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Vážení čtenáři,
přinášíme vám poslední le-
tošní vydání magazínu Va -
še 10. Další číslo budete číst
až v roce 2019. Čím jsou pro
vás vánoční svátky? Patříte
mezi ty, kteří se jich nemo-
hou už od konce léta dočkat,
pečlivě plánují nákupy dár -
ků tak, aby obdarovaného
opravdu potěšily, a jde vám
o neopakovatelnou atmosfé -
ru Vánoce? Nebo je to pro vás
konzumní svátek, který už
dávno o svoji podstatu při-

šel? Pokud patříte k první skupině, přečtěte si, kam v ad-
ventní době vyrazit. Koná se celá řada pěkných akcí a vy-
nechat byste neměli ani centrum pražských oslav – trhy
na Staroměstském náměstí. Co si pro vás kde připravili?
Ještě než naplno propuknou vánoční oslavy, zajděte si
třeba do divadla. Divadlo Verze, které hraje na prknech Vr-
šovického divadla Mana, připravilo nové premiérové před-
stavení. Šťastný vyvolený se odehrává mezi Paříží a New
Yorkem, ale přitom nepřekročí zdi jednoho bytu. Jde
o vtipnou konverzační hru plnou zvratů, která se ale vě-
nuje i aktuálnímu tématu – strachu z jinakosti, xenofobii.
Přejeme vám krásné Vánoce. Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Desítky nově
vysazených stro m ů

Přes sedm desítek nově vysaze-
ných stromů má desátá městská
část. Pokračují zde totiž ve zvyku

sázení strom ků za narozené děti. Jde
o dlouholetou tradici, jejímž cílem je
utužovat vztah mezi místní veřejností
a zelení. Nové dřeviny pravidelně na-
hrazují dožívající či poškozené stromy,
ale jsou vysazovány i na zcela nových
místech.

Okolí obchodního
centra čekají úpravy

Desátá městská část plánuje
úpravy okolí obchodního centra
Cíl, vybrána už byla stavební fir -

ma. Pracovat by se mělo do druhé polo-
viny příštího roku. Prostor čeká nové
vydláždění, vzniknou zde herní prvky,
vysázeny budou stromy.

Pozor na
uzavírky komunikací

S několika uzavírkami silnic mu-
sejí v následujících dnech počítat
obyvatelé desáté městské části.

Do 9. prosince platí omezení ulic U Vr-
šovického hřbitova – U Slavie, u želez-
ničního mostu. Probíhají zde práce na
údrž bě mos tu. Do konce letoš ního roku
je potom v platnosti uzavírka komuni-
kace v ulici Nad Chaloupkami, kon-
krétně je omezení v úseku od objektu
číslo 160/12 do konce slepého úseku
komunikace. K uza vírce bylo nutné při-
stoupit z důvodu sesuvu krajnice ko-
munikace.

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

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
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Vozovna Strašnice oslavila jubileum,
je jí 110 let. Je nejstarší funkční
praž skou vozovnou. Původně měla

ka  pacitu 90 vozů, před bezmála sto lety
zde byla postavena první objízdná kolej.
Jak připomí ná dopravní podnik, během
110 let poskytla domov nejrůznějším stro-
jům a nyní je ve Strašnicích k dispozici více
než 130 vozů tří typů tramvají T3, které
jsou v pravidelném provozu vypravovány

na deset denních tramvajových linek. „Ko-
řeny strašnické vozovny sahají do doby,
kdy naší zemi vládl mocnář František Jo -
sef I. Provoz vozovny byl zahájen 8. října
1908, tedy přesně před 110 lety. V té době
byla největší pražskou tramvajovou stro-
jovnou. V roce 1929 se strašnická vozovna
dočkala také architektonicky zajímavě ře-
šené měnírny,“ říká Pavel Fojtík, vedoucí
oddělení Archiv Dopravního podniku.

Strašnické vozovně
je sto deset let

Výtvarná soutěž
pro děti a studenty

Desátá městská část
má novou starostku a radu

Tradiční výtvarné soutěže se mohou
zúčastnit děti a studenti, kteří rádi
malují. Vyhlásil ji Chvalský zámek

a určena je žákům všech mateřských, zá-
kladních i středních škol. Tématem výtvar-
ného klání je „Očima legopanáčka“. Děti
mo hou ztvárnit svoji představu toho, co
může legopanáček zahlédnout? Hlásit se je
možné v několika kategoriích, a to před-

školní děti, 1. až 3. třída ZŠ, 4. až 6. třída
ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gym-
názií, 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající roč-
níky víceletých gymnázií a 1. až 4. ročník
středních škol a odpovídající ročníky více-
letých gymnázií. Vybírat lze mezi malbou,
kresbou a koláží a obrázky je třeba ode-
vzdat nebo zaslat na recepci zámku do
30. prosince.

Ustavující zastupitelstvo Prahy 10
zvolilo novou starostku a radu
měst ské části. V čele radnice bude

v následujících čtyřech letech stát Renata
Chmelová z koalice Vlasta (koalice občanů
Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro

domácí), která uzavřela povolební koalici
s Piráty a ODS, společně mají v zastupitel-
stvu většinu 29 hlasů. Každý z partnerů
má v radě po třech členech. V opozici skon-
čilo ANO 2011, TOP 09 a Starostové pro
Prahu – Zelená pro Desítku.

Běžci se scházejí
vždy v úterý v Malešicích

I přes chladné počasí pokračuje i v pro-
sinci Běžecká škola Prahy 10, další spo-
lečné sportování je naplánováno na úte -

rý 18. prosince od 18.00 hodin. Běžci se
scházejí v ohybu ulice Cerhenická, v místě,
kde přechází tato ulice v ulici Káranskou.
Příchozí se nejprve rozdělí podle výkonnos -
ti, poté se protáhnou a dají se do běhu. Po-

řadatelé doporučují běžcům, aby přišli na
hodinu ve vhodné obuvi a oblékli se podle
aktuálního počasí. Běžecká škola je zdar ma
pro všechny, které nebaví běhat samot né
nebo jsou začátečníci a hodila by se jim od-
borná rada, aby se nedopouštěli zbytečných
chyb. V desáté městské části se bě há po celý
rok vždy v úterý v Malešickém parku.
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Pořádáte akci v Praze 10?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
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NÁŠ TIP: ODLETY Z PRAHY
Cayo Coco 8 dní odlet 14. 1. 19 Melia 5* all inclusive  
Cayo Largo 8 dní odlet 14. 1. 19 Pelicano 4* All inclusive  
Havana 8 dní odlet 14. 1. 19 Grand Caribe 3* All inclusive  
Varadero 8 dní odlet 14. 1. 19 Roc Barlovento 4* all inclusive  

www.vivu.cz

Kam na Betlémy
■ Kostel sv. Jakuba Staršího odhalí svůj betlém 24. prosince
od 16.00 hodin, 25. a 26. prosince od 12.00 hodin a 30. pro-
since, 1., 6. a 13. ledna od 9.30 hodin. Betlém je zhoto ven
z fotografií. Krajinu tvoří domy a školy, pastýři jsou všichni,
kteří přicházejí do místního kostela. V kostele Narození
Panny Marie v Záběhlicích bude betlém k vidění 25. a 26. pro-
since od 13.00 hodin. Tamní betlém vznikal postupnou akti-
vitou farníků od poloviny 19. století. Je tvořen sádrovou figu-
rální částí a stájkou. Jesličky doplňuje v pozadí obraz
s bi blickou krajinou.

Komorní orchestr L´estro arco
■ Na neděli 9. prosince v 17.00 hodin je naplánován druhý
adventní koncert, vystoupí komorní orchestr L´estro arco,
a to v Milíčově kapli v Rektorské ulici, akci pořádá Ochranov-
ský sbor Jednoty Bratrské.

Voňavé dárky a vánoční tvoření
■Ve středu 12. prosince v 16.00 hodin pořádá Rodinné a ko-
munitní centrum Jablíčkov akci Voňavé dárky a vánoční tvo-
ření. Příchozí budou vyrábět ozdobná voňavá mýdla a koupe-
lové soli, vánoční přání, svíčku-lodičku, sněhulákový zápich
a andělíčka na stromeček.

Malešické prozpěvování
■Společné malešické prozpěvování se koná v neděli 16. pro-
since od 16.30 hodin v Milíčově kapli, akci pořádá Ochranov-
ský sbor Jednoty bratrské. Kdo na Malešické prozpěvování
přijde, může se těšit na společné zpívání známých i méně
známých vánočních a adventních písní. Děti si budou moci
vyrobit Christingl, tedy voňavou pomerančovou ozdobu
na stůl.

Andělíček Toníček
■Soubor Buchty a loutky zahraje milý příběh malého anděla
Andělíček Toníček, a to ve středu 19. prosince od 10.00 hodin
v Milíčově kapli.

Neopakovatelné kouzlo
ma jí ty na Staroměst-
ském náměstí. V jakém

duchu se letos nesou? Nevyne-
chejte ani novoroční ohňostroj
a řekněte s ním sbohem sta-
rému roku 2018.

První adventní neděle le tos
připadla na 2. prosin ce, trhy le -
tos tradičně najdete vedle Sta-
roměstského náměstí také na
Václaváku, kde shodně potrvají
od 1. prosince do 6. ledna, a na
náměstí Republiky. Tam skon čí
už 30. prosince.

Součástí pražských vánoč-
ních trhů, které byly opakovaně
oceněny jako nejlepší vánoční
trhy na světě, je i v letošním
roce tematický kulturní pro-
gram, konají se živá vystoupení
hudebních, pěvěckých i taneč-
ních souborů.

Ekologické
trhy

Zajímavostí je to, že letošní
vánoční trhy v Praze budou
dbát na to, aby neškodily život-
nímu prostředí, a pochutnávat
si na něčem dobrém k jídlu či
k pití budou návštěvníci trhů
z nádobí ze zcela kompostova-

telného, ekologického materi-
álu. Vánoční strom, urostlý
smrk, který zdobí „epicentrum“
Pra hy – Staroměstské náměstí,
vyro stl v Libereckém kraji, kon-
krétně na soukromém pozem -
ku v obci Rynoltice mezi Ještěd-
ským hřbetem a Lužickými
ho  rami. Vybrán byl z konku-
rence dalších téměř tří desítek
stromů, které pořadatelům tr -
hů doporučila veřejnost.

„Když začne foukat vítr, tak
si vždy říkám, snad vydrží!
Kdy   by totiž spadl, mám ho
v obý váku,“ popsal letošní praž-
ský vánoční strom jeho majitel
Svatomír Moc s tím, že mu bylo
líto ho jen tak pokácet. „Takhle
udě lá ještě radost hodně li -
dem,“ vysvětlil, proč smrk do
sou těže „Hledá se strom“ při-
hlásil. 

Pražský novoroční ohňostroj
je naplánován tradičně na 1. le -
dna, začne přesně v 18.00 ho -
din a potrvá patnáct minut.
Jako nejlepší místa, odkud bu -
de světelná show dobře vidět,
doporučují pořadatelé pražské
mosty, Dvořákovo nábřeží, Pa-
řížskou ulici, Letnou, Petřín,
Vít kov nebo Riegrovy sady.

Vánoce a nový rok v Pra ze:

trhy i ohňostroj
Pěkné vánoční akce připravuje pro své
obyvatele každá pražská městská část.
Vydat se ale v době adventní můžete i na
tradiční trhy do centra města. 
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„Šťastný vyvolený je
konverzační hra plná
zvratů, třeskutě vtip -

ná, ale zároveň se věnuje téma -
tu strachu z jinakosti, xenofobii.
Divadlo Verze staví na konkrét-
ních hercích a na skvělém tex -
tu,“ přibližuje nově uváděnou
hru jedna z jejích hlavních před-
stavitelek a principálka Divadla
Verze Jana Janěková ml.

Hra se odehrává mezi Paříží
a New Yorkem, ale přitom ne-
překročí zdi jednoho bytu. Man-
želé Greg a Melanie pozvou své -
ho kamaráda Jeffa na večeři.
Jeho bývalá přítelkyně Char-
line, kterou pět let neviděl, se
má vdávat. A shodou okolností
se s mužem svých snů má obje-
vit na společné večeři.

Divadlo Verze založila čtve-
řice herců a životních partnerů
Jana Janěková ml. s Igorem
Chme  lou a Linda Rybová s Da-

videm Prachařem spolu s reži-
sérem Thomasem Zielinskim.
Hraje po celé České republice
a před dvěma lety zakotvilo ve
Vršovickém divadle Mana. Zají-
mavostí je, že Mana je jediným
divadlem u nás postaveným
v kostele.

Autoři připomínají, že Assou-
sovo téma ve Šťastném vyvole-
ném je ryze aktuální. Na čem
stojí naše hodnoty? Dokážeme
se bavit s někým, kdo má di-
ametrálně jiné názory? „Tyhle
a další otazníky se nad touto
francouzskou salonní hořkou
komedií se skvělými dialogy ne-
ustále vznášejí. Vybrali jsme ji
i proto, že se zabývá otázkou
rostoucího rasismu ve společ-
nosti. Přišlo mi dobré a důležité
se k tomu zábavnou formou po-
stavit,“ poznamenává režisér
Thomas Zielinski. Autor má na
svém autorském kontě mimo

Chmela, Matásek i Rybová

ve hře plné zvratů

Svoji sedmou premiéru uvedlo v listopadu
Divadlo Verze působící ve Vršovickém
divadle MANA. Ve hře Šťastný vyvolený
soudobého úspěšného francouzského
dramatika Erica Assouse se divákům
představí Igor Chmela, David Matásek,
Matouš Ruml, Linda Rybová a Jana
Janěková ml. 

jiné osmdesát rozhlasových her
a přes dvacet divadelních her.
Jeho celoživotní práci pro di-
vadlo ocenila před čtyřmi lety
Francouzská akademie cenou

Grand prix du théâtre. Dvouak-
tovku Šťast ný vyvolený ve svě-
tové premiéře uvedlo v roce
2016 pařížské divadlo Théâtre
de la Madelei ne.
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veřejný prostor

 8 dní odlet 14. 1. 19 Dreams Punta Cana 5* all inclusive  
 8 dní odlet 14. 1. 19 Sunscape 4* all inclusive  

Samana 8 dní odlet 14. 1. 19 Villa Serena 4* PP  
Boca  8 dní odlet 14. 1. 19 Be Live Hamaca 4* all inclusive  

www.vivu.cz
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Na obnově Milíčovy kaple v Maleši-
cích pracovali několik let nadšenci
z Ochra novského sboru při Česko-

bratrské církvi evangelické v Praze. Sbor
koupil kapli v roce 2014 od Povšechného
sboru Českobratrské církve evangelické
a od této doby usiloval nejen o rekonstrukci
stávající kaple, ale i o dostavbu pro zázemí
sboru a byt faráře podle návrhu architekta
Davida Vávry.

Důvody k obnově kaple byly dva. Jednak
neměl Ochranovský sbor vlastní prostory
pro svou sborovou činnost, jednak šlo o sa-
motnou budovu Milíčovy kaple. Postavena
byla v letech 1950 až 1952 podle návrhu
architekta Bohumila Bareše. V 80. letech
20. století však byla mimo jiné kvůli špat-
nému stavu budovy uzavřena. Po roce
2000 kapli dokonce hrozilo zbourání. S tím
se ale Malešičtí smířit nechtěli, uspořádali
i pochod proti tomuto návrhu. 

Od roku 2013 se vedla dlouhá jednání
o koupi kaple. V roce 2014, po rozhodnutí
sborového shromáždění, následovala kou -
pě. Ateliér Davida Vávry nejprve zpracoval
návrh, potom projektovou dokumentaci
a nastalo období shánění celé řady povolení

jak z magistrátu, tak z radnice. V roce
2015 byla podána žádost o územní změnu
na stavební odbor Prahy 10, v lednu 2017
bylo vydáno kladné územní rozhodnutí.
Kon cem roku byla kaple slavnostně ote-
vřena, povedlo se to právě na první advent -
ní neděli.

Od začátku bylo jasné, co v obnovené
kapli bude. Jednak místo pro sborový život,

tedy pravidelné bohoslužby, biblické ho-
diny – rozhovory nad biblickým textem pro
všechny generace, pastorační centrum,
sborová kancelář, jednak kulturní prostor
pro veřejnost. 

Zájem o obnovu kaple byl velký i mezi ve-
řejností. Vždyť jen sbírka na serveru Hithit
přinesla na opravu střechy od dobrovol-
ných dárců několik stovek tisíc.

Milíčova kaple
ožila díky nadšení
Koncerty, přednášky, loutková představení pro děti, ale
zejména sborový život, tedy pravidelné bohoslužby,
biblické hodiny – rozhovory nad biblickým textem pro
všechny generace, pastorační centrum, sborová kancelář.
To je Milíčova kaple současnosti. Posledních třicet let
chátrala, to se však změnilo koncem minulého roku.

Milíčova kaple
■ Kaple byla postavena v letech 1950 až 1952 podle návrhu architekta Bohumila
Bareše. V 80. letech 20. století však byla mimo jiné kvůli špatnému stavu budovy
uzavřena.
■ Po roce 2000 kapli dokonce hrozilo zbourání. S tím se ale Malešičtí smířit ne-
chtěli, uspořádali i pochod proti tomuto návrhu.
■ Na obnově Milíčovy kaple v Malešicích pracovali několik let nadšenci z Ochra-
novského sboru při Českobratrské církvi evangelické v Praze. 
■ Sbor koupil kapli v roce 2014 od Povšechného sboru Českobratrské církve evan-
gelické a od této doby usiloval nejen o rekonstrukci stávající kaple, ale i o dostavbu
pro zázemí sboru a bytu faráře podle návrhu architekta Davida Vávry.
■ V roce 2015 byla podána žádost o územní změnu na stavební odbor Prahy 10,
v lednu 2017 bylo vydáno kladné územní rozhodnutí. Koncem roku byla kaple slav-
nostně otevřena, povedlo se to právě na první adventní neděli.
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● Jak se vám líbí v Bruselu?
Upřímně řečeno, moc Brusel jako město

nevnímám, soustředím se tu hlavně na
práci. Mé dny jsou plné schůzí a vyjedná-
vání a během večerů musím číst podklady
na další dny. Kolegům ode mě chodí e-maily
s úkoly často po půlnoci. Také hodně cestuji
– poměrně dost i do USA nebo do Asie kvůli
vyjednávání o ochraně dat a lidských prá-
vech – takže mi moc času na vnímání Bru-
selu nezbývá. Mám tu ale „svoje lidi“, ko-
legy a přátele, což je důležité pro pocit
domova. Ale přiznávám, že se mi dost stý-
ská po skutečném domově, což je Praha
a Třebíč. Ač spousta lidí nadává na ty davy,
pro mě platí, že projít se v době vánoční
třeba po Staroměstském náměstí, tomu se
nic nevyrovná.
● Po čem se vám tam nejvíc stýská?
Kromě těch procházek po Staroměst-
ském náměstí?

Chybí mi hlavně rodina a přátelé. A vů -
bec lidi a známá česká atmosféra. Přece jen
jsem do Bruselu odešla ve vyšším věku, kdy
je člověk kořeny už hodně zapuštěný do
své země. Občas si vzpomenu na Jana Ne-
rudu a na jeho verš o tom, že „hrouda nohy
víže“. Je zajímavé, že tady v Bruselu cítím
daleko víc to, že jsem Češka. Mám také
možnost Česko hodně propagovat, dělám
to všude při cestách po světě ve svých pro-
slovech a rozhovorech pro média. Na stěně
v mém úřadu, kudy už prošly stovky mini-
strů, velvyslanců či významných mana-
žerů, mi visí dvě velké fotografie Prahy,
Staroměstského náměstí a Pražského
hradu. Často od návštěvníků slýchám:
V Pra ze jsem byl, je nádherná. To jsou pro
mě chvilky hrdosti, ale zároveň se ozve
stesk.

● Co vás na počátku v Bruselu nejvíc
překvapilo?

Byla jsem pozitivně překvapená lidmi,
kteří tu pracují. Jsou tu lidé ze všech zemí
Evropské unie, z různých kulturních pro-
středí, takže je to obohacující. Navíc projít
konkurzem na práci v instituci, jako je Ev-
ropská komise, je nesmírně těžké, takže ti,
co se jim to povede, mají většinou obrov-
skou motivaci a smysl pro disciplínu. Co-
koli, co vzejde z Bruselu, musí odsouhlasit
i Evropský parlament a vlády členských
zemí. Takže to není tak, jak občas slýchám,
že v Bruselu sedí armáda byrokratů, kteří
mají neomezené možnosti regulovat naše
životy. Spolurozhodují všichni, včetně na-
příklad české vlády. Vliv mají i národní par-
lamenty. Proto bych řekla, že Brusel je
hlav ně místo pro spolupráci. Hledají se tu
společná řešení a kompromisy. 
●V posledních měsících v Česku nápad -
ně vzrostla popularita Evropské unie.
Čím to podle vás je?

Řekla bych, že je to výsledek hned něko-
lika faktorů. Jednak je to šok z brexitu. Já
jsem často v Česku a pozoruji, že si hodně
lidí uvědomilo, že naše členství v EU vůbec
není automatické a je potřeba na něm pra-
covat. Také vidím posun k objektivnějšímu
informování o tom, co EU dělá. Snad přece
jen dnes už víc lidí vidí, že společně jako EU
řešíme důležitější věci, které nemůže
zvlád nout jen jedna země. Myslím si, že
velkou roli má i památná věta pana premi-
éra Babiše, že by pro Čechy byla katastrofa
nebýt v EU. Dokáže být vůči EU kritický na-
příklad ve věcech migrace či rozpočtu. Ale
on i jeho vláda chápou existenční význam
EU pro Čechy a srozumitelně to lidem ří-
kají.

● V Česku ale zároveň najdete i lidi,
kteří říkají, že EU je projekt pro elity
a oni sami z ní nic moc nemají…

To je jeden z největších mýtů, který u nás
panuje. Ve skutečnosti lidí, kteří by z EU
nic neměli, moc není. Samozřejmě že jsou
lidé, kteří třeba nemají na to, aby cestovali,
nebo ti, kterým nic neříká studium v zahra-
ničí apod. Ale všichni z ní profitujeme
v každodenním životě. Stačí ráno vstát,
rozsvítit si, umýt se a udělat si snídani.
Proud máme levnější, protože EU zrušila
monopol poskytovatelů energií. Voda
v mno ha regionech prošla čističkami zapla-
cenými i z peněz EU. U potravin máme
díky vnitřnímu trhu EU větší výběr a velká
konkurence tlačí ceny dolů. Teď pracuji na
tom, aby zmizely ošizené výrobky, tedy tak-
zvaná dvojí kvalita potravin. 
● Oblast spravedlnosti spadá také do
vaší kompetence. Co obnáší?

EU má být garantem bezpečnosti, svo-
body a vlády práva. Já, zjednodušeně ře-
čeno, pracuji hlavně pro lidi v nesnázích.
Aby měli všichni zajištěnou rovnost před
zákonem. Vyvíjím tlak na efektivnější
a rychlejší rozhodování soudů a na dobrou
spolupráci justičních orgánů mezi státy
EU. 
● Máte konkrétní příklad?

Zločinci páchají trestné činy bez ohledu
na státní hranice, zneužívají schengenský
bezhraniční prostor nebo digitální prostor.
Jenže policie, prokuratura a soudy operují
na území ohraničeném státními hranice -
mi. Takže jsou v nevýhodě. Snažíme se
tyhle překážky překonávat, například
evrop ským zatykačem. Také se snažím
zrych lit proces rozhodování a svěření dětí
do péče rodičů pocházejících ze dvou růz-

Věra Jourová:
Evropa něco dává každému z nás

Dvojí kvalita potravin, spravedlnost, ochrana spotřebitelů

na internetu nebo boj proti dezinformacím – to jsou

témata, kterým se věnuje česká eurokomisařka Věra

Jourová. V čem nám podle jejího názoru členství

v Evropské unii prospívá, jak se jí žije v Bruselu a co

českého jí schází? „Ač spousta lidí nadává na ty davy, pro

mě platí, že projít se v době vánoční třeba po

Staroměstském náměstí, tomu se nic nevyrovná,“ říká.
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ných států EU. Teď je to pro děti dlouhá
a bolestná procedura. Dělám hodně v boji
proti násilí na ženách a dětech, prosadila
jsem předpisy zaručující lepší podmínky
pro oběti trestných činů, navrhla jsem
zlepšení obrany proti takzvaným šmej-
dům, jak je známe z Česka.
● Téma dvojí kvality potravin je v Česku
hodně sledované. Jak může EU pomoct?

EU obecně hodně chrání nás spotřebi-
tele. Když je ve stejném balení stejné znač -
ky odlišný produkt, je to pro zákazníka za-
vádějící. Navrhla jsem zákon, který by tyto
praktiky zakazoval, a teď mobilizujeme Ev-
ropský parlament a vlády EU, aby zákon
přijaly. A pro obchodní inspekce jsme při-
pravili návod, jak proti těmto praktikám
zakročit už dnes, protože podle mého práv-
ního názoru se to dá už dnes potírat jako
klamání spotřebitele. Potřebujeme, aby po-
sílil i tlak spotřebitelů, třeba aby nekupo-
vali výrobky prokazatelně ošizené.  
● Zmínila jste také ochranu dat. Hodně
lidí v Česku se děsilo nařízení GDPR. Na-
konec se ale žádné drama neodehrálo…

Jasně že ne, protože GDPR je potřebná
a rozumná věc, pokud se ovšem rozumně
aplikuje v praxi. Musíme si uvědomit, že
osobní údaje se dnes používají jako pla-
tidlo, jako peníze. Přitom nesou naši iden-
titu. Dřív bylo normální, že poté, co jste si
na internetu něco koupil, vám záhadně pl-
nily e-mailovou schránku nevyžádané e-
maily. Prostě proto, že nebylo zakázané
vaši adresu předat a prodat dál. Bez vašeho
vědomí a svolení. To už teď nelze a hodně

lidí už zaznamenalo úbytek spamů v e-mai-
lech.
● Hodně se GDPR bály úřady a školy…

Vím, že si hodně úřadů, firem nebo třeba
škol dělalo starosti, jestli budou moct uve-
řejňovat fotografie. Ze všech sil jsem se
snažila v médiích mluvit o tom, že je to ne-
smysl, že souhlas bude potřeba jen v mo-
mentě, kdy tam bude uvedeno i jméno či
další údaje. Nemohu se ubránit dojmu, že
tu paniku šířily i rádoby poradenské firmy,
které na zmatku a strachu vydělávaly.
GDPR nám zkrátka dává větší kontrolu nad
tím, co se s údaji o nás děje.

● Velké téma je také ochrana spotřebi-
telů na internetu. Co se podařilo prosa-
dit tam?

Například boj proti internetovým šmej-
dům. Prakticky jde o situace, kdy koupíte
třeba vánoční dárky v zahraničních e-sho-
pech, dejme tomu na Kypru nebo kdekoli
jinde v EU, a dorazí vám vadné zboží nebo
nedorazí vůbec. Proti těm českým šmej-
dům už Česká obchodní inspekce zasaho-
vat mohla, nově má ale každý národní úřad
právo zasáhnout i proti těm z jiných zemí
EU. Od prosince platí, že na ně můžete
přes „ČOIku“ podat stížnost a ta pak může
doménu zrušit nebo k ní omezit přístup. 
● Jak se díváte na konflikt těch, kteří
tvrdí, že z internetu by měly zmizet pro-
jevy nenávisti, a těch, kteří říkají, že je
to cenzura?

O cenzuru vůbec nejde. Jde jen o to, že
pravidla, která platí v reálném světě, mají
platit i online – tam, kde to dává smysl. Ne-
legální projev nenávisti je jedním z pří-
kladů, kde by mělo toto platit. Když na
stěnu domu namaluji hákový kříž, tedy
symbol zakázaný zákonem, bude odstra-
něn. Musí tomu tak být i v online prostoru.
Kolem toho domu projde několik desítek či
stovek lidí, zatímco v online prostoru to
může vidět za krátkou dobu i milion lidí.
Mimochodem, podílela jsem se velmi ak-
tivně na boji proti radikalizaci ze strany
Islám ského státu, který dokázal digitální
komunikaci velmi účinně a masivně využí-
vat. Domluvili jsme se s hlavními IT společ-
nostmi, jako je Facebook nebo YouTube, že
pokud je jim takový nelegální obsah signa-
lizován, měly by ho analyzovat a případně
jej odstranit. U teroristického obsahu po
nich chceme, aby ho odstranily do hodiny.
Přeji si, aby tyto giganty samy braly zodpo-
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INZERCE V10-1218 INZERCE V10-1206

Englmayer CZ s.r.o.
dceřinná společnost rakouské spediční společnosti

hledá do své provozovny Praha Hostivař
skladníky na směnný provoz

Požadujeme:
● VZV průkaz a praxe podmínkou
● pracovitost
● uživatelskou znalost PC
● spolehlivost, odpovědnost a loajalitu

Nabízíme:
● 13. plat v plné výši ve výplatním termínu – listopad
● 5 týdnů dovolené
● příplatky nad rámec zákona ve výši 50%
● bonus po ukončení zkušební doby
● stravenky ve výši 80 Kč
● výplatní termín do 5. pracovního dne

v následujícím měsíci

Kontakt: tel.: 387 001 046, z.kettnerova@cz.englmayer.net

vědnost za to, co se děje na je-
jich platformách.
● Vy také vyjednáváte s Face-
bookem – o čem přesně?

Facebook o nás ví hodně. Fa-
cebook si vede, přeneseně ře-
čeno, o každém ze svých uživa-
telů složku. Tahle složka je
navíc v porovnání se starými
složkami tajných služeb mno-
hem dokonalejší, protože ty in-
formace o sobě jí dáváme ne-
zprostředkovaně neustále my
sami. Zatímco společnost Face-
book spoustu lidí spojila a pro
spoustu Čechů je také zábavou,
skandál Cambridge Analytica
nám ukázal, že naše informace
z Facebooku mohou využít ti,
kteří se snaží manipulovat s na-
šimi politickými názory a také
využít našich obav, strachů
a intimních informací o nás.
Takže s nimi spolupracujeme,
aby se skandál Cambridge Ana-
lytica znovu neopakoval a aby
se všichni uživatelé Facebooku
mohli cítit bezpečněji a porozu-
mět rizikům, jež některé jejich
aktivity nesou.

● S blížícími se jarními vol-
bami do Evropského parla-
mentu se mluví o manipulaci
a dezinformacích. Bojíte se
ně kdy, že nás připraví o de-
mokracii?

Snažím se proti tomuhle hrů-
znému scénáři dělat maxi-
mum. Dobrá zpráva je, že si
posky tovatelé internetového
obsa hu svou odpovědnost uvě-
domují. Nechtějí být prosto-
rem, kde se šíří lži a manipuluje
v neprospěch demokracie, díky
které i oni mohou existovat
a vydělávat.  
● Co proti manipulaci ve vol-
bách děláte?

Navrhli jsme volební balíček,
který zahrnuje řadu kroků. Na-
příklad větší transparentnost –
aby bylo jasně vidět, kdo je za
politickou reklamou. Aby bylo
lépe poznat, zda pochází od po-
litické strany nebo třeba ze
strany ruských trollů či jiných
zdrojů zevnitř i zvenčí státu.
Také sestavujeme síť lidí z kaž -
dé země EU, aby si mohli vymě-
ňovat informace o osvědčených

postupech a aby se mohli rychle
a navzájem varovat. Posledním
pilířem je posílení kapacit ky-
berbezpečnosti, abychom se
mo hli lépe bránit. 
● Už jste oznámila, že chcete
být komisařkou i v dalším ob-
dobí a máte i podporu vlády.
V čem vidíte největší přínosy?

Může být velmi praktické,
když země nominuje stejného
komisaře po dvě období. Každý,
kdo tam přijde, se samozřejmě
nějakou dobu rozkoukává a učí.
Takže když jste tam podruhé,
jste už prostě profík a tak se na
vás dívají. Máte šanci získat dů-
ležité portfolio a mít větší vliv.



Svěřte se do péče
odborníků!

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví.  A nejlepší preventivní  

prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. 

(*Prohlídka vozidla a odstranění případných závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak 

nepříjemných formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. Proto jsme se stali partnerem Nadačního 

fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

Volkswagen STK Service

Možnost STK  

a emisí zdarma.*

Váš servisní partner Volkswagen AB Auto Brejla
Automobilová 585, 252 42  Vestec

tel.: 244 912 000, e-mail: servis@auto-brejla.cz, www.auto-brejla.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.

Volkswagen Service.

INZERCE V10-1208
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luštění

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

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

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

INZERCE V10-1209

Starostkou Prahy 10 je senátorka
Renata Chmelová z koalice Vlasta

www.nasregion.cz

V čele Prahy 10 stanula senátorka Renata Chmelová
(nest r. za koalici Vlasta). Na ustavujícím zastupitelstvu
městské části ji podpořilo 29 zastupitelů z celkových
45. Chmelová je zároveň od roku 2016 senátorkou, nadá -
le bude zastávat obě funkce. Jako starostka však bude
neuvolněná, a za funkci tak nebude pobírat plný plat, což
kritizovala nová zastupitelská opozice. Koalice Vlasty 

Čtěte na…

Pražská TSK opraví jízdní pruh
na Jižní spojce u Lanového mostu
Pražská Technická správa komunikací (TSK) zahájí v úterý
20. listopadu opravu pravého jízdního pruhu na Jižní spoj -
ce. Práce potrvají do 1. prosince. Opravena bude rovně ž
nájezd ová rampa z ulice V Korytech, sdělila mluvčí TSK Bar-
bora Lišková. Správa společně s odborníky dnes zahájí za-
těžkávací zkoušky na mostě Legií. Provoz na mostě bude
přerušen do 26. listopadu. Na Jižní spojce v úseku od Lano-

Čtěte na…
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INZERCE V10-1202 INZERCE V10-1203

Večeře
Většina českých domácností

si nedovede představit ště -
drovečerní menu bez rybí po-
lévky a bram borového salátu,
na nějž existuje bezpočet re-
ceptů. Ingre dience, které do něj
(ne)pa tří, jsou v rodinách občas
jablkem sváru. K němu je nej-
častější přílohou obalovaný ka -
pr nebo řízek. Často se na svá-
teční tabuli objevuje třeba
i vinná klobása. Naši předci sla-
vili mnohem skromněji, neměli
třeba ve zvyku ani prostírat na
stůl ubrus, ten se až do 18. sto-
letí používal jen v bohatých ro-
dinách. V rozích stolu nesměly
chybět pecen chleba, aby rodina
měla co jíst, ošatka s úro dou,
zbytky pro slepice a další do-
mácí zvířata a peníze. Jedla se
třeba luštěninová polévka, hub-
ník, kaše, čerstvé, sušené či va-
řené ovoce a samozřejmě vá-
nočka.

Rostliny
V domácnosti by nemělo chy-

bět zavěšené jmelí. Vybírat lze

ze spousty barevných kombi-
nací, které mohou vhodně do-
plnit vaši vánoční výzdobu.
Opravdové jmelí by ale mělo být
zelené, a navíc darované, pro-
tože jmelí má zaručit štěstí, a to
si koupit nelze. Nezapomeňte
se pod jmelím políbit a po kaž-
dém polibku utrhnout jednu bo-
bulku. Poslední bobulka zna-
mená poslední polibek a láska
z domu neodejde. Tradice zavě-
šeného jmelí sahá až ke Kel-
tům, původně šlo o strom, z je -

hož větve Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška a byl z něj vyroben
kříž, na němž byl Ježíš ukřižo-
ván. A za to se „potomci“ stro -
mu prý tak styděli, že raději se-
schli do drobných keříků.
Vy zdobit domácnost si můžete
také vánoční hvězdou neboli
pryšcem nádherným. Rostlina
pochází z Mexika, kde pověst
vypráví o dívce, která neměla
prostředky na to, aby dala Ježí-
šovi dárek na oslavu jeho naro-
zení. Dostala andělskou radu,

aby před oltář položila plevel,
z toho vyrašily karmínové kvě -
ty. Tvar hvězdy z listů prý sym-
bolizuje betlémskou hvěz du. 

Jesličky
Tahle tradice se v mnoha ro-

dinách drží dodnes a někde ma -
jí jesličky pro rodinu ohromnou
cenu, protože je vlastnoručně
vyřezal třeba prapraděda. Sa-
mozřejmými postavami je Sva -
tá rodina, Panna Maria a svatý
Josef, kterým ve chlévě leží čer-
stvě narozený Ježíšek. Chybět
nemohou přicházející dárci,
pastýři a samozřejmě Tři krá-
lové, ale ani oslík, vůl nebo ovce
a také anděl provolávající „Slá -
va na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůle“. V Čes -
ku je betlemářská tradice velmi
bohatá.

Historie říká, že za vznikem
tradice dřevěných, kamenných,
papírových a dal ších jesliček
stálo přání Františka z Assisi
zobrazit vý jev z Betléma, proto
v jeskyni na vr cho lu kopce
uspořádal výjev narození Páně.

Vánoce se blíží,
nezapomeňte na zvyky a tradice

Vánoční stromek voní v po koji, na podnose je připravené lákavé
cukro ví a děti už se nemohou dočkat, až dostanou dárky. Vánoce
jsou magickým časem, bez tradic by se ale neobešly. Připomeňte si
pár zvyků, které dělají Vánoce Vánocemi.

Rektorská 606/10, Praha 10 – Malešice

www.elnika.cz
+420 413 034 378
+420 602 220 619

MONTÁŽ A PRODEJ
kamerové systémy
zabezpečovací systémy
dveřní videotelefony
akumulátory
fotopasti
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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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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na
www.vase10.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Máme nový e-shop
a nová trička
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6. 12. 13.00–17.00
■ Na Universitním statku
(u dom. důchodců)

6. 12. 14.00–18.00
■ Heldova x Niederleho

6. 12. 15.00–19.00
■ Voděradská x Krupská

8. 12. 8.00–12.00
■ Cerhenická x Nad Vodovo-
dem

8. 12. 9.00–13.00
■ U Záběhlického zámku
(v čás ti ulice za č. o. 1)

10. 12. 13.00–17.00
■ Kounická x Černická

10. 12. 13.00–17.00
■ Přetlucká x Vyžlovská
(u MŠ)

10. 12. 14.00–18.00
■ Ve Stínu x Na Výsluní

Velkoobjemové
kontejnery

10. 12. 14.00–18.00
■ Běchovická x Révová

10. 12. 15.00–19.00
■ Vilová x Pod Rapidem

11. 12. 15.00–19.00
■ Ryšánkova x Ve Slatinách

12. 12. 13.00–17.00
■ Popovická (proti Brtnické)

12. 12. 14.00–18.00
■ Omská x Murmanská

13. 12. 13.00–17.00
■ Sedmidomky (u dětského
hřiš tě)

13. 12. 14.00–18.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků

13. 12. 15.00–19.00
■ U Trati x Na Spádu

15. 12. 8.00–12.00
■ U Roháčových kasáren x No-
vorossijská

15. 12. 9.00–13.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla

17. 12. 13.00–17.00
■ V Rybníčkách

17. 12. 13.00–17.00
■ Janderova x Chládkova

17. 12. 14.00–18.00
■ Dobročovická x Slapská

17. 12. 14.00–18.00
■ Chorvatská x Dykova

17. 12. 15.00–19.00
■ Topolová x Jahodová

18. 12. 15.00–19.00
■ Práčská 101 (parkoviště pod
Jasmínovou)

19. 12. 13.00–17.00
■ Ruská x Tolstého

19. 12. 14.00–18.00
■ V Korytech x Jesenická

20. 12. 13.00–17.00
■ Šafránová x Chrpová (okraj
parku)

20. 12. 14.00–18.00
■ Kodaňská x Norská

20. 12. 15.00–19.00
■ Vrátkovská x Tuklatská

22. 12. 8.00–12.00
■ Přetlucká x Prusická

22. 12. 9.00–13.00
■ Rybalkova x Charkovská

27. 12. 13.00–17.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)

27. 12. 14.00–18.00
■ Hostýnská (u školy)

27. 12. 15.00–19.00
■ Michelangelova (v proluce)

29. 12. 8.00–12.00
■ Mokřanská x Běžná

29. 12. 9.00–13.00
■ Dukelská x Volyňská

Kontejnery jsou na kaž-
dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku, po uply nutí té -
to doby budou odvezeny. Kon-
tejnery mohou být odvezeny
i dříve, pokud jsou již zcela na -
plněny.

Do přistavovaných kontej-
nerů na objemný odpad je
mož né vkládat pouze domovní
odpad objemného charakteru,

například starý nábytek, podla-
hové krytiny, kovové odpady,
sanitární keramiku, autoskla,
zrcadla, sta ré sportovní náčiní
a podobně.

Do kontejnerů na objemný
odpad nepatří nebezpečné
odpady, elektrospotřebiče (včet -
ně chladniček, mrazá ků, moni -
to rů, televizorů apod.), pneu-
matiky, bioodpady a stavební
odpad.
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Nově otevřené měřící centrum v Praze 6 – Dejvicích. Pro změření se prosím objednávejte na tel. 606 088 857
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INZERCE V10-1216

Těšíme se na Vás
770 198 125, 770 198 126

praha10@garantovanynajem.cz
www.garantovanynajem.cz

GARANCE nájmu každý měsíc
My jsme Váš nájemník. A garantujeme, že Vám nájem přijde každý měsíc.
I kdyby byl byt neobsazený. Nebo byl problém s neplatícími nájemníky.

GARANCE navrácení bytu v původním stavu
Byt Vám vrátíme ve stejném stavu, v jakém jsme jej převzali. Čistě vymalovaný,
bez vad a nepoškozený. Byty jsou pojištěny.

GARANCE bezstarostné investice
Veškeré činnosti a starosti spojené s pronajímáním, správou a údržbou bytu
převezmeme na sebe.


