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renault.cz

RENAULT SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života.

Kabinový filtr čistí ovzduší uvnitř vozidla. Vzhledem k rostoucímu znečištění ovzduší a v rámci zajištění pohodlí řidiče

Nové antialergenní kabinové filtry Renault zabrání průniku téměř 

všech bakterií, alergenů a plísní do vašeho vozu. Zajistěte pro sebe 

i svou rodinu větší bezpečí a pohodlí při cestování.

saze
prach
pyly
bakterie
alergeny

filtrovaný 
vzduch

 

 

Renault doporučuje

a cestujících doporučuje výrobce výměnu kabinového filtru jednou za rok nebo každých 15 000 km.

Inovace Renault

díky novému antialergennímu

kabinovému filtru pro váš Renault

Dýchejte vzduch
bez alergenů

ČSAO

TUkas ČSAO a.s.
Černokostelecká 565/114, Praha 10 – Malešice

Tel: +421 778 480 161
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BĚŽECKÉ ZÁVODY DESÍTKA NA DESÍTCE 
A 

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ VELETRH

Akce se koná pod záštitou radního pro sport Bohumila Zoufalíka 
a předsedkyně sportovního výboru Kateřiny Peštové.

Zajímáte se o sportovní a volnočasové aktivity v Praze 10? 
Máte rádi zdravý životní styl a rádi byste se dozvěděli nové 

informace o sportovních možnostech, které organizace
v Praze 10 nabízí? Chcete si s celou rodinou zaběhat

v různých závodních kategoriích? Přesně pro vás
připravujeme běžecké závody Desítka na desítce,

které budou spojeny se sportovním a volnočasovým
veletrhem. Přijďte si užít ukázkové sportovní

a volnočasové aktivity a v rámci náboru přihlaste své děti 
do sportovních organizací.

Těšit se můžete na sportovníosobnosti!

Doprovodný program:
skákací hrad, zdravé občerstvení, malování na obličej,

ukázka záchranných složek

16. 9. 2018
Malešický park

NEDĚLE
10-17 HOD

PRAHA 10 - MALEŠICE

fb.com/aktivnidesitka www.aktivnidesitka.cz @aktivnidesitka

Startovné: do 15 let ZDARMA,dospělí 100,- Kč do 10. 9. 2018,
dospělí 200,- Kč na místě.

Každý účastník závodu obdrží batůžek.
Více informací na www.aktivnidesitka.cz

INZERCE V10-0803

Vážení čtenáři,
prázdniny jsou za polovi-
nou, dětem ale i tak zývá ně-
kolik týdnů volna. Jste-li sa -
mi do ma a dítě jste vyslali
tře ba na tábor nebo k babič -
ce, užijte si nějakou pěknou
letní akci. Konat se bude tře -
ba festioval Malešičák, na -
vští vit můžete Den s příro-
dou nebo Dog Fest. Věděli
jste, že na desítce býval luna-
park? Někteří ho ještě pama-
tují, postaven byl podle vzo -
ru vídeňského Prátru

a v do bě svého největšího rozkvětu se s ním mohl poměřo-
vat. Fungoval od roku 1922 v pražských Vršovicích a byl
velice populární, ale jeho sláva z mnoha důvodů pomi-
nula. Československo se totiž zmítalo od začátku 30. let
v ekonomické krizi, kdy byla vysoká nezaměstnanost
a nízká kupní síla obyvatelstva. Z titulní strany se na vás
usmívá oblíbený herec Josef Dvořák. Povídali jsme si s ním
o tom, co má rád na desítce, kam se tady rád vrací a jaké
má plány na blízkou i vzdálenější budoucnost. Prostor do-
stali v tomto vydání i naši čtenáři a jejich názory na par-
kování v Praze 10. Užijte si krásný zbytek léta.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 24. 8. 2018
Časopis vychází 3. 9. 2018

str. 4
Aktuality: Novinky
z Prahy 10

str. 5
Téma čtenářů: Parkování

str. 6
Veřejný prostor: Poliklinika

str. 7
Historie: Lunapark

str. 8
Rozhovor s Josefem
Dvořákem

str. 13
Volný čas: Mirakulum

str. 14
Doprava: Tramvaje
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Plavenky zdarma
pro seniory

Plavenky zdarma pro seniory na
měsíce říjen, listopad a prosinec
se budou losovat v pondělí 3. zá -

ří, a to v KD Barikádníků. V 13.30 ho -
din začne vydávání slosovatelných líst -
ků, o půl hodiny později po tom losování
plavenek.

Dopravní opatření
na Vršovic ké

Do 31. srpna bude omezen provoz
na komunikaci Vršovická v úse -
ku ulic Oblouková–Moskevská.

Důvodem je rekonstrukce kanalizace.
Částečně bude uzavřen jízdní pruh za
křižovatkou s ulicí Moskevská směrem
do centra a za křižovatkou s ulicí Ob-
louková směrem z centra v délce cca
70 metrů.

EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.

INZERCE V10-0801

František Suchý, politický vězeň, kte -
rý prožil hrůzy nacistického i komu-
nistického režimu, zemřel ve věku

jednadevadesáti let. Přednedávnem byl
oce  něn Cenou Paměti národa, která je ur-
čena lidem, kteří se ve zlomových okamži-
cích svého života zachovali statečně bez
ohledu na postihy ze strany komunistické -
ho nebo nacistického režimu. Suchého otec
byl ředitelem strašnického krematoria
a prá vě díky rodině Suchých jsou známá
jmé na obětí, které byly za nacismu tajně
pohřbívány ve strašnickém krematoriu.
Rodina nakonec skončila ve vězení za úkryt
pro převaděče, který je po sadistickém vý-

slechu prozradil. „V roce 1952 ho zmláce-
ného, utýraného z několikaměsíční samo-
vazby vyvlekli do místnosti, kde mu vyše-
třovatel nabídl spolupráci. Buď podepíše,
půjde domů a bude udávat, nebo dostane
špagát. Odpověděl jim: „Raději smrt.“ Bylo
mu pětadvacet let, chtěl žít, nikdo by mu
neměl za zlé, kdyby se v takové situaci zlo-
mil. Nevěděl, že by ho stejně domů nepusti -
li,“ popsal na facebookovém profilu Paměti
národa ředitel o. p. s. Post Bellum a vedoucí
projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa
s tím, že přemluvit Františka Suchého, aby
vyprávěl pro Paměť národa svůj příběh, tr-
valo velmi dlouho.

Zemřel muž,
jenž ukryl urnu s popelem Mašína

Poslední zápas sezóny odehrál tým
uživatelů terénní sociální služby
Streetwork Beztíže – Praha 10. Šlo

o turnaj Ligy férového fotbalu, do které se
zapojilo dalších deset podobných organi-
zací z Prahy. Akci pořádá sdružení Fotbal
pro rozvoj, který tento sport využívá netra-
dičním způsobem podle metodiky Fotbal3 .
Každý zápas má tři fáze: předzápasovou di-
skusi, fotbalové utkání a pozápasové vzá-
jemné hodnocení. Hráči se před každým
utkáním domlouvají na pravidlech, protože

při hře chybí rozhodčí. Místo rozhodčího fi-
guruje mediátor, který sleduje hru a podpo-
ruje řešení konfliktů. Tento způsob hry učí
mladé lidi komunikovat v krizových situ-
acích, prostřednictvím dialogu a kompro-
misu. Hlavním cílem je zajistit férovost hry.
„Během turnajů jsem vypozorovala velké
pokroky v týmu, účastníci se naučili reflek-
tovat vlastní chování i chování hráčů, roz-
víjejí se v komunikaci a čím dál více dbají na
fér hru,“ dodává Yasmína Braham, kon -
takt  ní pracovnice Streetwork Beztíže.

Tým Beztíže
odehrál fotbalový zápas 

Prodej prověřených vozidel
Výhodné financování vozidel
Sleva z ceny vozu při nákupu
na splátky
Výkup vozidel hotově
i protiúčtem

tel.: 420 724 802 499, 420 602 149 931, e-mail: info@vip-car.cz, web: www.vip-car.cz

Autobazar Praha - VIP CAR s.r.o.
Dřevčická 8, Praha 10 Malešice
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téma čtenářů

Protože jsem z Vršovic,
kde parkování alespoň
v blízkém dosahu domu

bylo problémem již před 20 le -
ty, je nyní situace naprosto ne-
únosná. Parkovací místa ne jen
že nepřibývají (o parkovacím
domě se sice mluvilo celkem ne-
dávno – před minulými volba -
mi, ale na rozdíl od stadionu
Bohemians je to pořád pouhý
sen vršovických obyvatel, který
již pro zastupitele evidentně
ani není zajímavý), ale stále
mizí. Kroužení po Vršovicích
v dél ce 15 a více minut (což též
výraz ně zlepšuje životní pro -
stře dí) není nic zvláštního. Je
to plýtvání časem, pohonnými
hmo tami i hazardem se zdra-
vím a nervy obyvatel. Placené
zóny by měly platit v celé Praze
pro obyvatele, kteří placenou
parkovací zónu využívají (pla -
tí), ale první fáze rozhodně na
Pra ze 10 ano! Nejhorší je situ-

ace u hranic s částmi, kde již
zóny fungují (2, 3) a kde par ku -
jí všich ni z celé republiky zdar -
ma před mým domem a v okolí
1–2 km.

Jitka Novosadová

Bydlím ve Vršovicích (na-
rodila jsem se tu, vyrost -
la jsem tu a po letech

jsem se vrátila, protože Vršo-
vice jsou čtvrť s duší). Bohužel,
kromě neuvěřitelného nepo-
řádku na ulicích, „blbých“ košů
v rekonstruovaném Herolďáku,
je nemožnost normálně zapar-
kovat ve vršovických ulicích té -
měř synonymem pro život ve
Vršovicích. Názor pana staros -
ty naprosto jasně charakteri-
zuje postoj vedení radnice vůči
této otázce. Modré zóny tu mo -
hly být již dávno (probírala
jsem to podrobně na magistrá -
tu), studií a průzkumů již bylo
nepočítaně, ale výsledkem je,

Parkování
očima čtenářů

Parkování trápí obyvatele desáté městské
části. Radnice se ale prozatím rozhodla
neusilovat o zavedení zón placeného stání.
Vyčkává, až bude v okolních městských
částech definitivně usazen provoz zón. Jaký
názor mají lidé, kteří denně hledají místo
k zaparkování? Přinášíme výběr příspěvků.

že když se vracím z práce, hle-
dám mís to třeba dvacet mi nut.
Parkuje tu totiž celá republika
a zdá se, že pan starosta je
předsedou spolku zapřisáhlých
odpůrců modrých (nebo ja-
kýchkoliv) zón, které by umož-
nily obyvatelům Vršovic to, co
mají obyvatelé ve zbytku Prahy.
Parkování ve Vršovicích je dů -
ležitým námětem nadcházejí-
cích komunálních voleb a já
pevně dou fám, že pan starosta
to vez me v úvahu. Nejhorší si-
tuace je ve Vršovicích, Male -
šicích a Straš nicích. Pokud za-
vede Praha 10 v centrálních
čás tech modré zóny nebo jinou
ochranu parkovacích míst pro
své trvalé obyvatele, nevidím
důvod pro celopražské parko-
vání (to nic neřeší).

Jana Frischová

Osobně nejsem pro zóny
v rámci celé Prahy. Kaž -
dá územní zóna omezuje

nás „Pražany“, kteří např. bydlí
na jedné části Prahy a pracují
na části Prahy jiné a nemohou
využívat městskou hromadnou
dopravu a jezdí do zaměstnání
automobilem. Ale vzhledem
k za  vedeným zónám ve většině
městských částí Prahy se při-
kláním k zavedení zón i na Pra -
ze 10, do budoucna vyřeše ní
jednotné zóny pro okres Praha
- hlavní město.

K situaci v Praze 10 si dovo-
luji říci, že je jednou z nejhor-
ších v oblasti parkování. Loka-
lita Prahy 10, zejména ulice
Krymská, Sevastopolská, Char-
kovská, Černomořská, Donská,
Ruská atd. tzn. od zlomu Pra -
hy 2 dolů do Vršovic, se již stá -

vá téměř neúnosnou. Je třeba
i pro jíždět tyto ulice ve večer-
ních hodinách s velkou opatr-
ností, protože vozidla jsou za-
parkována různě mimo místa
určená pro pakrování. Dokona-
lým příkladem je příjezd z ulice
Francouzská do ulice Krymská
z malého náměstí (hostel), kdy
má dát řidič přednost vozidlům
z ulice Donská – toto je častým
problémem, protože do ulice
Donská se z pohledu řidiče ne -
dá ani nahlédnout přes auto-
mobily, které stojí již v silnici.

Z poznatků svého okolí mohu
sdělit, že skutečně tyto ulice
a celá část Vršovic a Strašnic
slouží pro parkování vozidel ob-
čanů, kteří pracují či bydlí (pro-
nájmy) na Praze 2 či Praze 3,
samozřejmě se jedná i o občany
středních Čech a v nesposlední
řadě se můžeme těšit na obča -
ny pracující (nebo žijící bez tr-
valého bydliště) na Praze 4.
S politováním musím upozor-
nit na situaci, kdy např. ma-
mimky trvale žijící na území
Prahy 10, které se musí vracet
např. v pozdějších večerních
hodinách s dětmi domů a musí
prakovat např. 1 km od svého
domova a jít tuto vzdálenost
pěš ky i s malými dětmi – tato
situa ce není určitě bezpečná
a ne ní v souladu s roz vojem na -
ší země. Ráda bych po ukázala
na velký růst nových budov ur-
čených k pronájmu bytů, ob-
chodních center, kancelářských
prostor, ale bohužel na projekty
určené výhradně pro řešení
par kovacích míst se zapomíná.
Odstavná P+R parkoviště jsou
neustále přepl ně ná.

Radana Jandová 
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Asistent/asistentka
Hledáme vhodného kandidáta

na administrativní pozici

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.

Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.

Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

CV posílejte na: info@a11.cz
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Prosperující digitální tiskárna hledá nové kolegy
na pozice dělníků, tiskařů a skladníků. 

Co vás čeká?
● Práce v příjemném kolektivu a neformálním prostředí
● Zakázky pro významné klienty
● Práce s moderními technologiemi
● Možnost osobního růstu
● Firemní benefity (odměny pro zaměstnance měsíce, vstupenky

na kulturní akce)
● Dobré platové ohodnocení
● Jídelna v budově tiskárny

Požadujeme
● Praxe se strojírenskou nebo jinou technologií vítána
● Spolehlivost a zodpovědnost
● Manuální zručnost

Nabízíme mzdu 25 000 - 35 000 Kč

Kontakt: Pavel Gotthard, 774 477 550, vyroba@dakacom.cz
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veřejný prostor

Odměněn byl cenou za
nejlepší herecký výkon
v hlavní roli v kategorii

základních škol film Matka má
milovat, škola má učit právě od
zmíněné skupiny Česko-Kanad-
ské Trio.

Do klání Antifetfest lze rok co
rok přihlásit snímek s námě-
tem rizikového chování, jako je
například drogová závislost,
kriminalita, šikana, rasismus,
záškoláctví, gambling, domácí
násilí a podobně. Hlásit se mo -
hly i letos děti z pražských škol,

školských zařízení nebo nízko-
prahových klu bů, a to jak jed-
notlivci, tak maximálně pě -
tičlenné týmy. Soutěžilo se
tra dičně ve dvou kategoriích,
a to žáci druhého stupně zá-
kladních škol a studenti odpoví-
dajících ročníků víceletých
gymnázií a studenti středních
škol a odborných učilišť.

Šedesát filmů
„Soutěž Antifetfest má už

dlouhou tradici, ale každým ro -
kem mě umí překvapit. Letošní

„Od chvíle, kdy vznikla
současná koalice,
pra cujeme na tom,

aby se poliklinika v Plaňanské
dočkala rekonstrukce, kterou si
bezpochyby zaslouží. Vyvaro-
vali jsme se chyb předešlého ve-
dení a za ty dva roky připravili
takovou rekonstrukci, která ne-
omezí péči o pacienty a zároveň
povede k úplné obnově tohoto
zdravotnického zařízení,“ uve -
dl první místostarosta Pra -
hy 10 Tomáš Pek.

Cílem je opravit polikliniku
tak, aby se zvedl komfort pro
pacienty i lékaře, ale aby práce
minimálně omezily provoz.
Pro to bude rekonstrukce řeše -
na tak, aby poliklinika nikdy ne-
byla uzavřena celá. Výhodou
komplexu je to, že ho lze rozdě-
lit na dva samostatně fungující
celky, jejichž velikost umožňuje
městské části nabídnout léka-
řům dostatek vhodných pros -

Děti z Gutovky
bodovaly s amatérským filmem
Nadané herce nejspíš mají v Základní škole
Gutova. Tamní filmařský tým pojmenovaný
Česko-Kanadské Trio totiž získal zvláštní
cenu poroty, která hodnotila amatérské
snímky přihlášené do jedenáctého ročníku
soutěže Antifetfest.

Desítka opraví
malešickou polikliniku
Praha 10 opraví polikliniku v Malešicích. Zahájení rekonstrukce
komplikovaly složité smluvní vztahy s provozovatelem, které však
konečně byly vyřešeny. Opravy budou plánovány tak, aby nikdy
nebyla poliklinika zcela uzavřena.
tor v sousedním Bytovém do mě
Malešice. 

Rekonstrukce
začne letos

„Nápady některých zastupi-
telů na prodej polikliniky nebo
jejího ponechání v současném
stavu bez větších oprav považu-
jeme za nesmyslné. Tento pří-

stup by znamenal ohrožení do -
stup nosti zdravotní péče včet -
ně lékařské pohotovosti na úze -
mí Prahy 10. Stejně tak je
nesmyslný návrh budovu zbo-
řit a postavit novou. Nemáme
žádnou budovu, kam by se
všichni lékaři po dobu výstavby
mohli přesunout. To by zcela
jistě znamenalo, že lékaři by se

do nové budovy už nevrátili,
pro tože by si mezitím v růz-
ných místech našli nové ordi-
nace. Koncentrace zdravotních
služeb v jednom objektu je pro
nás důležitá,“ doplnil místosta-
rosta desítky s tím, že pokud
půjdou práce podle plánů, do
konce roku 2018 by měla být
rekonstrukce zahájena.

ročník nebyl výjimkou. Amatér-
ské filmy mladých au torů jsou
nesmírně nápadité a podnětné,
reagují na aktuální problémy ve
společnosti a nechávají nám do-
spělým nahlédnout do niter-
ného světa dnešní mládeže.
Jsem nadšený z toho, jaké soci-
ální cítění prokazují žáci praž-
ských škol, jak výborně umějí
vystih nout rizikové chování,
a na víc se nebojí o něm podat
svědectví. Pomáhají nám tím
v primární prevenci patologic-
kých jevů,“ řekl radní hlavního

města Prahy Radek Lacko. Do
letošního ročníku Antifetfestu
bylo přihlášeno 60 filmů z 36
pražských základních a střed-
ních škol ze čtrnácti městských
částí. Do finále se z obvodních
kol probojovalo 21 filmů.

Všechny snímky jsou ke
zhléd nutí na webových strán-
kách www.antifetfest.cz, tema-
ticky se nejčastěji zaměřují na
šikanu, poruchy příjmu potra -
vy, závislost na drogách, alko-
holu, cigaretách, počítačích
a in ternetu.

Antifefest 2018 
■ Do letošního ročníku Antifetfestu bylo přihlášeno 60 filmů
z 36 pražských základních a středních škol ze čtrnácti měst-
ských částí.
■ Do finále se z obvodních kol probojovalo 21 filmů. Všechny
jsou ke zhlédnutí na stránkách www.antifetfest.cz, tematicky
se nejčastěji zaměřují na šikanu, poruchy příjmu potravy, zá-
vislost na drogách, alkoholu, počítačích a internetu.
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■Sejdeme se na zahradě s Ja-
roslavem Duškem se jmenuje
akce, která se bude konat 13.
srpna od 16.00 hodin. Pořádá ji
Centrum Paraple v Ovčárské
ulici. Na tamní zahradě bude
připraveno příjemné posezení
a beseda s hostem Jaroslavem
Duškem a také vystoupení ka-
pely Romba. Po setmění začně
promítat letní kino tematický
dokumentární film o Jaroslavu
Duškovi „Když kámen promlu -
ví“. Vstup je zdarma.

■ V pobočce knihovny Dům
čtení proběhne akce, která

propojí výtvarnou tvorbu
s tvor bou literární – komorní
market designových a rukoděl-
ných výrobků. Představí se tře -
ba šperkař Hanuš Lamr s kata-
logem svých šperků Seasons,
který texty doprovodili Běla Ja-
noštíková, Marie Šťastná a Ro-
bert Wudy.

■ Druhý ročník akce Maleši-
čák open air festival odstar-
tuje v sobotu 25. srpna, a to ve
14.00 hodin v Malešickém par -
ku. Zájemci se sem dostanou
autobusem 133, 163 a 188 do
zastávky Plaňanská nebo lin-
kou 155 do zastávky Malešický
park. Festival pořádá Spolek
Malešice v pohybu a jde o roz-
loučení s létem ve velkém stylu. 

Setkání
s Jaroslavem Duškem

13. srpna

Malešičák
open air festival 

25. srpna 

Festival
šperků a literatury 

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

■ Den s přírodou se bude ko -
nat 8. září od 11.00 hodin v Ma-
lešickém parku. Pořádá ho
ČSOP Natura, quo vadis? a od -
díl GINKGO. Připraven bu de
tradiční herně-soutěžní den po-
řádaný mladými ochránci pří-
rody pro děti i dospělé.

■ Na sobotu 15. září je naplá-
nována akce Zažít Malešické
náměstí jinak, a to na Malešic-
kém náměstí. Jde o tradiční pá -

tý ročník sousedské slavnosti
Zažít město jinak. Veřejnost se
přitom může sama zapojit do
pořádání, stačí kontaktovat po-
řadatele.

■ Laos a Kambodža jsou té-
maty cestovatelského promí-
tání a povídání o zajímavých
zážit cích, lidech a přírodě. Pro -
jekce se bude konat 19. září od
19.00 do 21.00 hodin v Male-
šickém mikropivovaru. Pořada-
tel, kterým je ČSOP Natura,
quo vadis? a její EkoCentrum
v Domě, doporučuje si místo na
promítání předem rezervovat.

Zažít Malešické
náměstí jinak

15. září

Laos a Kambodža

19. září

Den s přírodou

8. září

„Zábavní a sportovní
park Eden“ se nachá-
zel v místech mezi

dneš ní křižovatkou Vršovické
třídy a železniční trati kolem již
zaniklého rybníčku pod Bohdal-
cem, kterému se říkávalo „la-
guna“.

Vodní plocha lákala tisíce
návštěvníků. Mohli jste se tu
plavit na loďce, podívat se na di-
vadelní představení, poslech-

nout si koncert, procházet se
kolem vody a dát si něco dob-
rého u stánku s občerstvením
nebo posedět v kavárně. Po ve-
čerech vodní hladinu osvětlo-
vala záře ohňostroje.

Zatančit jste si mohli v Kolo-
seu, což byla obrovská tančír -
na, ke které jste se dostali širo-
kou stromovou alejí. Kromě
tanečních akcí sem lidé chodili
na karneval nebo tombolu. To
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Vršovický lunapark
zničila ekonomická krize
Legendární pražský lunapark, který
pamatují jen lidé, kteří vyrůstali v období
první republiky, byl postaven po vzoru
vídeňského Prátru a v době svého
největšího rozkvětu se s ním mohl
poměřovat. Fungoval od roku 1922
v pražských Vršovicích a byl velice
populární, ale jeho sláva z mnoha důvodů
pominula.

zdaleka nebylo vše, co lunapark
v Edenu nabízel. Pětikilometro -
vá horská dráha v Praze se mo -
hla směle poměřovat s horskou
dráhou ve Vídni.

V její blízkosti byly další
atrak ce jako tobogán nebo Čer-
tovo kolo. Celodenní vstup do
vršovického lunaparku za první
republiky stával 1 korunu a 20
haléřů. Lunapark byl mezi Pra-
žany skutečně populární. Ne-
slušelo se, aby mladý muž svou
dívku nevzal na rande do Ráje.

Vše zničila krize
Kromě klasických atrakcí se

v Edenu objevili i černoši z Ha-
beše, kteří si v parku Eden vy-
budovali napodobeninu domo-
rodé vesnice a obecenstvu za
úplatu předvedli domorodý ži -
vot. Horská dráha se na místě
moc dlouho neohřála, jelikož ji
v roce 1935 rozmontovali spolu
s dalšími atrakcemi. Mělo to ví -
ce důvodů.

Československo se zmítalo
od začátku 30. let v ekonomické
krizi, kdy byla vysoká neza-
městnanost a nízká kupní síla
obyvatelstva. Horská dráha se
v té době stala luxusem, na kte -
rý dost lidí nedosáhlo.

Nebyl to jediný důvod. Za tra -
tí v blízkosti lunaparku vznikla
obří chudinská kolonie, ve kte -
ré se skvěle dařilo kriminalitě.
Svého času tu žilo údajně tři-
náct odsouzených vrahů.

Lunapark sice skomíral, ale
fungoval nadále i bez své hlavní
atrakce, dokud nepřišla druhá
světová válka. S jejím přícho-
dem byla zakázána zábava
a tan ce v dobách, kdy Němci
utrpěli porážku. Úplný konec
přišel roku 1946, kdy ho nechal
zavřít pražský hygienik.

Dnes prostor po bývalém lu-
naparku Eden slouží také pro
sport a zábavu, najdete tu fot-
balový stadion pražské Slavie,
který byl otevřen v roce 2008.
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● Na divadelních prknech stojíte přes
pa desát let. Vzpomínáte na svou první
roli?

Koštovat divadlo jsem začal mezi ama-
téry, ochotníky v Kadani. Sestra už ve zmí-
něném souboru hrála, tatínek se o herecké
umění rovněž pokoušel a oba mě přivedli
mezi ochotníky. V Kadani byly tenkrát
ochot nické spolky dva, a ten můj právě
zkoušel operetu Perly panny Serafínky. Do-
stal jsem svou první roli, Toníčka. Hra ale
nikdy neměla premiéru. Byla tak náročná
na obsazení, že v ní hrála půlka Kadaně,
a jak už to u ochotníků bývá, nepodařilo se
jim nikdy sejít se včas a na správném místě.
S rolí Toníčka jsem si tedy užil jen zkou-
šení, jeviště ne.
● Kdy jste se tedy objevil poprvé na je-
višti?

Až ve druhém ochotnickém souboru ve
hře Hej, pane kapelníku. Hrál jsem roli bu-
beníka s nepřekonatelnou trémou. Sice
jsem se těšil na jeviště, ale jakmile se ote-
vřela opona, popadl mě děs, stáhl mi hrdlo
a já se bál podívat do hlediště.
● Jak se vám podařilo překonat tré mu
a co vás přivedlo k rozhodnutí stát se
her cem?

V Kadani hostovalo Kladivadlo. Pavel
Fiala, který ho založil, vynikající divadel-
ník, mě zaznamenal v jednom z ochotnic-
kých představení a nabídl mi, jestli bych
nezkusil hrát s nimi. Kladivadlo bylo vý-
borné autorské divadlo a já nabídku přijal.
Pavlu Fialovi nevadilo, když si „jeho“ herci
text upravovali. Po svém, do vlastní pusy.
A to bavilo i mě. Jen pomalu jsem se ale
zbavoval oné strašlivé trémy. Po dlouhé

době mi došlo, že autorské divadlo je přes -
ně to, co mě láká a v čem se najdu.
●Začínal jste sice jako ochotník, ale jste
vyučený automechanik. Až pak jste zí-
skal angažmá ve zmíněném profesionál-
ním Kladivadle v Ústí nad Labem. Jak na
tu dobu vzpomínáte?

Na herce jsem se vyučil v Kladivadle.
Tenkrát mě ani nenapadlo, že bych šel stu-
dovat herectví. Do divadla mě zasvěcovalo
výhradně Kladivadlo a kamarádi – Vašek
Helšus, Uršula Kluková a hlavně Pavel
Fiala a Milan Krejčík, muzikus. Začali jsme
hostovat i v zahraničí. Hráli jsme na festi-
valech v Německu, Anglii, Holandsku, Dán-
sku…, učil jsem se hrát divadlo vlastně„za
pochodu“. Důležité pro mě bylo, že jsem si
vlastní hereckou cestu musel najít sám.
Kladivadlo bylo ale mým zásadním odrazo-
vým můstkem, který mě katapultoval dál.
● Jak jste se vlastně dostal do slavného
Semaforu?

Semafor bylo rovněž autorské divadlo
podle mého gusta, navíc můj velký vzor…
Kladivadlo bylo v té době, stejně jako Sema-
for, scénou Státního divadelního studia
Pra ha. Moje angažmá do Semaforu bylo
pak dílem shody neuvěřitelných náhod.
Okamžitý přestup z Ústí do Prahy mi na-
bídl pan Jiří Suchý. Nejdřív jsem si myslel,
že se mnou žertuje, a teprve pak se mi za-
točila hlava. Plácli jsme si.
●V Semaforu jste pak zahrál řadu skvě-
lých rolí. V legendárním představení Ky-
tice jste se objevil 526 krát v roli vodní -
ka…

Nedělá mi problém hrát reprízy, naopak,
baví mě to. Reprízování dobré hry pova-

žuju za jisté vyznamenání, metál, který dá-
vají diváci svým oblíbeným hrám a oblíbe-
ným hercům.
● Pohádkám a tvorbě pro děti se věnu-
jete dlouhodobě. Nejedna generace vy-
rostla s malým televizním kabaretem,
nezapomenutelný je váš dabing kresle-
ných postaviček, Maxipsa Fíka nebo Bo -
ba a Bobka. Co vás na této práci těší? 

Moc rád pracuju s lidmi, kteří se mají rádi
a respektují názor druhého. Příkladně Krá-
líky zklobouku a Maxipsa Fíka dělal pan re-
žisér Bedřich. Od prvního momentu proti
mně stál mužíček s rozzářenýma očima,
který mi řekl: „Pojďme se na to podívat,
já se ale moc těším.“ No a já jsem si vzal
lejstro, sedl si k němu a začal číst. Šmidral
jsem při tom po něm očima a viděl, jak má
zakloněnou hlavičku, zavřené oči, usmívá
se, a když jsem dočetl stránku, taksi jen
upřímně povzdechl: „Jé, to je krásný.“ A mě
v té chvíli vůbec nenapadlo, že děláme něco
mimořádného. Měl jsem pocit, že si spolu
vzájemně děláme velkou radost, těšíme se
z toho, že máme pěknou práci a můžeme si
tak trochu pohrát. Na těch příbězích je ale
ta krása vidět. Dodnes. A kvalita je trvalá!
● Kromě divadla jste hrál v řadě úspěš-
ných filmů a seriálů. Co je vám bližší, kde
se cítíte lépe - na divadelním jevišti nebo
před filmovou či televizní kamerou?

Vždycky jsem měl blíž k divadlu. Filmař-
skou či televizní techniku moc neovládám,
ale i v tomto ohledu jsem měl štěstí na lidi,
kteří mi podali vstřícnou ruku. Při natáčení
seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka jsem
se potkal s Františkem Filipem. Tento vel-
mistr svého řemesla mi dal tolik prostoru,

Josef Dvořák:
Budu hrát až do roztrhání těla!

Herce Josefa Dvořáka jistě není třeba dlouze představovat.
Za svou kariéru ztvárnil stovky divadelních, filmových
i televizních rolí. Věnoval se i tvorbě pro děti,
nezapomenutelné jsou kreslené postavičky Maxipsa Fíka
či Králíků z klobouku, kterým propůjčil svůj hlas. Od roku
1990 objíždí republiku s Divadelní společností Josefa
Dvořáka. Jak se mu téměř třicet let žije v Praze 10 a co ho
sem přivedlo? „Zlákaly mě dvě věci. Jednak úžasná bytost,
moje žena Jája, a pak stadion Bohemky.“
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a tak mi věřil, že pro mě byla jen radost
práci odevzdat. Když jsem natáčel Hřbitov
pro cizince, spoléhal jsem zase na odvahu
a profesionalitu scenáristy Jiřího Hubače
a na totéž u pana režiséra Jaroslava Dud -
ka. S tak krásným, hlubokým a působivým
námětem jsem se ve své herecké kariéře do
té doby nesetkal. Na to zapomenout nelze.
A samozřejmě nemohu zapomenout ani na
Dudkovo režisérské vedení úspěšné Ne-
mocnice na kraji města. Ale žiju a hraju
dlouho, na lidi kolem sebe jsem měl větši-
nou štěstí.
●Založil jste vlastní kočovnou Divadelní
společnost Josefa Dvořáka. Co vás k to -
mu vedlo?

Užil jsem si nádherná léta v Semaforu,
v devadesátých letech jsem měl nabídku od
pana režiséra Jaroslava Dudka na Vinohra -
dy, ale já se už zabýval myšlenkou založit
vlastní divadlo. V Semaforu jsem se rozlou-
čil rolí Lakomce v režii Evžena Sokolovské -
ho. Bylo to divácky úspěšné představení…
Vydal jsem se pak, ve svém už pokročilém
věku, dost odvážně, po boku se svou skvě-
lou ženou Jájou, na nelehkou cestu princi-
pála vlastní divadelní společnosti. Byla to
opravdu dřina, cesta nelehká, mnohdy za-
rubaná. Ale ohlédneme-li se zpět – ne-
máme se za co stydět. Odevzdali jsme
spoustu radosti, legrace a dobré pohody.
Dneska jsou to hodnoty hledané lu pou.

● Jste principálem divadla, které fun-
guje bez grantů a dotací. Jak náročné je
vést takové divadlo?

Principálem jsem přes kumšt a moje Jája
je přes peníze, to je náš věčný spor doma.
Musíme každou korunu otáčet v ruce dva-
krát. Nemáme na vyhazování. A taky ne-
umíme správně a na správných místech

žeb rat. Ale i tak trvale poctivě divadelně ži-
jeme a těší nás spokojené publikum.
A smích je metál navíc, nejen pro mě. 
● Podle čeho vybíráte tituly, které vaše
společnost uvádí, jaké inscenace hra-
jete?

V současnosti nabízíme divákům před-
stavení s Pydlou v zádech a Čochtan vypra-
vuje. A chystáme novou hru. Nemůžeme si
dovolit experiment, propadák o několika
reprízách. Mám právě pocit, že jsem v za-
špuntované nádobě, kde ubývá kyslík. Če -
kám na moment, kdy se konečně nadech -
nu – a jako vždycky čapnu dech. 
● Se svými představeními objíždíte ce -
lou republiku. Je podle vás nějaký rozdíl
mezi pražským a mimopražským publi-
kem?

Komedianti jsou od toho, aby hráli, ne
aby posuzovali. Komedianti jsou od toho,
aby si diváky získali, aby o svých kvalitách
přesvědčili publikum v Praze nebo v Horní
Dolní… Na tohle téma měl jednu nádher-
nou větu pan Jiří Suchý. Kdysi řekl: „Divá -
ku, seš zvláštní. Seš takovej, jakej se se-
jdeš.“
● Kde vás mohou vidět pražští diváci?

V Praze nás musí trošku hledat. Hraje -
me buď v Divadle U Hasičů, nebo v Gongu.
Obě dvě jsou to divadýlka milá, dobře se mi
v nich hraje. Baví mě na nich, že to nejsou
úplně klasicky divadelní prostory, ale jako
herec se musím umět vypořádat se vším.
Překážky mě baví, neděsí mě. Děsí mě ne-
zájem.
● Téměř třicet let bydlíte v Praze 10. Co
vás sem přivedlo?

Zlákaly mě dvě věci. Jedna úžasná by-
tost, moje žena Jája, a pak stadion Bohem -
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ky. Jako fanda Bohemky jsem
chodil na fotbal, a když jsem
zjistil, že tady Jája bydlí, dal
jsem si s ní rande na Bohemce.
Došlo mi hned, že fotbalu moc
nedá, protože se mě ptala, kde
je hlavní vchod. Samozřejmě
jsem věděl, že kou sek je také
stadion Slavie. A pak je tu dnes
plno výborných hospůdek. Tře -
ba tahle, kde sedíme, se dřív
jmenovala U čarodějky. Vznikla
po listopadu a s majitelkou
jsme ji dávali do chodu, proto
tady máme hlavní stan. 
● Jak se podle vás desítka za
tu dobu proměnila? Jsou to
podle vás změny spíše k lep-
šímu?

Změnila se tu spousta věcí.
Nedávno nám opravili ulici. Ži-
tomírská ulice byla ošklivá, ko-
čičí hlavy odshora až dolů na
Bohemku. Jen nevím, kdo při-
šel s ideou, že je potřeba rozší-
řit chodníky. Nové chodníky
ubraly prostor autům a zúžily
vozovku, takže když někdo
dnes ka u nás v ulici zastaví,
nikdo ho neobjede. Za se se ale

všich ni v ulici seznámíme, pro-
tože stojíme jeden za druhým,
budeme se zvědavě koukat, co
kdo z auta vykládá nebo co na-
kládá. Na desítce vznikla nejen
k mé radosti také nová divadýl -
ka, a to je ku prospěchu her ců
i diváků.
●Říkal jste, že jste fanda fot-
balu, věnujete se nějakému
sportu i aktivně?

Hraju tenis. Sice jsem s ním
začal pozdě, až v 58 letech. Vzal
jsem ale tenhle krásnej sport
vážně. Léta byly po celém na -
šem bytě rozložené tenisové
příručky, a kam jsem zasedl,
tam byl nalistovaný volej, for-
hend, bekhend, obouruč… Už
tenkrát, když jsem začínal, bylo
dávno pozdě, ale to mi bylo jed -
no. Wimbledon nevyhraju, ale

na turnaje jezdím, a někdy do-
konce vyhrávám. Sport je to
úžasnej. 
● Jaké máte plány, na co se
těšíte?

V mém věku? Hlavně ne žád -
né převratné změny! Budu se
svou společností Josefa Dvo-
řáka znovu rajzovat po vlastech
českých a budu hrát až do roz-
trhání těla!

Josef Dvořák 
■ Narodil se v Horní Cerekvi.
■ Vyučil se automechanikem v Kadani, kde začal hrát ochotnické divadlo.
■ V letech 1965–1970 působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, v letech 1972–1990 v divadle
Semafor.
■ V roce 1990 založil Divadelní společnost Josefa Dvořáka.
■ Hrál například ve filmech Černí baroni, Hřbitov pro cizince, Buldoci a třešně, Lvi salónů, Já-
chyme, hoď ho do stroje a mnoha dalších.
■ Do širšího povědomí televizních diváků se zapsal rolemi v televizních seriálech, například
Rozpaky kuchaře Svatopluka, Létající Čestmír, Nemocnice na kraji města, Návštěvníci, Doktoři
z Počátků, Hospoda, Cirkus Humberto, Byli jednou dva písaři, Arabela a další.
■Oslovil také dětské publikum, a to především účinkováním v sérii Malých televizních kabaretů,
v nichž vystupoval s Jitkou Molavcovou, Pavlem Zedníčkem a Štěpánkou Haničincovou. Zahrál
si v desítkách televizních pohádek, kde se velmi často objevoval v roli vodníka. Svůj hlas pro-
půjčil mnoha večerníčkům, nezapomenutelný je Maxipes Fík, za kterého dostal deset platino-
vých desek, Bob a Bobek – Králíci z klobouku, Včelí medvídci atd.

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

GRAV-IN je unikátní,  
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu. 
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá 
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající 
k regulaci hormonální aktivity.  
Neobsahuje žádné hormony! 
 

Požadujte vždy originál
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servis

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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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

Do našeho SeniorCentra Štěrboholy,
patřícího do skupiny SeneCura,
hledáme nové kolegy na pracovní pozici

Pracovník/Pracovnice
v sociálních službách
Co vám můžeme nabídnout
 Mzdu odpovídající vašim zkušenostem
 Příplatky za práci o víkendu a noční směny ve výši 25 %
 Poukázky Flexi Pass
 Dovolená navíc, bonusy za věrnost
 Dotované stravování
 Možnost profesního vzdělávání
 Trvalý pracovní poměr ve stabilní nadnárodní firmě 

Ivan Černovský W praha-sterboholy.senecura.cz
T 605 713 491 Kryšpínova 1
E i.cernovsky@senecura.cz Praha 10

■ Topolová a Jabloňová (za -
stáv ka BUS)
■ Jabloňová (proti č. 3)
■ Ostružinová (před č. o. 11)
■ Jabloňová x U Zahradního
města (poblíž polikliniky)
■ Jasmínová x Práčská (v blíz-
kosti nádob na směsný odpad)
■ Švehlova x Topolová
■ Jahodová 2915/34 (těsně
vedle „komunikační zeleně“)
■ Jabloňová 2137/13 (chod-
ník proti lékárně, vedle zele ně)
■ Narcisová (vlastník Pražská
plynárenská 1 ks)

■ Počernická (před poštou)
■ Malešické nám. x U Tvrze 

■ Počernická x Limuzská
(před objektem Oása)
■ Počernická x Dřevčická

■Rubensova (prostranství ob-
chodního střediska na Skalce)
■ V Olšinách (parkoviště)
■ Srbínská (spojka na ul. Prů-
běžná, u nádob tříděného sběru)
■ U Hráze (křížení s ul. Na
Hrou dě, v blízkosti nádob třídě-
ného sběru)
■ V Olšinách (prostranství
u me tra Strašnická)
■ Černokostelecká x Tuklat-
ská (před prodejnou Albert)
■ Černokostelecká (před č.p.
3409 zastávka TRAM Černokos-
telecká)

■ Štěchovická x Solidarity
(vedle zastávky BUS)
■ Goyova (příčně proti scho-
dům k NS Albert)
■Přetlucká (u zast. BUS Rem-
brandtova směr Skalka)
■ Dubečská x Průběžná
■ Počernická (proti č. 3a)
■ Oravská x Solidarity (chod-
ník u zeleně, mimo úzkou pěší
komunikaci)

■ Kubánské náměstí x Vršo-
vická (u telefonních automatů)
■Kodaňská (parkoviště za bu-
dovou Ministerstva životního
prostředí)
■ Taškentská (před sběrným
střediskem Diakonie Broumov)

■ Oblouková (vnitroblok mezi
č. o. 6 a 8)
■ U Slavie x Vladivostocká
(při pěší lávce)
■Vršovické nám. x Sportovní
(poblíž Sokolovny)
■ Murmanská x Kubánské
nám.
■ Litevská x Tulská
■U Vršovického nádraží (pro -
ti č. 8)
■ K Botiči x Vršovická (v rohu
„komunikační zeleně“)
■ Ruská (před č. 1237/170)

■ ul. Sedmidomky (v blízkosti
nádob na tříděný odpad)
■ ul. Nad Vršovskou horou x
Elektrárenská

Záběhlice

Malešice

Strašnice

Vršovice

Michle

Nádoby na použitý textil

Rodina se 2 dětmi
hledá podnájem

cca 100 m2 v domě
u osamělého seniora.

Nabízí výpomoc
s domem, zahradou,
domácností, možnost

zajištění nákupů,
odvozu k lékaři.

Kontaktujte Nadační fond
Firm4y senior,

nf-senior@email.cz,
tel: 273132658.
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Chcete inzerovat ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na www.vase10.cz

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz
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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
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inzerce / kariéra

Životopisy zasílejte na horova@metrans.cz,
informace na tel. 267 293 104

HLEDÁME PRODAVAČE – PRODAVAČKY
PRO NAŠE PRODEJNY NA PRAZE 10
NA PLNÝ NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Textile House je silnou nadnárodní firmou zabývající se prodejem
módního second hand oblečení za dobrou cenu. Textile House
Czech Republic začala svou činnost s maloobchodním prodejem
second hand oblečení v roce 2010. V současné době provozujeme
11 prodejen v Praze a 31 v rámci celé České republiky. Další prodej -
ny provozujeme na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Slovinsku,
Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině.

Koncept společnosti je nabídnout svým zákazníkům velký výběr
second hand oblečení za přijatelnou cenu. 

NABÍZÍME:
◆ Zázemí nadnárodní společnosti
◆ Přátelský kolektiv
◆ Firemní benefity – stravenky, sleva na firemní zboží, firemní akce
◆ Zajímavý bonusový systém k základnímu platu dle prodejních

výsledků
◆ Možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek
◆ Nástup ihned nebo dle dohody.

VIDÍTE SE TU? RÁDI VÁS MEZI NÁMI PŘIVÍTÁME.
Vaše CV posílejte na: vendula.hrstková@textilehouse.cz

Máte rád/a módu a práci s lidmi?
Pak hledáme právě Vás. Pozice prodavačky je jednou

z nejdůležitějších pozicí v naší společnosti!
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Helpdesk Operator – Praha
Do našeho Helpdesk centra v Praze hledáme šikovné kolegy, kteří by zajistili vzdálenou
uživatelskou podporu pro našeho nového zákazníka ze světa automotive.

Jak bude vypadat tvoje práce?
• Budeš řešit požadavky klientů v oblasti podpory IT přes nástroje vzdálené podpory
• Součástí tvé práce bude také instalace a konfigurace systémového a programového
vybavení klienta
• Komunikace s uživateli probíhá především po emailu a telefonu
• Až se všechno naučíš, můžeš rotovat k jinému klientovi, abys nasbíral nové poznatky

Bez čeho se u nás neobejdeš?
• Nadšení pro IT a ochotu dále se vzdělávat
• Aktivní znalost produktů Microsoft Windows Server, Workstation, Active Directory
• Obecný technický přehled v IT technologiích a základy sítí
• Výborná znalost ČJ a komunikativní znalost AJ slovem i písmem
• Oceníme každou zkušenost v oblasti podpory uživatelů

Jaké je to v S&T CZ?
• Nesvazují nás pravidla korporátních společností
• Nebudeme tě trápit přísnými pravidly oblékání ani předepsaným dresscodem.
• Několikrát do roka pořádáme tématické večírky a teambuildingy jako bowling, laser
game, vinný sklípek a další
• U nás můžeš sportovat s Multisport kartou a doplnit si jazykové vzdělání

Co Ti dále nabízíme?
• Flexibilní formy spolupráce, a proto si u nás můžeš vybrat mezi pracovním poměrem
a prací na IČO
• Cenné pracovní zkušenosti a možnost rozvoje v oblasti IT
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny zdravotního volna (Sick days)
• V případě zaměstnaneckého poměru i další zaměstnanecké benefity jako např. stra-
venky, dotovaná Multisport karta, výhodný program SIM karet, výuka anglického ja-
zyka, vzdělávání a školení zdarma.
• Kancelář v Praze Malešicích v blízkosti MHD i s možností parkování
• Nástup dohodou – „čím dříve, tím lépe“

Kontaktní osoba pro tuto inzerci je Senior HR specialist – Aneta Ranochová
aneta.ranochova@sntcz.cz, 737 217 202

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
82

1

POJĎTE K NÁM .…
METRANS, a.s. přijímá

nové kolegyně a kolegy na tyto pozice:

ŘIDIČ ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ – STROJNÍK
do certifikované opravny námořních kontejnerů

Požadujeme: 
vyučení (výuční list) ■ ŘP sk. B + praxe 5 let

(uvítáme C nebo T), ■ základy PC ■ samostatnost

UKLIZEČKA
pro úklid kanceláří pouze v dopoledních hodinách

Požadujeme:
pečlivost ■ samostatnost ■ pracovitost.

vhodné pro maminky na RD i aktivní důchodce.  

Nabízíme:
zázemí a stabilitu velké dynamické společnosti,

hlavní pracovní poměr ■ nástup ihned ■ zaučení
a dlouhodobou podporu pracovního týmu,

zaměstnanecké benefity ■ roční finanční bonusy.
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Baví tě práce za volantem a chceš pomáhat lidem i přírodě? Chceš vidět výsledky
své práce každý den a máš už něco odježděno? Pak hledáme právě tebe

Co bude náplní tvojí práce?
✓ Řídit vozidlo nad 12 t zajišťující manipulaci s odpadem.

Co Ti nabídneme my?
✓ Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
✓ Stabilní práci v dobrém kolektivu v ranní směně
✓ Osobní přístup
✓ Získání psychotestů a profesního průkazu pro práci řidiče
✓ Ubytování pro mimopražské
✓ Stravenky, příspěvek na penzijní a životní pojištění
✓ Příplatky formou osobního hodnocení za kvalitní práci
✓ K řádné dovolené ještě 5 dní ročně jako rekondiční volno řidičům sk. C
✓ Mobilní telefon a volání v síti T Mobile zdarma

Co potřebujeme od tebe:
✓ Praxi v řízení nákladních vozidel skupiny C
✓ Musí na Vás být spolehnutí – na čem se domluvíme, to musíme vždy dodržet –

a to platí pro obě strany
✓ Čistý trestní rejstřík
✓ Musí být radost pracovat s Vámi v týmu – musíme se vždy vzájemně podporo-

vat a nenechávat problémy a složité situace na později nebo na někoho jiného
✓ Nesplňuješ-li jednu z těchto podmínek, nevzdávej to, pomáháme získat potřebnou

kvalifikaci i „nováčkům“
✓ Fyzickou zdatnost, flexibilitu, spolehlivost a zodpovědnost

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10

E-mail: ladislava.hroudova@ave.cz Tel.: +420 777 988 776
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volný čas

Již popáté se bude 18. srpna
v Parku Mirakulum konat
Den rekordů. „Náš Den re-

kordů je vždy zároveň dnem,
kdy se v parku setkávají dvoj-
čata a vícerčata. Právě s nimi
jsou totiž naše rekordy spoje -
né,“ říká Jiří Antoš, majitel
Parku Mirakulum, a zve na akci
pořádanou ve spolupráci s Ro-
dinným centrem Milovice
všech ny, kdo se narodili v páru,
ve trojici, ve čtveřici. 

Letos se v Mirakulu pokusí
vylepšit rekord v počtu rodičů
s dítětem v šátku či nosítku na
jednom místě. Jsou totiž jeho
hrdým držitelem z roku 2016,
kdy se ve zdejším amfiteátru
sešlo 457 maminek a tatínků
s dětmi na břiše. A ačkoli je Mi-
rakulum určeno hlavně dětem,

rádi tu 18. srpna přivítají i ty,
jejich ž rok narození nezačíná
dvojkou, ale jedničkou. „Těšíme
se, že k nám opět zavítají i dvoj-
čata a vícerčata, která už jsou
rodiči, či dokonce prarodiči,“
zve k návštěvě Jiří Antoš a při -
pomí ná, že pravidelnými účast-
níky srpnového Dne vícerčat
jsou třeba dvě dámy, které již
dávno oslavily padesátku.

Letošním hlavním rekordem
bude lidská duha z vícerčat.

„Právě proto bychom chtěli
vícer čata požádat, aby přišla
v barevných tričkách. Děti do
jednoho roku by měly mít trička
červená, děti od jednoho do
dvou let oranžová, ta mezi dru-
hým a třetím rokem žlutá, tří-
letá až pětiletá budou mít ze-
lená trička, šestiletá až
os miletá modrá trička a vícer-
čata nad devět let oblečou fi-
alová trička. Všichni společně
pak v našem amfiteátru v jednu

Den rekordů
aneb Duha v Mirakulu
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hodinu odpoledne složíme du -
hu,“ popisuje Jiří Antoš. 

Vícerčata, která se předem
zaregistrují a zapojí se do po-
kusu o rekord, budou mít vstup
do parku zdarma stejně jako
„klokaní“ páry, tedy rodič s dítě-
tem na břiše (v šátku či nosít -
ku). Dva členové jejich dopro-
vodu pak zaplatí za celý den
každý jen 140 korun. Registro-
vat se můžete už nyní prostřed-
nictvím formuláře na webu
www.mirakulum.cz nebo e-mai -
lem na skoly@mirakulum.cz.

Park ale bude samozřejmě
otevřený i všem ostatním ná -
vštěvníkům, kteří zaplatí běžné
vstupné. Těšit se mohou nejen
na rekordy, ale i na další pro-
gram, třeba na Spejbla a Hur-
vínka či na hudebně-taneční
představení Dog Dancing, tedy
tanec pejsků. Kromě Vodního
světa, Lanového par ku, dřevě-
ného hradu s osmi věžemi či
všech dalších lákadel, které
Mira kulum nabízí, bude jezdit
také úzkokolejná mašinka
a v pro vozu bude rovněž neda-
leký tankodrom. IN
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MONTÉR HLINÍKOVÝCH KOMPONENTŮ
■ Co byste měl mít: SOU / vyučen, manuální zručnost, znalost obsluhy běž-
ného elektrického nářadí (el. vrtačka, apod.)
■ Co u nás budete dělat: Vyrábět a montovat  hliníkové prvky dle jednotli-
vých zakázek z portfolia Metallbau (dveře, větrací elementy, zárubně, apod.).

SKLADNÍK
■ Co byste měl mít: SOU / vyučen, základní znalosti PC, Řidičské oprávnění
skupiny B, platné osvědčení VZV, praxe v oboru
■ Co u nás budete dělat: Fyzicky přijímá, evidovat a vydávat zboží/ruční
nářadí a materiál  určený ke spotřebě, kontrolovat stavy skladových zásob na
venkovních i vnitřních skladovacích plochách a vystavovat požadavky na je-
jich objednání, označovat a uskladňovat a následně uskladňuje veškeré
zboží/materiál na definované skladové pozice dle stanoveného procesu skla-
dování.

MONTÁŽNÍK/PRACOVNÍK PRO USAZOVÁNÍ STANIC
■ Co byste měl mít: Vyučení v oboru zedník/zámečník a následnou praxi –
zámečník výhodou, řidičský průkaz, svářečský průkaz
■ Co u nás budete dělat: Vyjíždět mimo firmu (převážně ČR), usazovat jed-
notlivé výrobky (buňky, střechy, apod.) a provádět práce spojené s jejich mon-
táží (tmelení, lepení, svařování, připevňování ostatních dílů, apod.)

ZEDNÍK – ŽELEZOBETONÁŘ
■ Co byste měl mít: Obor železobetonář nebo zedník, orientace/čtení ve vý-
kresové dokumentaci u železobetonáře svářečské zkoušky výhodou, (ZK 111
W01)
■ Co budete u nás dělat:
Zedník – Provádět veškeré úpravy stavebních povrchů (nanášení, tmelení,
fasády, broušení apod.) v rámci vykonávané pracovní pozice, provádí zateplo -
vání a izolace, vyhotovuje různé druhy potěrových betonů a ostatních povr-
chů.
Železobetonář – Připravovat, ukládat, vázat a svařovat betonářskou výztuž
(sítě, roviny, apod.) do ocelových (dřevěných) forem dle výrobní a typové vý-
kresové dokumentace, osazovat jednotlivé komponenty (závěsy, profily, prů-
chodky, apod.) do ocelových (dřevěných) forem dle výrobní a typové výkre-
sové dokumentace, betonovat jednotlivé železobetonové prefabrikované
prvky dle výrobní programu Betonbau (korpusy, střechy, příčky, apod.).

■ U všech požadujeme: Čtení ve výkresové dokumentaci, schopnost samo -
statně pracovat
■ Nabízíme: Dobrou mzdu, spravedlivé hodnocení, slušné jednání, jistotu
prá ce ve stabilní společnosti, zaměstnanecké výhody a benefity ( např, pří-
spěvek na stravování, na ubytování, dovolená 5 týdnů, Multisport karty, firemní
tarify…..)
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Kontakt: BETONBAU,s.r.o., Průmyslová 698/5a, 108 00 Praha 10
Kontaktní email: ivana.vilimovska@betonbau.com;  lenka.jelinkova@betonbau.com
Kontaktní osoby: Lenka Jelínková tel.: +420 721 210 710,  Ivana Vilímovská tel.: +420 606 787 305 

ÚČEL SPOLEČNOSTI BETONBAU PRAHA
Posláním firmy BETONBAU je vyrábět budovy, které představují technické řešení k danému projektu
a to jak pro energetiku, rozvod plynu, vodohospodářská díla, tak i pro železnici, ale i v oblastech, kde
byste to nečekali... Díky našim produktům mají tisíce lidí, domácností a firem možnost přístupu k ener-
giím a médiím. Hledáme nové zaměstnance:
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doprava

Rozhodnutí o podobně zá-
sadních projektech má
být především na odbor-

nících na dopravu a územní plá-
nování. Nezbytné je zohlednění
v kontextu celého města, kte-
rého zpravidla není běžný ob -
čan schopen. Je velmi složité
podobné dopravní stavby plá-
novat, a když už se záměr po-
daří přivést na práh realizace,
tak by rozhodnutí nemělo být
svěřeno do rukou nekvalifiko-
vaného referenda. Tramvaj na
Počernické byla navržena něko-
lik desetiletí zpět, sídliště se za-
hušťuje a potřeba dopravy na-
růstá. Rozhodně ne naopak!
A na víc přitom došlo současně
k redukci četnosti autobusů, co
zde jezdí. Nepochopitelné a ne-
příjemné! Přestup na Želivské -
ho se také mírně zkomplikoval
a cesta do centra je zbytečně
složitá. Zejména třeba pro ma-
minky s kočárky. Noční tramvaj
by lidé určitě také uvítali.

Co se týče hluku na Počernic -
ké, tak tam je hluk už nyní a do -

bře postavená tramvajová trať
s rozumně navrženou provozní
rychlostí ho nemůže razantně
zvýšit. Ne tak, aby to převážilo
pozitiva celého projektu. Ostat -
ně tu od toho máme hlukové li-
mity, které musí kaž dá stavba
dodržet. Pojďme být trochu vel-
korysejší a nebraňme se pokro -
ku.
Ing. arch. Tomáš Podrázský,

Praha-Malešice

U projektu zavedení
tramvaje do Malešic na
Počernickou shledávám

řadu negativ, která rozhodně
nepřispějí pohodě místních
oby vatel a rázu klidného praž-
ského sídliště. Praha se celkově
potýká s nedostatkem parkova-
cích míst a ani Malešice v tomto
nejsou žádnou výjimkou.

V případě zavedení tramvají
je třeba počítat s tím, že zastáv -
ka o délce 65 metrů je místo pro
nejméně 10 aut. Jen při třech
zastávkách v obou směrech se
ba víme o ztrátě minimálně

Názor „pro“

Názor „proti“

■ Dočasné přerušení provozu tramvají v úseku I. P. Pavlova –
Muzeum – Želivského ovlivní dopravu po desáté městské části.
Omezení platí až do soboty 1. září.  
■ V denním provozu jede linka číslo 36 v trase Ústřední dílny
DP – Černokostelecká – Solidarita – Vozovna Strašnice– Želiv-
ského – Biskupcova – Palmovka – Nádraží Vysočany – Vysočan-
ská – Kolbenova – Hloubětín – Lehovec a v nočním provozu linka

číslo 90 v trase Radošovická – Nádraží Strašnice – Strašnic -
ká – Vozovna Strašnice – Želivského – Biskupcova – Krejcá-
rek – Palmovka (výstupní zastávka v Sokolovské ulici, nástupní
v ulici Na Žertvách).
■ Linka číslo 11 je ve směru od Spořilova ze zastávky I. P. Pa-
vlova odkloněna přes zastávku Náměstí Míru do zastávky Čecho -
vo náměstí, kde je ukončena (nástupní zastávka v Minské ulici).

Desítka řeší, zda chce
tramvajovou trať do Malešic
Myšlenku zavést tramvaje na Počernickou
ulici „oprášili“ pražští zastupitelé. Svůj
názor mohli projevit i obyvatelé desáté
městské části, kteří hlasovali v anketě
webu malesice.eu. Server však přinesl
také dva názory „pro a proti“ odborníků.

Změny a omezení v tramvajové dopravě

60 parkovacích míst. Další as -
pekt je vysoká hlučnost, kte rá
naruší faktor pohody v nejcitel-
nějších večerních a nočních ho-
dinách. V případě tramvají se
ba víme o hodnotě okolo 70–75
dB, což je srovnatelná hluková
zátěž jako hluk u pokladen ob-
chodního centra. 

O prašnosti dle provedení
drá  hy (pokud by se jednalo

o štěr kovou trať bez zeleného
pásu) nemluvě. S tím v nepo-
slední řadě souvisí případná
ztráta zeleně, které si v Maleši-
cích tak moc ceníme! Proto
v případě úvah o zřízení tram-
vají bych raději zvážil zavedení
elektrobusů, které sníží emisní
dopad, ale nejsou tolik hlučné.

Michal Voska, DiS.,
Praha-Malešice

Zavedení tramvají do Malešic
■ Jaký je váš názor na zavedení tramvaje do Malešic na Počer-
nickou ulici?
■Znamenalo by to zlepšení dopravní obslužnosti, nebo nepři-
měřený zásah do této oblasti?
■ Jak jste spokojení s hromadnou dopravou v Praze 10?

Napište nám svůj názor na e-mailovou adresu:
zuzana.purova@a11.cz
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Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

V Praze 10 nás najdete na těchto adresách:
NC Eden, U Slavie 1527, 100 00 - Praha 10

V Olšinách 78, 100 00 - Praha 10

Dioptrické obruby

Veškerá skla

Sluneční brýle

Navštivte i náš  FOKUS optik Outlet ve Fashion Arena Prague Outlet:
Zamenhofova 440, Praha 10 
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Resslova

Na Moráni

Jiráskův most

Palackého most
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Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze

Synexus

 2, 3, 4, 6, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 20,
21, 22, 23, 24
176

Nové
zdravotnické
centrum
Zveme pacienty s DIABETEM
k bezplatnému
Vyšetření krve:
● Cholesterol
● Krevní cukr
● Jaterní testy
● Funkce ledvin

Konzultace 
výsledků s lékařem

objednejte se: ✆ 225 666 111
Praha 2, Karlovo náměstí 10,
Nákupní galerie ATRIUM
Zastávka Moráň / Karlovo Náměstí
Autobus: 176
Tramvaj: 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22,
23, 24

Metro Karlovo Náměstí
Facebook.com/synexuscz

Zdarma
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