři míří do pe-
něženek, má být zárukou do-
statku peněz.

Neodcházejte od stolu
Jakmile zasednete k večeři, už

se nezvedejte. Jde o pohanský

zvyk, tomu, kdo vstane, zasedne
místo duše a on do roka umře.
V dnešní době se říká i to, že kdo
od večeře vstane, opustí rodinu.
Na Štědrý den se ale ne smí víc
věcí, třeba zametat, aby ste nevy-
nesli z domu štěstí a zapome-
nout byste neměli ani na ta líř na -
víc pro nečekaného hos ta. Počet
strávníků u večeře mu sí být vždy
sudý.

Lití olova
Lití olova mají rády hlavně

děti, potěší ale i dospělé s tro-

chou fantazie. Po nalití do roz -
tek lého olova do vody je totiž
třeba uhádnout, jaký tvar se po -
da řilo vytvořit a co koho čeká.
V minulosti třeba svobodné dív -
ky hádaly, čí vidí tvář.

Střevíc a Barborka
O Vánocích mají vůbec svo-

bodné dívky možnost zjistit, zda
nebudou už za rok vdané. Hází
se střevícem, a když se špička bo -
ty otočí směrem ke dveřím, zna-
mená to, že dívka odejde z do mu
a vdá se. Dívky si také mohou za-

Cukroví a řízky?
K Vánocům patří i zvyky!
Kapr a bramborový salát na štědrovečerní tabuli, voňavé cukroví, ale
i lití olova nebo rozkrajování jablíček. K Vánocům patří celá řada
tradic a zvyků. Které dodržujete doma vy? Nezapomínejte také na to,
že něco se na Štědrý den dělat prostě nesmí!
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třást stromkem, od kud uslyší psí
štěkot, odtud přijde ženich. Na
svátek svaté Barbory je také do -
bré si utrhnout větvičku třeš ně.
Pokud rozkvete do Štědrého
dne, bude svatba.

Prasátko a jablka
Děti tenhle zvyk zrovna nemu-

sejí. Rodiče jim slibují, že uvidí
zlaté prasátko, ale musejí být
celý den hladové. Krájení jablka
je klasická česká tradice. Pokud
máte po rozkrojení hvězdičku,
čeká vás život, pokud křížek, je
to smrt… Ale tahle věštba se dá

snadno obejít tím, že budete roz-
krajovat zdravé a velké jablko.

Keltské jmelí
Až ke Keltům sahá tradice,

kdy si doma lidé zavěšují jmelí.
To prý dříve bylo volně rostou-
cím mohutným stromem, z je -
hož větve Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška a byl z něj vyroben
kříž, na němž byl Ježíš ukřižo-
ván. Potomci stromu se pak prý
natolik styděli, že raději seschli
do drobných keříků. Jmelí má
být darováno, nikoli zakoupeno
a zajistí do domu štěstí a požeh-

nání. Ze středověku potom po-
chází zvyk, podle nějž má muž
políbit dívku pod jmelím a po
každém polibku utrhnout jednu
bobulku. Poslední bobulka zna-
mená, že láska z domu neodejde.

Skořápkové lodičky
Pouštění skořápkových lodi-

ček se svíčkou v nádobě s vodou
ukáže, koho čeká jaký život. Ko -
mu svítí dlouho, bude žít dlouho
a šťastně. Pokud zůstává u bře -
hu, dotyčný zůstane doma. 

Vánoční stromky
Podle prvních zmínek se vá-

noční stromky zavěšovaly nad

štědrovečerní stůl, ovšem špič-
kou dolů. Tradice zdobení strom -
ků, jak ji známe dnes, pochází
z německých měst. Zpočátku
nebyl stromek opatřen svícemi.
Jedna z prvních zpráv o ozdobe-
ném osvětleném stromku v míst-
nosti je v brémské kronice z roku
1570. Nejdříve bychom jej našli
v cechovních řemeslnických do-
mácnostech. Do soukromých
prostor začal pronikat až v polo-
vině 17. století. Až ve století 19.
opouští německé prostředí. Ují -
má se nejprve ve městech, poté
i na venkově, většinou ho přijí-
mají dříve protestanti, než kato-
líci.

Vánoční zajímavosti 
■ Vánoce, podobně jako řada dalších svátků, mají kořeny v do-
bách předkřesťanských. Církev postupně překrývala zažité oby-
čeje a rituály vlastními svátky spojenými s křesťanskou liturgií.
V případě Vánoc jde o svátky narození Spasitele.
■Předvánoční čas nastával dříve vlastně již po svatém Martinu,
kdy se život přesunoval do světnic, začínalo se pozvolna s pří-
pravou na Vánoce. Ale byl to také čas, kdy se chodilo na přástky.
Při nich bývalo nad kolovrátky veselo, zpívalo se, povídalo.

Prosincové pranostiky
■ Studený prosinec – brzké jaro.
■ Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy
třeba báti.
■ Jaký prosinec, takové jaro.
■ Jaký prosinec – takový červen.
■ Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
■ Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
■ Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
■ Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
■ Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bělit se.

Zdoj: www.pranostika.cz
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● Jak se vám podařilo získat hlavní roli
ve  filmu ThePerfect Kiss (Perfektní poli-
bek)? O jaký film se jedná a jaká je vaše
role?

Je to klasická americká vánoční roman-
tická komedie. Hledali představitelku hlavní
role tak dlouho, až mě našli. A jsem moc rá -
da, protože v Čechách jsem v komediích za -
tím moc velkých rolí neměla, tak si teď uží-
vám každou minutu.
●Bylo natáčení v Kanadě jiné, než na jaké
jste zvyklá v Čechách?

Ani ne. Všichni profíci, jako u nás. Jen bylo
fajn to dvojjazyčné prostředí. Někdo radši
mluvil francouzsky, ale film je samozřejmě
celý v angličtině.
● Uvidí film ThePerfect Kiss i diváci v na-
šich kinech?

Měli by. Slyšela jsem, že přijde k nám, ale
upřímně? Já už teď žiju dalším filmem a mu-
zikantskými projekty. Datum premiér a fes-
tivalů je věc producentů, ne hereček.
● Umělecké práci se věnujete odmalička.
Máte za sebou řadu divadelních, muziká-
lových i filmových rolí, dabovala jste spou -
s tu postav. Přirostla vám některá k srd ci,
máte ji raději nebo líbila se vám víc, než ty
ostatní?

Někdy se vám role trefí do srdce a už tam
zůstane. Já měla tolik krásných příležitostí
na divadle! Julie, Desdemona, Alice v Na do -

tek, Morgana... Ve filmu si mě ty nejkrásnější
postavy začínají nacházet až teď.
● A co vaše hudební kariéra? Připravuje -
te nějaké novinky, desku, koncerty…

Deska vyjde v září příštího roku. Už teď ale
vstupuje do éteru duet s Milanem Peroutkou
Hvězdy nad oceánem a krásná balada Nad
Vltavou. 
● Bydlíte s rodinou v Montrealu. V čem je
tam život jiný než v Praze?

Je tu víc stromů. Ale centrum města je sa-
mozřejmě daleko krásnější u nás v Praze.

A hlavně, na každé místo v našem hlavním
městě mám vzpomínky – osobní, pracovní,
školní...To z vás a z vašeho města nikdo ne-
vymaže.
● Můžete posoudit, jak se žije a bydlí ro-
dinám s malými dětmi v Montrealu? Co je
podle vás lepší a co horší v porovnání
s Pra hou?

To asi moc nemůžu. Žiju s kluky v Montre-
alu už sedm let a nezažila jsem jiné školky
a školy než ty kanadské. Takže nehodnotím.
Věřím ale, že vždy a všude láska ke studiu zá-

Lucie Vondráčková:
Můj běžný den je i můj ideální den

Lucie Vondráčková je jednou nejznámějších zpěvaček,
hereček a dabérek. Vydala třináct alb, pravidelně se objevuje
na předních místech ankety Český slavík, ztvárnila také řadu
divadelních, muzikálových a filmových postav. Žije sice se
svým manželem, hokejistou Tomášem Plekancem a dvěma
syny v Kanadě, přesto má stále dost věrných fanoušků
v Čechách. Letos v létě pro ně vydala publikaci Zpěvník, ve
kterém najdou 120 písní v notách a akordech, které nazpívala
během své už skoro čtvrt století trvající hudební kariéry.
Televizní diváci měli nedávno možnost vidět Lucii
Vondráčkovou v několika epizodách detektivního seriálu
Kapitán Exner. V prosinci se objeví i na plátnech amerických
a kanadských kin ve filmu ThePerfect Kiss, ve kterém dostala
hlavní roli. Momentálně natáčí další americkou komedii, kde
hraje hlavní roli.
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osobnost Prahy 10

visí na dobrém učiteli. Já na ně
v životě měla velké štěstí. Proto
jsem taky se školou nechtěla jen
tak skončit. V Omské učitelé Ku-
chyňková, Šmíd, Pohnanová...,
byli skvělí. Ale úplně nejmilova-
nější byla moje paní učitelka
Štroufová ze školy V Rybníč-
kách. Tam jsem chodila do první
a druhé třídy.
● Je něco, co vám v Kanadě vy-
loženě chy bí, po čem se vám
stýská?

To si vždycky uvědomím, až
když přiletím domů. Proto taky
vznikla písnička Nad Vltavou.
Nemá cenu smutnit, když jste
jinde. Musíte mít ráda místa, kde
zrovna žijete, jinak se zblázníte.
● Do Prahy jezdíte většinou
dvakrát roč ně. Jak se podle
vás mění, jsou to změny k lep-
šímu?

Nejúžasnější je podle mě ná-
plavka. Tam to v létě náramně
žije. V sobotu trhy, večer mu-
zika, mám to tam ráda.
● Dětství jste prožila na „de-
sítce“. Jaký je váš vztah k této
městské části, co na ní má te
ráda?

Je pro mě pořád tou nejoblí -
benější částí města. Strašnice,
Vršo vice... Chodím tam pěš  ky
a uží vám si každou změnu k lep-
šímu, kterou na cestě potkám.
Na základku jsem chodila do
Omské na Kubáň a letos jsem si
uvědomila, že by celé té ulici moc
prospěly stromy. Byla by to pře-
krásná alej...
● Pokud byste měla možnost
něco v desá té městské části vy-
lepšit, změnit, co by to bylo?

Určitě ulice Na hroudě. Tam
v létě praží slunce jak blázen
a nikde žádný stín...

●Zvládáte obrovskou spoustu
věcí. Kro mě péče o své malé
syny a rodinu, také hrajete,
zpíváte, píšete, dabujete. Jak
se vám daří všechno zvládat
a kde čerpáte energii?

Každý den potřebuju mít ho-
dinu a půl pro sebe. Běhám, pla -
vu, chodím... Co zrovna počasí
dovolí. A přitom si vyčistím hla -
vu, utřídím myšlenky, uklidním
se a můžu jet dál – frmol prá ce
a děti. A pravda je, že nemůžete
mít všechno. Dabing, divadlo,
muzikály, to vše má teď už skoro
osm let menší stopku. Nebo spíš
větší. 
● Jak vypadá váš běžný den
a jaký by byl váš ideální den?

Můj běžný den je i můj ideální
den. Skládá se z dětí, natáčení
nových filmů, dobrého salátu
z Mandys restaurace... Pomoc
útulku, no vá písnička, zajímavý
nápad a večeře se všemi doma.
● Je o vás známé, že milujete
knížky a ráda čtete. Jakého
autora máte nejraději a ja ká
kniha vás v poslední době za-
ujala?

Vidíte, za chvilku jedu do Pra -
hy a těším se, že si znovu přečtu
Kazanovu Tichou dohodu. Mám
ji doma v knihovně. Tak na chvil -
ku přesídlí se mnou do Montre-
alu.
●Také se o vás ví, že sbíráte ci-
táty. Který vás právě napadá
a který je váš nejoblíbenější?

Arthur C. Clarke, (1917–
2008) britský sci-fi spisovatel,
vynálezce, podmořský průz kum -
ník: „Jestli najdeš v životě cestu
bez pře kážek, určitě nikam ne-
vede“.
● Méně známé o vás je, že jste
doktorkou filozofie. Doktorský

19.— 23. 12.

K A P R 
ZDARMA 
ZA NÁKUP

/ PŘI NÁKUPU NAD 1000 Kč 

KAPR ZDARMA. /

/ NEVZTAHUJE SE NA NÁKUPY 

V HYPERMARKETU. /

WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ

INZERCE V10-1216

INZERCE V10-1218

titul jste získala obhajobou
práce „Pohádky v českosloven-
ské kinematografii“. Jaké po-
hádky máte nejraději?

V průběhu let se u nás na prv-
ním místě zabydlela pohádka
S čerty nejsou žerty. Tam je
všechno, a ta věc absolutně ne-
stárne. Ale vlastně mě baví, jak
jedou pohádky na Váno ce non-
stop. Taková tradice tady za
oceá nem není. 
● Pohádky neodmyslitelně
patří k vá nočním svátkům.
Kde budete trávit Váno ce?

V Montrealu pod duchnou
sněhu a s českými pohádkami.
● Dodržujete i v Kanadě ně-
které české vánoční zvyky?
V čem se liší tamní Vánoce od
těch českých?

Slavíme Ježíška. Takže o den
dřív, než všich ni tady okolo, kteří
čekají na Santu.
● Dáváte si někdy nějaká no-
voroční předsevzetí? A daří se
vám je plnit?

Já si dávám předsevzetí už
v listopadu, abych měla náskok,
a aby to na Nový rok tak nebole lo.

● Co vás čeká v novém roce
a na co se mohou těšit vaši fa-
noušci v Čechách? 

Čeká mě nová deska. Teď na
pár věcí z ní v Praze točím klipy.
Mezitím filmuju v Kanadě a sta-
rám se o děti. Je to frmol, ale
zatím stíhám. Jako každá máma.

Dárková balící služba DANNA
NC EDEN Tesco Vršovice
(přízemí proti hlavnímu vchodu)

◗ Krásně zabalený dárek potěší dvakrát
◗ Celoroční balení dárků beze front
◗ Prodej sortimentu
◗ Plenkové dorty na zakázku
◗ Dárkové koše

Tel.: 777 057 485
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Plastika Rychlost od Jiřího
Nováka se nachází před
Základní školou V Rybníč-

kách. Jiří Novák patřil mezi vý-
znamné tvůrce svého období,
a to v mnoha průkopnických
smě rech. „Podařilo se nám obno-
vit kapličku u Hameráku, nyní
plastiku Rychlost,“ uvedl první
zástupce starosty Tomáš Pek
(TOP 09). 

Slavnostního odhalení obno-
vené plastiky se s ním zúčastnila
autorka monografie Jiřího No-
váka Daniela Kramerová i part-
nerka již nežijícího autora a také

Radim Horák, který se o restau-
rování plastiky osobně zasazo-
val.

„Městská část Praha 10 se mů -
že pyšnit v podobě plastiky Rych-
lost významnou a do jisté míry
unikátní realizací, jejíž vyznění
je znásobeno tím faktem, že
mno hé další práce z tohoto ob-
dobí, jehož snahy po vymanění
ze svazující šablonovitosti a ide-
ologické předurčenosti byly ná-
silně potlačeny rokem 1968, se
nepodařilo dochovat do dnešních
dnů ani torzálně. Tím spíše je po-
chopitelné naše úsilí o její obno -

vu, kterou jsme si předsevzali
a dotáhli do zdárného kon ce,“
říká architekt Jan Vašek. 

Desítka chce obnovu děl ve ve-
řejném prostoru podpořit i tím,
že v grantovém programu ob-
novy kulturních památek vzni k -
ne vlastní kategorie významných
staveb, které na státní památko-
vou ochranu kvalitativně nedo-
sáhnou, ale grantový program
přímo pro ně zajistí peníze na
případné restaurování.

Pro podrobnější přehled děl
v městském prostoru je ale po-
třeba mít ucelený přehled. Proto

mohou s mapováním historie
i současnosti tohoto fondu po-
moci obyvatelé desáté městské
části. „Přispět můžete jakkoli;
vzpomínkou, dokumentem, foto-
grafií, nebo čímkoli dalším, co by
náš společný záměr posunulo
blí že k cíli,“ vyzval veřejnost To -
máš Pek.

Desítka chce obnovit
díla ve veřejném prostoru
Praha 10 se rozhodla, že postupně obnoví cenná díla, která se
v městské části nacházejí. Tipovat mohou zajímavosti i obyvatelé
desítky. Obnovy se nyní dočkala plastika Rychlost V Rybníčkách.
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Kontakty:
Prodejna Praha – Synkáč:
nám. Bratří Synků 399/13, Praha 4 – Nusle
+420 605 557 281, pha-synkac@svetbezlepku.cz
Prodejna Praha – Moskevská:
Moskevská 515/52, Praha 10 – Vršovice
+420 728 318 628, pha-moskevska@svetbezlepku.cz
Prodejna Praha – Hradčanská:
Pod baštami 277/4, Praha 6 – Hradčany
+420 732 189 236, pha-hradcanska@svetbezlepku.cz

Otevírací doba: Po–Pá 9:00–18:00

www.SVETBEZLEPKU.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ
BEZLEPKOVÉ SPECIÁLKY

Denně čerstvé pečivo ● Zákusky
Cukrovinky ● Směsi na pečení ● Hotová jídla



vánoce

11www.vase10.cz

Přání osobností
k Vánocům a do nového roku

Osobnosti, které jsou úzce spjaty s desítkou,
vám měsíc co měsíc představujeme na
stránkách magazínu Vaše 10. Co vám, našim
čtenářům, přejí k blížícím se Vánocům  a do
nového roku?

Pavel
Štrunc

Vážení čtenáři, čeká nás
osmičkový rok. Původně
jsem vám chtěl popřát ležaté
osmičky na účtě a co nej-
méně trablů se zdravím, os-
mičkami počínaje. A těm
z vás, co si dáváte novoroční
předsevzetí, že začnete (stej -
ně jako já...) cvičit, ať se va -
še postava osmičce podobá
co nejmíň. Teď pochopitelně
my  slím tu stojatou, která
připomíná sněhuláka. Žena

mě ale poučila, že základ spokojenosti jsou malé radosti. A že než
nějaký problém vyhodnotíte jako neřešitelný, vyplatí se pořádně
se nadechnout. Protože ač se to zdá samozřejmé, ne každý to
zvládne bez pomoci, a pro někoho je to třeba zrovna naposledy.
Ostatně osmička je i protonové číslo kyslíku, jak vím i já huma-
nitně vzdělaný ne-chemik. A jelikož ten „scházející osmý den“,
o kterém zpívá Petr Janda z Olympicu nikdy nepřijde, nezbývá,
než se snažit být spokojení s tím co máme, už teď – třeba v osmič-
kovém roce.

Milan
Peroutka

Vážení čtenáři, přeji vám
všem, abyste si letošní svát -
ky užili jako malé děti! Bez
zatížení dospěláckými prob-
lémy a s radostí a natěšení
na čas strávený společně
v magické vánoční atmosfé -
ře. Dejte si nějaká pěkná
předsevzetí a začněte s jejich
plněním co nejdřív, ať vstou-
píte do nového roku plni od-
hodlání a nadšení!

David
Frýdl

V novém roce přeji nám
všem samé šťastné volby
v ži votě osobním i ve správě
věcí veřejných. Nepropa-
dejme skepsi, že je všechno
špatně. Není! Vždyť je tolik
důvodů k radosti i naděj-
nému výhledu do budoucna.
Spočítejme si každý všechna
svá požehnání, radujme se
z nich a předávejme je roz-
množená druhým!

Erika
Merjavá

V této nejednoduché a na
všech frontách nejisté době
nám všem přeji, ať jsme
a zůstaneme dobrými lidmi.

Lucie
Vondráčková

Dělejte to, co máte rádi
a při čem ztrácíte pojem
o čase. Někde jsem četla, že
právě to je recept na štěstí
a připadalo mi to jako dobrý
nápad. Užijte si Vánoce.
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V tajence naleznete citát Josefa Poláčka.

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 soutez@a11.cz.

INZERCE V10-1205

www.nasregion.cz

Lidé z Prahy 10
chtějí chytré lavičky
a grilování
Chytré lavičky, veřejné grilování ale i vylepšené školy chtějí oby-
vatelé Prahy 10. Se svými návrhy se zapojili do dalšího ročníku
projektu Moje stopa. V rámci takzvaného participativního roz-
počtu mohou projekty jednak navrhovat, jednak potom hlaso-
vat, které budou realizovány. Celkem podali lidé 22 návrhů na
to, co v Praze 10 opravit, vylepšit nebo zřídit. Jsou mezi nimi jak 

Jak bude
vypadat park
Na Solidaritě?
Hlasovat o tom, jak má vypadat Park Na Solidaritě, mohli oby-
vatelé Prahy 10, respektive lidé, kteří žijí v nejbližším okolí místa.
Radnice desítky měla k dispozici architektonické studie a místní
se mohli vyjádřit k tomu, která je pro ně nejpřijatelnější. Cílem
hlasování bylo to, aby realizované úpravy byly v souladu s před-
stavami a potřebami komunity žijící u parku. Lidé proto dostali 

Čtěte na...Čtěte na...

Nejmilejší
kalendář
pro babičku
a dědu

2018
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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

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.
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■ V pondělí 11. prosince od
18.00 hodin se koná v Centru
Paraple v Malešicích setkání
s Angelikou Pintířovou v rámci
pořadu Host Pod Parapletem.
Pintířová je původní profesí
zdravotní sestra, která se ošetřo-
vatelství věnovala sedm let, vy-
učovala na střední zdravotní
ško le, na dívčí škole v Karlíně
a stále vyučuje na Vyšší odborné
škole pedagogické ve Sv. Janu
pod Skalou. Angelika Pintířová
devět let pečovala o komunitu
ses ter, pobývala v klášterech
v Německu u Benediktinek
a u ses ter Boromejek v Rumun-
sku, Francii a Rusku. Dlouho-
době se věnuje mládeži s drogo-
vým ohrožením, pracovala na
Detoxu a jako vychovatelka stále
působí ve výchovném ústavu pro
dospívající chlapce. Pečovala
o prezidenta Václava Havla v je -
ho posledních dnech. Je také ře-
ditelkou Papežských misijních
děl pražské arcidiecéze i moderá-
torkou rozhlasového pořadu.

■ Čtenářský klub se sejde ve
středu 13. prosince, tentokrát
bu de tématem Knihy pro zimní
měsíce. Bude se debatovat o čte -
ní, které mohou příchozí dopo-
ručit ostatním. Akce se koná
v po bočce knihovny Dům čtení
v Ruské ulici. Vstup je zdarma.

■ Od středy 13. prosince bude
v knihovně Dům čtení vysta -
vovat své obrazy Barbora Ku -
ňáková, výtvarnice, které coby
vsetínské rodačce učarovala va -
lašská příroda. 

■ POINT 50+, o. p. s. pořádá
14. prosince Adventní dílnu
s Magdalenou Hůlovou. Nasát
vánoční atmosféru bude možné
při výrobě vánoční origami. Vy-
užít je bude možné třeba jako

Host Pod Parapletem
11. prosince

Knihy pro zimní měsíce
13. prosince 

Výstava obrazů
13. prosince

Adventní dílna
14. prosince

Pořádáte akci v Praze 10?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce

ozdoby na stromeček nebo do vá-
nočního přání.

■Na 16. prosince od 17.00 ho -
din je naplánován koncert ve
Vršovickém divadle Mana. Vy-
stoupí Ondřej Škoch se svým
projektem Nitky.

■ Adventem ožilo Kubánské
náměstí. Začátkem prosince ta -
dy byl rozsvícen vánoční strom
Prahy 10 spolu se stromečky
mateřských a základních škol.
V dalších dnech je naplánován
bohatý doprovodný program.
Připraveny jsou na Kubánském
náměstí třeba na 16. prosince
Staročeské Vánoce, na 23. pro-
since Vánoční koleda, před NC

Eden se dále bude na Štědrý den
rozdávat rybí polév ka.

■ Vánoční zpívání se koná 17.
prosince od 15.00 hodin, a to
v Milíčově kapli v Malešicích.
Akci pořádá Ochranovský sbor
Jednoty bratrské. Jde o tradiční
adventní zpívání koled a advent-
ních písní pro malé i velké z Ma-
lešic i přespolní.

■ Benefiční koncert pro děti
se bude konat v restauraci Na
Zborově, a to 23. pro since. Po-
chutnat si bude mož né na rybí
polévce, klobáse, svařeném víně
a punči. Kdo bude mít chuť a při-
nese dá rek pro děti, potěší paci-
enty Vinohradské nemocnice.

Vánoční koncert
16. prosince

Vánoce na Kubáni
16. prosince

Vánoční zpívání
17. prosince

Benefiční koncert
23. prosince
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18. 12. – 24. 12.  KAUFLAND Michle 
 U plynárny 64
19. 12. – 23. 12.  U Slavie/ Vršovická 70 
 Vršovice

PRAHA 10

20. 12. – 23. 12.  Moskevská 44 
 Vršovice
 Jabloňová (naproti Poliklinice) 
 Zahradní město
 Počernická 55 (u pošty) 
 Malešice

IN
ZE

RC
E 

V
10

-1
21

1
IN

ZE
RC

E 
V

10
-1

20
7

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
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11. 12. 13.00–17.00
■ Sámova x U Vršovického ná-
draží

11. 12. 14.00–18.00
■ Magnitogorská x Tádžická
■ Na Slatinách (u telef. automa -
tu)

11. 12. 15.00–19.00
■ Nedvězská (č. 6 – 12)

12. 12. 15.00–19.00
■ Práčská č. 37 (před školou)

13. 12. 14.00–18.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách

14. 12. 13.00–17.00
■ Na Křivce x Osnická

14. 12. 14.00–18.00
■ Na Hroudě x U Hráze (okraj
parku)

14. 12. 15.00–19.00
■ Litevská x Bajkalská

16. 12. 8.00–12.00
■ Nad Primaskou x Nad Olšina -
mi

16. 12. 9.00–13.00
■ Sněženková x Jiřičkové

18. 12. 13.00–17.00
■ Saratovská x Kralická

18. 12. 14.00–18.00
■ Nad Úžlabinou (proti č. o. 32)
■ K Botiči x Ukrajinská

■ U Vršov. nádraží x Rostovská
■ Litevská x Jakutská
■ Magnitogorská x Uzbecká
■ Vladivostocká x Karpatská
■ Kodaňská x Žitomírská
■ Kodaňská, u Ministerstva ŽP
■ 28. pluku x Na Míčánkách 
■Vršovické náměstí x Sportovní
■ Dukelská x Bělocerkevská

■ Vyžlovská x Jevanská
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Rubensova 18 x Přetlucká
■ Nad Primaskou x Starostraš-
nická
■ Saratovská x Kralická
■ Dubečská x Pod Strání
■ Tuklatská x Vrátkovská

■ Solidarity x Dvouletky
■ Nosická 20

■ Topolová x Jabloňová
■ Ostružinová x Jahodová
■ náměstí Mezi zahrádkami
■ Na Vinobraní (parkoviště)
■ Sněženková x Jiřičkové
■ Mattioliho (č. o. 2)

■ Nad Vodovodem x Cerhenická
■Počernická (před ul. Dřevčická)
■ Rektorská 24 x Bakalářská
■ Vinohrady
■ Chorvatská x Dykova

V Dolině (proti č. 1c)

Vršovice

Strašnice

Záběhlice

Malešice

Michle

Místa pro sběr
starých elektrospotřebičů 

Velkoobjemové
kontejnery

Do červených kontejnerů
lze vkládat elektroniku,
jako jsou videopřehráva -

če, radiopřijímače, CD přehráva -

če, počítačové myši a klávesnice,
telefony, kalkulačky, herní zaří-
zení a podobně. V nádobě je také
speciální schránka na baterie.

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

vém úseku a po uplynutí této
doby bude kontejner odvezen.
Kontejner 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 podobně.

Do kontejnerů nepatří ne-
bezpečné odpady, elektrospotře-
biče, pneumatiky, bioodpady
a sta vební odpad. 

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,

Pro více informací, prosím,
pište na info@a11.cz





www.nasregion.cz

Navštivte nový zpravodajský 
portál z Prahy a okolí

Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže z vaší městské části



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


