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KDYŽ LÁZNĚ, TAK LÁZNĚ LIBVERDA!
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE BEZ DOPLATKU ZA JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ
OD 1. 11–15. 12. 2016

30% SLEVA NA POBYTY Z CENÍKU RELAXAČNÍCH, WELLNESS
A LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ – DO 15. 12. 2016
NEJEN PRO SENIORY
DŘÍVE 9.296 Kč, NYNÍ 6.507 Kč
/ 8 dní – 7 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí + vstupní lékařská prohlídka
16 léčebných procedur

OPĚT V KONDICI
DŘÍVE 4.665 Kč, NYNÍ 3.265,50 Kč
/ 4 dny – 3 noci / 1 osoba
léčebný pobyt s plnou penzí, konzultace léčebného plánu
9 léčebných procedur

ODPOČINEK PRO TĚLO A DUŠI
DŘÍVE 7.776 Kč, NYNÍ 5.443 Kč
/ 7 dní – 6 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, konzultace léčebného plánu,
4 léčebné procedury

SILVESTROVSKÝ POBYT
28. 12. – 2. 1.
6.850 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, konzultace léčebného plánu,
2 léčebné procedury, taneční večer, silvestrovská oslava,
novoroční oběd

VÁNOČNÍ POBYT
23. 12. – 28. 12.
5.900 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, konzultace léčebného plánu,
3 léčebné procedury, taneční večer, štědrovečerní večeře

Láhev perlivého vína zdarma ke každému pobytu při předložení tohoto inzerátu (osoba / pobyt).

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č. p. 82, Hejnice 463 62
tel.: 482 368 101 – 102; mobil: 731 957 326, e-mail: objednavka@lazne-libverda.cz, www.lazne-libverda.cz
Praha 10

editorial
Vážení čtenáři,
všimli jste si, že když se Pražana zeptáte, co mu vadí na
bydlení v hlavním městě,
odpoví většinou, že problémy s parkováním? Jak jste
na tom v Praze 10 vy? Daří
se vám zaparkovat bez problémů v okolí bydliště nebo
míříte domů s obavami, že
zase několikrát objedete
celou čtvrť, než své auto konečně někam vmáčknete?
A uvítali byste zavedení placeného parkování, které by
lidem, jež mají desítku v občance, volná parkovací místa
zajistilo? Nebo jste jeho velcí odpůrci? Nově jsou od léta
parkovací zóny v dalších pražských městských částech
a ne všude bylo jejich zavedení bezproblémové. K tématu, jak situaci s parkováním řešit, se vyjádřili i někteří
zástupci desáté městské části. I když se vám možná zdá,
že do Vánoc zbývá spousta času, pletete se. Advent začíná už za tři týdny! Přinášíme vám tipy na to, kde pořídit vánoční dárky, abyste potom nemuseli shánět překvapení na poslední chvíli. A nezapomněli jsme ani na
volnočasová témata. Děti se mohou přihlásit do soutěže
inspirované Eliškou Přemyslovnou nebo vyrazit na vánočního Louskáčka.
Vaše Zuzana
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Prezentujte své produkty či služby
ve Vánoční příloze
lokálního pražského magazínu Vaše 10
(vánoční tipy, dárky, trhy, akce)

Vaší nabídku uvidí
více jak
190 000 obyvatel
Prahy 10!!!
Celkový tištěný náklad 73 000 ks
Inzertní uzávěrka: 20. 11. 2016
Pro více informací volejte Katku 724 039 955
nebo pište na e-mail: katerina.cicvarkova@a11.cz
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Spaní

Festival Den poezie
v knihovně

v domě dětí
řespat v Domě dětí a mládeže mohou
děti z Prahy 10. Konkrétně se bude
nocovat v Uhříněvsi. Na malé nocležníky čekají pohádky, hry, tvoření či promítání. Zúčastnit se mohou děti od šesti do

P

čtrnácti let, akce se bude konat v pátek 11.
listopadu. Děti si musejí přinést přezůvky,
spací a hygienické potřeby, karimatku, spacák, svačinu a pití. Účast je třeba rezervovat předem.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

Přijďte si vyrobit
vlastní perlu
ožnost vyrobit si vlastnoruční vánoční dárek a potěšit jím někoho
blízkého může každý v sobotu 26.
listopadu od 10.00 hodin, a to v prodejně
sklárny Floriánovy hutě v Moskevské ulici
58. Příchozí uvidí ukázky práce s vinutými

M

perlami a dostanou možnost si jednu vyrobit. V prodejně se během adventního času,
konkrétně 3. prosince, budou také malovat
vánoční ozdoby, které potom mohou originálně ozdobit vánoční stromek. Více informací je na webu www.glass-sklo.cz.

Poznejte
Vršovice a Vinohrady
oznat podrobněji Prahu 10 je možné
díky listopadovým vlastivědným vycházkám. Vinohradské vily bude
možné poznat 10. a 27. listopadu. Sraz
účastníků vycházky je v 15.00 hodin na zastávce tramvaje číslo 10 a 16 Orionka, a to
ve směru z centra. Na 13. listopadu je naplánována vycházka po Vršovicích. I tato

P

vycházka začíná v 15.00 hodin a zájemci se
sejdou na zastávce autobusu číslo 101,
135, 136, 150, 213 Bohdalec ve směru od
Slavie. Strašnice a Vinohradský hřbitov
potom skupina zájemců může společně
projít 22. listopadu. Čas zůstává stejný
jako u ostatních vycházek, sraz je na zastávce tramvají číslo 7, 26 Nad Primaskou.

lovinská básnířka Barbara Korunse se představí návštěvníkům
Domu čtení ve středu 16. listopadu. Akce se koná v rámci festivalu Den
poezie. Barbara Korun patří k nejvýznamnějším současným slovinským
básnířkám, je autorkou pěti knih poezie a spoluautorka CD Vibrato tišine.
Festival začíná v 18.00 hodin a vstup
na něj je zdarma. Další festivalový den
představí 23. listopadu Petra Hrušku
a Jana Němečka, dva básníky z Ostravy.

S

Plavenky zdarma
pro seniory
lavenky zdarma pro seniory na
měsíc prosinec se budou losovat
v pondělí 28. listopadu, a to v KD
Barikádníků. V 13.30 hodin začne vydávání slosovatelných lístků, o půl hodiny později potom losování plavenek.
Praha 10 podporuje plavání seniorů
v souladu s myšlenkami Evropského
roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Plavenky jsou
určeny pro občany starší šedesáti let
a s trvalým bydlištěm v Praze 10. Plavenku stačí předložit u pokladny plaveckého bazénu spolu s občanským
průkazem. Plavenka platí na devadesát
minut.

P

INZERCE V10-1132

Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

Kateřina Cicvárková, tel.: 724 039 955, katerina.cicvarkova@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz

Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz

Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 042 208, edit.dolezalova@a11.cz
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Lampionový průvod
s ohňostrojem
ampionový průvod se bude konat
v pátek 11. listopadu v Malešickém parku. Jde o třetí ročník tradiční akce. Průvod projde parkem a zamíří do areálu sport centra Hector. Tam
vypukne ohňostroj. Akci pořádá spolek
Malešice v pohybu.

L

Poznejte
zajímavosti Porugalska
atura, quo vadis? a její EkoCentrum v Domě pořádají v úterý
15. listopadu od 19.00 hodin
v Malešickém mikropivovaru cestovatelské promítání a povídání o zajímavých zážitcích a přírodě Portugalska.
Vstup na akci je volný.

N

Andělé a démoni
v Galerii deset
ýstava Andělé a démoni je k vidění až do 20. listopadu v Galerii
deset. Pořádá ji Spolek pražských výtvarných umělců a někteří
autoři ze spolku sochařů. Návštěvníci
si budou moci prohlédnout obrazy, graﬁky a plastiky. Galerie deset sídlí na Čechově náměstí.

V

Praha 10 vybere
dobrovolníka roku
vého dobrovolníka roku vybere desátá městská část. Nominace na ocenění bylo možné zaslat do konce
října. Nominováni mohli být dobrovolníci
z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury,
sportu, práce s dětmi a mládeží, životního
prostředí a ekologie. Podmínkou bylo, že

S

nominovaní svou práci musejí vykonávat
na území Prahy 10 nejméně jeden rok.
Oceněni za svoji práci budou dobrovolníci
začátkem prosince. Vybere je porota složená ze zástupců všech zastupitelských
klubů, zástupců úřadu městské části a v porotě zasedne i zástupce obyvatel desítky.

Školy mohou
žádat o dotace
evropské dotace mohou žádat
pražské školy a školky. Podporu mohou získat v rámci programu „Modernizace zařízení a vybavení pražských
škol“. Cílem programu je přispět k řešení
nerovnoměrné úrovně vybavení pražských
škol. Peníze jsou určeny i na stavební úpravy, rekonstrukce a pořízení zařízení a vybavení pro realizaci kulturně komunitních
programů a programů multikulturní výchovy. Druhou možností, jak získat ﬁnance
pro školy je žádost o dotaci v rámci výzvy
„Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti“. Žádat mohou městské části,
organizace zřízené a založené hlavním
městem a městskými částmi, mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, ale
také nestátní neziskové organizace a veřejné vysoké školy. Podpořeny mají být pro-

O

jekty, které se týkají aktivit vedoucích k začlenění dětí a žáků z odlišného kulturního
prostředí. „Jsem ráda, že prostřednictvím
pražského operačního programu můžeme
přispět ke zkvalitnění vzdělání a výchovy,
která bude v dětech a mladých lidech upevňovat občanskou zodpovědnost, respekt
vůči lidským právům, pomůže jim porozumět aktuálním událostem i chápat historické souvislosti a vážit si demokratických
principů,“ řekla pražská radní Irena Ropková. „Jsme si vědomi toho, že pro školská
zařízení je složité a časově náročné projít
celým procesem od podání žádosti po dokončení projektu. Chystáme proto semináře, které pomohou s přípravou žádostí,“
doplnil Jan Hauser, ředitel Odboru evropských fondů magistrátu. Příjem žádostí do
obou výzev bude zahájen 21. listopadu
a ukončen koncem ledna příštího roku.

INZERCE V10-1121

Transporter Kombi

Crafter

Caravelle

Kč/den
Od 1200

Kč/den
Od 1200

Kč/den
Od 1300

Až 9 míst (8 + 1) v prostoru pro cestující
a dostatek místa pro zavazadla.

U skříňového provedení lze využít
až 14 m3 nákladového prostoru.

Autorizovaný prodejce Volkswagen
Štěrboholská 391, Praha 10 Štěrboholy

Ve voze může být k dispozici
až 8 míst (7 + 1) k sezení.

aktuality

Heroldovy sady
projdou obnovou

PŘIPRAVILA RED, FOTO MČ PRAHA 10, WIKIPEDIE

Zásadní obnova čeká oblíbené Heroldovy
sady. Desátá městská část spolu s pražským
magistrátem zahájila rekonstrukci části
parku. Proměna bude stát přes devět
milionů korun. Obnovena bude část sadů
za Vršovickým zámečkem ve směru k ulici
Estonská. Navazující části parku byly
opraveny už dříve.
racovat se bude v Heroldových sadech až do srpna příštího roku. Změny
zde začaly už v říjnu, podle harmonogramu však budou v průběhu zimních měsíců práce dočasně pozastaveny. „Vlastní
rekonstrukce pak zahrnuje zejména rekonstrukci stávajících

P

cest. Tedy změnu povrchu z asfaltu na mozaiku a mlat,“ popsal plány na obnovu Heroldových sadů starosta Vladimír
Novák.
Na návštěvníky sadů potom
čeká úprava rozložení cest
v parku, lepší péči o zeleň napomůže nainstalování závlaho-

vého systému a obměnou projde i veřejné osvětlení. „Pro
návštěvníky budou instalovány
nové lavičky a odpadkové koše.
Dojde k odstranění jednotlivých
již provozně nebezpečných
stromů a výsadbě stromů nových,“ dodal Vladimír Novák.
Přes park vede pěší cesta pro-

pojující oblast od ulice Kodaňská do okolí ulice Moskevská.
Snahou Prahy 10 bude tento
průchod zajistit po naprostou
většinu stavby. „Zároveň se budeme snažit zajistit minimální
dopady na okolí stavby. Přesto
se za případná omezení či komplikace, které vyplynou z realizace stavby, omlouváme,“ řekl
mluvčí Prahy 10 Vít Novák.
Heroldovy sady v minulosti
několikrát změnily název, veřejnost je znala také jako Městské
sady či Sady Naděždy Konstatinovny Krupské. Současné jméno mají sady po českém politikovi a právníkovi a dlouholetém
starostovi Vršovic Josefu Heroldovi. Ten Vršovice vedl v letech
1884 až1886.Původně zde byla
vinice, přeměněna na park byla
v roce 1882.

Co se změní
■ Zrekonstruovány budou
stávající cesty.
■ Lepší péči o zeleň napomůže nainstalování závlahového systému.
■ Obměnou projde i veřejné
osvětlení.
■ Instalovány budou nové
lavičky a odpadkové koše.
■ Dojde k odstranění jednotlivých již provozně nebezpečných stromů a výsadbě
stromů nových.
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Parkovací zóny zavedly v uplynulých
měsících další pražské městské části. Ne
všude se novinka obešla bez problémů,
přesto je v plánu jejich rozšíření. Další části
Prahy by se do systému placeného
parkování chtěly zapojit napřesrok. Potíže
s parkováním řeší i Praha 10.

Parkovaní v Praze 10
ozhodnutí o zavedení
parkovacích zón je podle
pražského magistrátu plně v kompetenci jednotlivých
pražských městských částí.
„Magistrát hlavního města Prahy nikdy žádné městské části
nepřikazoval, aby zóny na svém
území zřídila. Městské části se
tak samy mohly rozhodnout,
zda zóny chtějí zavést, případně v jakém režimu,“ řekl tiskový
mluvčí pražského magistrátu
Vít Hofman.
„Situace ohledně parkování
je velmi složitá. Všem podnětům, které od našich občanů dostáváme, se věnujeme. Co se
týká zón placeného stání na
území městské části Praha 10,
v současné době se začala projednávat rozpracovaná studie,
která podrobně zkoumá jednotlivé situace s parkováním na
území celé naší městské části,“
vysvětlil radní Prahy 10 Ing.
Martin Hejl (ODS) s tím, že projednávání v první řadě probíhá
na úrovni výborů a komisí, kde
jsou zastoupeny koaliční i opoziční strany.
„Samozřejmě nám v první
řadě záleží na pohodlí a kvalitě
života našich obyvatel, budeme
proto přihlížet ke zkušenostem
a změnám, které přineslo zavedení zón na území městských
částí Praha 5, 6 a 8. Rozhodnutí
ale musí učinit zastupitelstvo.
Veřejnost budeme samozřejmě
podrobně a včas informovat

R

o případném vývoji v této záležitosti,“ doplnil radní Prahy 10
Martin Hejl.
Zóny placeného stání zavedly
v srpnu Praha 5 a 6, začátkem
října se připojila osmá městská
část. Příští rok chtějí mít modré
čáry podél chodníků, které
vymezují místa určená rezidentům, i devítka a čtyřka. V Praze 4 totiž už teď pociťují zavedení placeného parkování
v okolních čtvrtích Prahy. Na
čtyřce by se mělo za parkování
platit ve větší části Podolí,
v Nuslích, Michli, části Krče
a v dalších lokalitách podél trasy metra C.
Právě zavedení parkovacích
zón v Praze 4 ale může obyvatelům desítky působit problémy, je totiž reálné, že lidé, kteří
by na čtyřce museli za parkování platit, zaparkují raději
v „bezplatné“ Praze 10.
„Je nepříjemnou pravdou, že
alespoň částečné řešení problému s parkováním v Praze 10
se neobejde bez nějaké formy
zpoplatnění. Případné zavedení zón placeného stání problém
zcela nevyřeší, mělo by nicméně odradit návštěvníky naší
městské části od toho, aby
k nám zbytečně cestovali autem. Zatímco obyvatelé Prahy 10 by mohli platit roční poplatek za jeden automobil 600
Kč, což v porovnání s náklady
na provoz automobilu není
enormní částka, „přespolní“

návštěvníci by srovnatelnou
částku utratili již zhruba po
týdnu parkování na území zóny,“ poznamenává zastupitel
městské části Praha 10 za koalici Vlasta, člen Výboru dopravy a cyklostezek Miloslav
Müller s tím, že zavádět by se

musely parkovací zóny uvážlivě.
Jak se vám v Praze 10 parkuje? Jste pro zavedení parkovacích zón nebo jste naopak jejich odpůrci? Napište
nám svůj názor na e-mail
zuzana.purova@a11.cz.

INZERCE V10-1139
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Bude se za něj platit?

politika

Placené parkování
v desáté městské části
MUDr. Bohuslav Svoboda,

nostníky. Na základě toho, že jednání Výboru dopravy a cyklostezek Zastupitelstva MČ Praha 10 probíhají konstruktivně, mám naději, že dokážeme najít uspokojivé řešení napříč politickým spektrem.

ODS,
předseda ODS Praha 10
O modrých zónách se toho napsala v posledních týdnech opravdu spousta. Já jsem
přesvědčen, že parkování pro rezidenty je
věcí žádoucí. Nicméně nelze ho zavádět
bez doprovodných opatření. Vedení Prahy
nejprve mělo zajistit dokončení vnějšího
a vnitřního okruhu, tím by se tranzitní doprava ve městě značně omezila. V návaznosti na to měla být vystavěna P+R parkoviště, aby mohli lidé, kteří cestují do Prahy za
prací, zaparkovat na okraji města. Je potřeba podotknout, že
právě záchytná parkoviště by parkovacím místům ve vnitřních
městských částech poměrně značně ulevila. Modré zóny by měly
obyvatelům Prahy umožňovat zaparkovat kdekoliv v Praze. Možnost zaparkovat by za poplatek měl míti člověk v Praze pracující.
Vše by se lišilo pouze výší ceny a systém by měl být naprosto jednotný vázaný na kartu, ne na vůz. Bohužel, nic takového Rada nechystá a modré zóny tak nemohou být přínosem, ale pouhou represí.

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.,
koalice VLASTA,
zastupitel MČ Praha 10
Je nepříjemnou pravdou, že alespoň částečné řešení problému s parkováním v Praze 10 se neobejde bez nějaké formy zpoplatnění. Případné zavedení zón placeného
stání problém zcela nevyřeší, mělo by nicméně odradit návštěvníky naší městské
části od toho, aby k nám zbytečně cestovali
autem. Zatímco obyvatelé Prahy 10 by mohli platit roční poplatek
za jeden automobil 600 Kč, což v porovnání s náklady na provoz
automobilu není enormní částka, „přespolní“ návštěvníci by srovnatelnou částku utratili již zhruba po týdnu parkování na území
zóny. Případné zavedení však musí být uvážené, aby byly minimalizovány negativní vedlejší dopady. Mám na mysli především potřebu péče o seniory či lidi s handicapem, neméně důležité je však
i nastavení systému tak, aby nebyl likvidační pro desítkové živ-

Ing. Jana Čunátová,
KSČM,
zastupitelka MČ Praha 10
Placené parkování na Praze 10
toť otázka pro Hamleta.
Tak jako každá mince má rub a líc tak odpověď na zřízení parkovacích zón nemůže
být jednoznačná. Z pohledu obyvatele Prahy 10 je zřízení placených míst v podobě rezidenční karty jednou z možností v současné době jak slušně zaparkovat osobní vozidlo po návratu ze
zaměstnání je zdlouhavé hledání tohoto prostoru. Celková nedobrá situace se ukázala po zavedení parkovací zóny na Praze 3.
Je pochopitelné, že teď lidé dosud parkující v této části Prahy z důvodu nejen ﬁnančních, ale i možnosti rezidenční kartu na této
Praze získat, si to vyřešili po svém. Tím se situace našich obyvatel
s parkováním ještě zhoršila. Tak co s tím udělat?
Situace, pokud by byly parkovací zóny zavedeny i zde, se dotkne
jak občana zde bydlícího, tak drobného a středního podnikatele.
Jak tito drobní prodejci budou doplňovat zbožím své obchody,
když nebudou mít možnost zásobování. Pro podnikání budou moci obdržet rezidenční kartu, ale ta bude ﬁnančně nákladnější než
karta bydlícího rezidenta. To se jistě nutně projeví v ceně ﬁnálního
produktu nebo služby. Zde bude jistě reagovat spotřebitel na úpravu ceny. Nepovede to ke krachu některých služeb?
Pražské obvody, které již parkovací zóny zavedly, jistě mají za
dobu zavedení již svoje zkušenosti. Jeden obvod již po svých zkušenostech zavedl, že zóny jsou pro bydlící rezidenty plně zachovány ve večerních a nočních hodinách. V denních hodinách pak
žádná omezení neplatí. Praha 10 zatím na základě dotazníku,
který byl dán občanům, a samotného vyhodnocení nedošla k jednotnému názoru zda zóny zřídit či nikoli. Domnívám se, že tomuto rozhodnutí by mohl napomoci výsledek soudu, kdy občané
se domáhají neplatnosti rozhodnutí o zřízení placených zón na
svém obvodě. Bude rozumné si na výsledek jistě počkat.

INZERCE V10-1138

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00; úterý 10.00 - 14.00; čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz
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doprava
Jinak jezdí od poloviny října autobusové linky v Praze.
Některé spoje změnily trasu, některé byly zrušeny a jiné
naopak nově vznikly. S jakými změnami musejí počítat
obyvatelé desáté městské části?

Změny
a novinky v provozu tramvají si od
srpna zvykají obyvatelé hlavního
města. Od poloviny října se v Praze
navíc změnilo i vedení některých autobusových linek. U některých se změnily trasy,
pět linek bylo zcela zrušeno, jiné naopak
nově přibyly. Řada novinek se týká autobusů, které přepravují cestující v Praze 10.

N

Linky se změnou trasy
■ Linka číslo 101 je nově vedena v trase Tolstého – Na Míčánkách – Koh-i-noor – Bohdalec – Pod Vinicí – Záběhlická škola – Zahradní Město – Skalka – Michelangelova
– Sídliště Skalka (spojení od metra A
– Skalka na Zentivu nahrazeno provozem
linky číslo 138, v úseku Záběhlická škola
– Obchodni centrum Hostivař – Nádraží
Hostivař nahrazena linkou číslo 154).

■ Linka číslo 136 je nově vedena v trase Jižní město – Háje – Opatov – Litochlebské náměstí – Spořilov – Bohdalec – Bělocerkevská – Flora – Ohrada – Vysočanská – Prosek
– Letňany – Tupolevova – Obchodní centrum Čakovice – Sídliště Čakovice (v úseku
Vysočanská – Prosek – Vozovna Kobylisy
je nahrazena linkou číslo 183).
■ Linka číslo 138 je nově vedena v trase
Zentiva – Kablo – Mokřanská – Michelangelova – Skalka – Zahradní Město – Záběhlická škola – Sídliště Spořilov – Spořilov
– Depo Kačerov – Kačerov – Nemocnice
Krč.
■ Linka číslo 175 je nově vedena v trase Florenc – Flora – Bělocerkevská – Strašnická
– Skalka – Zahradní Město – K Lesoparku
– Janovská – Sídliště Petrovice – Jakobiho
– Horčičkova – Háje.

■ Linka číslo 193 je nově vedena v trase Nádraží Vršovice – Pražského povstání – Pankrác – Poliklinika Budějovická – Nemocnice
Krč – Šeberák (v úseku Šeberák – Volha
– Chodov je nahrazena linkami číslo 177
a 203).
■ Linka číslo 195 je nově vedena v trase Jesenická – Zahradní Město – Skalka – Sídliště Malešice – Spojovací – Vysočanská
– Prosek – Letňany – Staré Letňany – Avia
Letňany – Krausova (v úseku Letňany
– Sídliště Čakoviceje nahrazena linkou
číslo 136).
■ Linka číslo 196 je nově vedena v trase Smíchovské nádraží – Přístaviště – Novodvorská – Nemocnice Krč – Kačerov
– Michelská – Kloboučnická (v úseku
Michelská – Strašnická je nahrazena linkami číslo 154 a 188).

Přečíslované linky
■ Linka číslo 297 je nově přečíslována na
linku číslo 155 (Nemocnice Vinohrady
– Poliklinika Malešice).

Nové linky
■ Linka číslo 154 je zavedena v trase Strašnická – Jesenická – Záběhlická škola – Obchodní centrum Hostivař – Nádraží Hostivař – Janovská – Newtonova – Háje
– Brechtova – Brodského – Chodov – Koleje Jižní město.

■ Linky se změnou trasy
101, 102, 110, 121, 124, 136, 138,
140, 152, 157, 158, 165, 173, 175,
183, 193, 195, 196, 201, 202
■ Přečíslované linky
273, 141, 291, 148, 295, 166, 296
224, 297, 155
■ Nové linky
117, 134, 145, 154, 182, 203, 222, 396
■ Zrušené linky
159, 186, 205, 293, 386
Zdroj: DPP
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v provozu autobusů

osobnost Prahy 10

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO KAREL CUDLÍN

Hned několika zvláštnostmi se může chlubit Vršovické
divadlo MANA. Divadelní sál je součástí objektu Husova
sboru, divadlo má ředitele, který je zároveň farářem
Církve československé husitské. Původně to přitom
vypadalo, že se David Frýdl bude profesně věnovat
elektřině, vystudoval totiž střední průmyslovou školu
elektrotechnickou – obor silnoproudé elektrotechniky.
„Jsem z generace Husákových dětí, početný ročník
sedmdesátých let. Prostě jsem se na gymnázium nedostal.
A jediná škola, kde byla šance získat maturitu, byla
elektroprůmyslovka. Přiznávám, že pro člověka humanitně
založeného, to nebylo úplně jednoduché, ale dnes jsem za
to nesmírně rád,“ říká David Frýdl.

David Frýdl:
Jsme divadlo náročnějšího diváka
● Jaké je Vršovické divadlo?
Doposud jediné a nejstarší divadlo ve Vršovicích s tradicí od roku 1931, kdy se zde
poprvé začalo hrát. Dlouhá léta jsme nefungovali, takže navazujeme tradici, která
byla více než na čtyřicet let přerušena. Snažíme se být programově malým a komorním divadlem, jsme divadlem z principu
chudým, ale nikoliv myšlenkami a obsahem ale tím, že u nás se snažíme diváka
oslovit svébytnou dramaturgií, hloubkou,
tím jak témata pojímáme. Určitě jsme divadlem náročnějšího diváka, nespadáme
do mainstreamové kategorie komerčních
scén, které jsou často zaměřeny na komedie a muzikály. Předpokládáme, že náš divák je vnímavý, umí si vybrat a jeho hlavní
myšlenkou je, že když jde do divadla, nechce být jen baven, ale spíš přiveden k nějakému dalšímu poznání.
● Zmínil jste historii divadla, Jiráskovo
divadlo ve Vršovicích, rok 1931. Jak navazujete na jeho tradici?
Divadlo bylo originální v sepětí profesionálů a amatérů. Původně Vršovické divadlo vznikalo jako profesionální scéna,
jeho první ředitelem byl Drahoš Želenský,
pozdější ředitel Národního divadla. A scéna
byla koncipována právě v kontaktu profesionálních herců a ochotníků. A možná na
tenhle prvek my dnes navazujeme, dáváme
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prostor také ochotnickým spolkům, třebaže profesionální divadlo převládá. Vršovické Jiráskovo divadlo bylo divadlem mnoha
forem, hrálo se zde činoherní i hudební divadlo, a na to také navazujeme.
● Když mluvíte o amatérských hercích,
nelze nepřipomenout vaši unikátní hru
Návrat mladého prince… Jak jste se k tomuhle nápadu vůbec dostali?
Bylo to především díky paní režisérce
Olze Struskové, která před lety dramatizovala a uvedla na jeviště Malého prince,
v němž hrály děti s Downovým syndromem. Je členkou Společnosti přátel rodičů
a dětí s DS. A když objevila, že vyšlo soudobé pokračování Malého prince, Návrat
mladého prince z pera argentinského spisovatele Alejandra Guillerma Roemmerse,
jenž se inspiroval dílem Antoine de SaintExupéryho a volně na něj navazuje, tak ji
to inspirovalo k tomu, že pokračování zdramatizovala a převedla do divadelní řeči.
A logicky navázala na spolupráci s lidmi
s Downovým syndromem. Původně jsme
uvažovali jen o několika premiérových uvedeních, nakonec z toho byla řada repríz
s velikým ohlasem přijímaných.
● Jak se vám s herci s Downovým syndromem pracovalo?
Bylo to pochopitelně úplně jiné, než na
co je člověk zvyklý v běžném divadelním

provozu. Funguje zde i báze terapeutická,
přičemž otázkou je, zda se jedná o terapii
pro nás v uvozovkách „zdravé“, anebo pro
naše kolegy herce s Downovým syndromem. Nás to každopádně velmi obohatilo,
na rozdíl od nás mají tito lidé jiný náhled na
život a jiné vnímání skutečnosti. Pro celý
tým to bylo nesmírně povzbudivé. A jak to
vnímali oni? Nejlepším příkladem je uvést,
jak vypadala závěrečná děkovačka. Protáhla se na téměř půl hodiny a nejenže herci přijímali ovace vestoje, ale sami své pocity sdělovali divákům. Bylo to velmi
emotivní a zajímavé, pro nás nezapomenutelné.
● Jak vůbec hry pro Vršovické divadlo
vybíráte?
Máme dramaturgickou radu složenou
z lidí divadlu blízkých, jsou to umělci, režiséři, dramaturgové. Nad každým titulem se
zamýšlíme, chceme, aby vždy zapadal do
představy, kterou divadlo proﬁlujeme. Celá
řada titulů se nám líbí, ale víme, že nemáme kapacitu na to je nastudovat a tak
zatím zůstávají v šuplíku.
● Co máte v tom šuplíku schované?
Nemůžu to říct, kdybych to prozradil,
třeba bych potom tu hru našel v programu
jiného divadla, a to bych nerad. Prozradím
jen to, že mě zajímá divadlo, které má
vnitřní duchovní náboj, rozměr něčeho, co

osobnost Prahy 10
nás přesahuje, co jde za horizont. A já doufám, že se na ty věci v mém šuplíku schované dostane, protože kdybych nedoufal,
nemohl bych divadlo vést…
● Divadlo sídlí přímo v budově Husova
sboru, což není úplně obvyklé…
Sepětí divadla a chrámu určitě není
běžná záležitost. Mně divadlo zůstalo svým
způsobem na krku, když už nikdo neočekával, že by se prostor vrátil původnímu účelu. Je to tak, že v jedné budově jsem o patro výš farářem a dole ředitelem divadla.
Žijeme ve vzájemné symbióze, úctě a respektu světa víry a světa kultury. Často
jsou tyhle dva světy odlišné, ale mnohdy se
také prolínají a nám se daří poklidně žít
vedle sebe.
● Předpokládám, že být ředitelem divadla a zároveň farářem asi taky není
úplně běžné…
O této kombinaci jinde nevím, minimálně co se týče pražských divadelních
scén. Nevybavuji si žádného divadelního
ředitele, který by byl zároveň farářem a naopak.
● A jste něčím míň a něčím víc?
Těžko říct. Snažím se být vším naplno,
jsem dále i otcem početné rodiny, manželem. Je to náročné skloubit všechno dohromady, aby se žádná ze stran necítila být
ochuzena o svůj díl pozornosti. Naštěstí divadelníci používají tzv. ferman – provozní
rozpis s udáním přesných časů, kdy a kde
a co v divadle probíhá. Můj ferman zahrnuje nejenom divadlo, ale také církev a rodinu.
● Vy jste vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou – obor silnoproudé elektrotechniky. To k práci faráře ani ředitele divadla úplně nejde…
Jsem z generace Husákových dětí, početný ročník sedmdesátých let. Na gymnázium jsem se nedostal. A jediná škola, kde
byla šance získat maturitu, byla elektroprůmyslovka. Přiznávám, že pro člověka humanitně založeného, to nebylo úplně jednoduché. Nicméně studium jsem dokončil
a praxi v oboru jsem nezískal na škole, ale
v okamžiku, kdy jsem jako farář nastoupil
na své první duchovenské místo. Najednou
jsem byl na faře a byl jsem okolnostmi přinucen zabývat se elektřinou, někdy velmi
intenzivně. Protože když si večer nemůžete
rozsvítit, buď jste potmě, nebo si elektřinu
opravíte, pokud na to máte, tak jako já,
vzdělání. Dnes jsem za to nesmírně rád.
Takže mám další funkci, kromě faráře a ředitele divadla jsem i příležitostný elektrikář.
● Po dokončení střední školy jste vystudoval teologii, o tom jste měl jasno už
během let na průmyslovce?
V závěru studia už jsem věděl, jakou cestou se chci ubírat dál. První moje ducho-

venské místo bylo ve Vysokém nad Jizerou
v Podkrkonoší na nejvýše položené husitské faře v Čechách. Od té doby říkám, že ve
své církvi jsem to nemohl dotáhnout výš.
Vystřídal jsem několik farností a nakonec
jsem se vrátil do Prahy, přes Krkonoše jsem
se dostal do Vršovic.
● Měl jste to radši k v Krkonoších nebo
jste rád zpět v Praze?
Lidé se mě někdy ptají, jestli mám tu
Prahu za odměnu, nebo za trest, já ale takhle neuvažuji. Jiná je farnost ve velkoměstě, jiná venkovská. Na každém místě jsem
se vždy snažil dostat ze sebe maximum
toho, co dělám.
● Váhal jste, zda přijmout ke své práci
funkci ředitele divadla?
V počátcích, kdy se uvažovalo, co s prostorem, byl jsem jedním z hlavních odpůrců myšlenky obnovení divadla. Nedovedl
jsem si to vůbec představit. Sepětí divadla
a chrámu pro mě bylo něco tak neuchopitelného, že jsem dlouho, dlouho, odolával.
Přesvědčení, že má smysl to zkusit, přišlo
z divadelního prostředí. Tomáš Töpfer tehdy hledal prostor pro komorní Fidlovačku.

Bylo to v době, kdy už bylo divadlo v Nuslích opravené a on si pamatoval, že u nás ve
Vršovicích je scéna. Jako jeden z prvních
nás přesvědčil o tom začít uvažovat o tomto prostoru jako o klasickém divadle. Pak
ještě několik let trvalo, než jsme se do úkolu pustili a dodnes to považuji za obrovský
zázrak. Obnovili jsme divadlo v době, kdy
je trend přesně opačný, kdy se zužuje síť
pražských divadel, kdy není doba kultuře
nakloněna. My jsme šli proti proudu a výsledkem je, že Vršovice znovu mají svoji
vlastní scénu.
● Předtím ale divadlo muselo projít zásadní rekonstrukcí…
Architektonický návrh nám zpracovával
David Vávra, herec a architekt v jedné osobě. V zásadě zadání znělo co nejméně to
zkazit a uvést do autentické podoby třicátých let minulého století. Cesta k tomu nebyla jednoduchá, první objemové studie říkaly, že to bude stát desítky milionů korun.
Kdybychom zůstali u toho, divadlo není
opravené dodnes. Nakonec jsme rozdělili
rekonstrukci do několika etap. Přičemž
jsme vždy dbali na tom, aby po každé z nich
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století, je tedy skutečně místní,
regionální. Autorem knižní
předlohy je dnes už zesnulý
Zdeněk Drozda, vršovický rodák a místní patriot, který celý
život tíhnul k divadlu a byl obdařen i mimořádným literárním talentem. Knihu vydalo
nakladatelství Torst a je hodnocena jako jedna z nejlepších
soudobých prozaických knih,
duchem připomíná Poláčkových „Bylo nás pět“.

byl prostor alespoň v nějaké
míře provozuschopný. Převážná část prací proběhla svépomocí, takže jsem často musel
přiložit ruku k dílu i já. Dvanáct
plných valníků suti a betonu
jsem z divadla vyvezl. Takže
vlastně i bourací práce patří
k mým profesím.
● Jaká bude letošní sezona
Vršovického divadla?
Naší kmenovou hrou této sezony je inscenace „Vršovice jsou
zlatý, řek tatínek“. Forma lite-

● A další novinky?
Připravujeme například dramatizaci pohádek Hanse Christiana Andersena. Chceme vizuální formou přiblížit jeho
nejznámější pohádky. Podílí se
na tom i naši dětští herci z dramatické přípravky Dětský talent, která funguje při Vršovickém divadle. A čeká nás i celá
řada koncertů a dalších aktivit.
Nechte se překvapit a přijďte do
Vršovického divadla MANA.

rární předlohy nás natolik zaujala, že jsme si řekli, že by byla
škoda nezpracovat ji do divadelní podoby. V nové sezoně byla hra rozšířena o další scény,
které dopsala autorka scénáře.
Hra je jedinečná v tom, že Jiří
Lábus v ní během jediného večera vystřídá sedmnáct rolí.
Vedle Jiřího Lábuse se divákům
představí i Luděk Nešleha. Hra
vypráví příběh o dětství a mládí
ve Vršovicích na sklonku války
a v padesátých letech minulého
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PLÁNUJETE
MIMINKO?

VÁŠ FOTOGRAF

Začněte GRAV-INem!

ANGELO PURGERT
f o t o g r a f

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN,
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.
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+420 776 120 100
fotoangelo@fotoangelo.cz
www.fotoangelo.cz

veřejný prostor

Praha 10 schválila na dotační programy

rekordních 32,5 milionu
Rada městské části Praha 10 čtvrtečním rozhodnutím umožní
neziskovým organizacím nebo například mládežnickému sportu
čerpat na své projekty v roce 2017 dohromady až 32,5 milionu
korun. To je čtyřikrát více, než kolik si rozdělily letos, zpracování
žádostí bude navíc mnohem jednodušší.

„M

ěsto podle nás nedělají pouze chodníky, budovy, nebo
parky, ale především lidé. Snažíme se ho otevřít všem, kteří
se aktivně zajímají o život
v Praze 10 a mají chuť ho zlepšovat. Dnešní rozhodnutí Rady
je v tomto ohledu obrovským
krokem dopředu,“ říká radní
odpovědný za dotační politiku
Radek Lojda (TOP 09).
Materiál, který ve čtvrtek
rada schválila, umožní spol-

kům a neziskovým organizacím
z Prahy 10 ucházet se v roce
2017 na své projekty dohromady o 32,5 milionu korun. To je
více než čtyřnásobek částky,
která byla na stejné účely vyhrazena pro letošní rok.
Zásadním způsobem se navíc
změní i proces žádostí o ﬁnanční prostředky, nově budou mít
žadatelé jednotný formulář,
jasnou metodiku, jednodušší
smlouvy, možnost podat více
žádostí a v neposlední řadě se

navíc zavádí i institut víceletého ﬁnancování.
„Praha 10 stojí o aktivitu občanů a stojí o kvalitní projekty,
které zpříjemní život jejím obyvatelům. Nastavili jsme proto
tak jasná a jednoduchá pravidla, abychom nikoho od podání
žádosti neodradili, ba naopak
dali všem jasně najevo, že o jejich nápady stojíme. Zároveň
ale platí, že projekty budeme
hodnotit a podpoříme jen ty
kvalitní a přínosné,“ doplnil

Radek Lojda s tím, že městská
část samozřejmě musí mít přehled o tom, jaké projekty podporuje, ale opravdu není nutné
všechny zatěžovat zbytečnou
administrativou. Dotace jsou
v roce 2017 určeny na kulturu,
sport, mládež a volný čas, sociální a návazné služby, zdravotní a adiktologické služby,
školství, ochranu životního
prostředí a environmentální výchovu. Příjem žádostí bude probíhat od 5. do 19. prosince.

Slatiny jako třicetitisícové město?
Praha 10 představí urbanistickou studii

„A

rchitekti z 90 procent počítají na Slatinách s bytovou zástavbou, celá lokalita by se tak
mohla jednou proměnit v třicetitisícové město. Dostatek prostoru by bylo věnováno oddychovým zónám, aby se lokalita
stala příjemným místem pro
život,“ uvedl radní Prahy 10
Bohumil Zoufalík.
Studii, která byla od počátku
fáze zadání a zejména v průběhu jejího zpracování prů-

běžně konzultována napříč Institutem plánování a rozvoje
hlavního města Prahy, chce
radnice nyní prodiskutovat
s veřejností. Ve středu 2. listopadu byla ve Středisku územního rozvoje zahájena výstava
a uskuteční se veřejná prezentace návrhu studie. S dokumentem a s jeho tvůrci se bude
moci veřejnost seznámit také
při dnech otevřených dveří.
Budou se konat na stejném místě 14. a 22. listopadu, vždy od

17 do 20 hodin. Výstavu lze
navštívit i mimo tyto speciální
akce až do konce listopadu.
V prosinci chce Praha 10 představit studii, včetně zapracovaných připomínek občanů, na
jednání Komise územního rozvoje Rady MČ. Současně bude
hlavní výtah urbanistické studie k nahlédnutí na webu
www.verejneprostory.cz s možností zasílání komentářů.
Klíčovým bodem návrhu studie je dopravní řešení celé roz-

lehlé lokality. Právě kvůli absenci tramvajové trati se investoři o novou oblast doposud
tolik nezajímali.
Impulz k oživení by mohl přinést vznik nových železničních
zastávek na úseku trati mezi
hlavním nádražím a Hostivaří
a především nová tramvajová
trať.
Měla by vést ulicí U Slávie,
podejít železniční most a dostat
se na Bohdalec s pokračováním
na Spořilov nebo do Slatin.

www.vase10.cz
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Rok připravovaný dokument bude sloužit
jako základní podklad pro rozhodování
městské části o rozvoji a postupné
přeměně této rozvojové lokality, zároveň
jako podklad pro zpracování
Metropolitního plánu.

kultura
První mezinárodní baletní škola u nás, First International
Ballet School, ve spolupráci s předními sólisty Baletu
Národního divadla, pro vás připravili kouzelný příběh
naplněný vánočními zázraky, baletní představení
Louskáček, Vánoční sen. Představení bude uvedeno
v omezeném počtu 5 repríz, v termínech: 5.–6. a 12.
prosince 2016 a 10. a 18. ledna 2017, v divadle Hybernia.
O tom, jak probíhají přípravy a na co se můžete těšit, nám
povídal sólista Baletu Národního divadla a člen skupiny
Dekkadancers Marek Svobodník.

Marek Svobodník:
PŘIPRAVILA RED, FOTO PAVEL HEJNÝ

Louskáček, Vánoční sen se blíží
● Proč jste se rozhodl pro vytvoření nové inscenace Louskáček?
Když tahle nabídka ze strany FIBS přišla, nechal jsem si to, sakra, projít hlavou.
Víte, ona to není legrace, je to výzva jak
hrom, a to představení musí být prostě
dobrý. Na druhou stranu jsem dostal možnost spolupracovat vedle žáků FIBS také
s profesionálními tanečníky, takže už to začalo být o něco snazší, pořád ale máte
z toho respekt. Nakonec jsem na nabídku
kývnul a na práci se těším. Fúze profesionálních tanečníků s dětmi na jevišti má
určitě něco do sebe, ale jen v případě, že se
bavíme o Louskáčkovi.
● Takže vedle dospělých tanečníků bude
představení obsazeno i mnoha dětskými
rolemi, jak se vám s dětmi pracuje?
S FIBS spolupracuji už více než tři roky.
Letos v létě mimo sezonu jsem tam dokonce vedl workshop. Škola má mnoho žáků
a každým rokem jich je víc a víc. Někdy je
to k zbláznění, pletou se vám jména a tak…
No však si to umíte asi představit. Nicméně
všechny děti obsadit nemohu, zato však si
budu moci vybírat. Myslím, že s Veronikou
Iblovou, zakladatelkou a vedoucí pedagožkou FIBS, si velmi rozumíme. Vždy mi dobře poradila. Typologii a schopnosti svých
studentů zná dokonale. Občas to nechápu,
jak je to tak možné. Každopádně práce
s dětmi vyžaduje obrovský nadhled, ale
také trpělivost. Je to o „hledání cest a klíčů“. A já vím, že tam, kde je nemám nebo
ztrácím, je naštěstí má Veronika.
● V jakém tanečním stylu bude připravovaný Louskáček?
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No, když odpovím, že bude klasický, je to
stejné, jako když se vás někdo zeptá, zda
bude letos v zimě sněžit. Narovinu, bez
dobré klasické taneční techniky, tance na
špičkách nevyjímaje, to prostě nepůjde.
Avšak prioritou tohoto baletu pro mne
vždycky byla a bude atmosféra víc než výkony, čímž nechci shazovat laťku, ale rozumějte, vánoční atmosféra není jen baletní
estráda. V podstatě je důležité najít balanc
mezi oběma řečenými protipóly.
● Kde čerpáte inspiraci?
Tak v rámci Louskáčka mám za sebou
účinkování ve čtyřech inscenacích a mimo
to člověk hodně nakouká jinde po divadlech
nebo taky na YouTube – to je vůbec hodně

moderní. Pak zůstávají v paměti vzpomínky na to, co bylo působivé, co nikoliv, co vím,
že už tehdy by se dalo udělat lépe nebo jinak
a tak dále. A pak také samotná hudba. Ta inspiruje vlastně vždycky úplně nejvíc. Obrazotvornost při poslechu z hudby zbožňuju.
Je to po rodině a kapele můj další koníček.
● Bude váš Louskáček v něčem speciﬁcký?
To určitě bude. Přinejmenším bude „svobodníkovskej“. Kdo mě trochu zná, nebo
alespoň současnou tvorbu DEKKADANCERS, může mít relativně jasno. Ale opravdu jen relativně. Předloha a zadání je jasné,
takže fantazii úplně na špacír si pustím
jindy.
● Jste jedním z tvůrčích pilířů mladého a úspěšného souboru DEKKADANCERS, budete čerpat i ze svých zkušeností v rámci této aktivity?
Do určité míry ano. „Dekkáči“, ač jsou
všichni z Národního, jsou pankáči. To je
taky zkušenost. Panika u mě hrozit rozhodně nebude. No a pak bych valnou část
z nich rád využil. Určitě se tam najde dost
takových těch „roken–rolí“, které nejsou
důležité, ale divák o nich ještě druhý den
bude vědět. A pak když Dekkadancers, tak
humor přece!
● Jak jste se vůbec ,y sám k baletu dostal?
Tak to je hodně dlouhej příběh. Ledaže
byste chtěli ještě jeden rozhovor.
Představení bude uvedeno v omezeném
počtu 5 repríz, v termínech: 5.–6. a 12. 12.
2016 a 10. a 18. 1. 2017, v divadle Hybernia. Předprodej vstupenek Ticketportal.

sport

Chcete změnu?
Plánujete, jak už se skutečně pustíte do sportování, uděláte něco
se svojí kondičkou nebo zaútočíte na přebytečné kilogramy? Ale
ať děláte, co děláte, nedaří se vám nic z toho splnit? Dejte si
předčasné novoroční předsevzetí a pusťte se do sportování už teď.
a výběr máte dvě možnosti, jak pro sebe něco
udělat. Dáváte před zaplněnou tělocvičnou přednost
soukromí a radši sportujete
o samotě a tehdy, kdy se vám to
hodí? Nakupte si profesionální
cvičební pomůcky a nastudujte
si, jak správně cvičit. Využít
můžete ke studiu řadu knih
a publikací, které vám poradí,
jak v kterém sportu postupovat, aby se dostavily výsledky
a naopak abyste si neuškodili
třeba nesprávnou technikou.

N

Zdravá životospráva, to není
jen pravidelný sport. Pokud
chcete na postavě opravdu zapracovat nebo chcete kompletně změnit svůj životní styl, neobejde se to ani bez změny
jídelníčku.
Využít můžete buď služeb
výživového poradce, nebo ke
správnému stravování opět
dojít samostudiem. Nabídka
publikací je bohatá.
Toužíte po výše zmíněném –
tedy lepší postavě a kondici –
ale víte z předchozích zkuše-
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ností nebo znalosti sebe sama,
že na vás platí jen řád, a že to
tedy bez pomoci nezvládnete?
Najděte si odborníky, kteří vám
s proměnou pomohou. Fitness
centrum neznamená jen obrovskou tělocvičnu, kde se budete
stydět před vysportovanými
matadory za své nedostatky. Na
výběr jsou i komornější posilovny, zejména ženy ocení to, že
některá „ﬁtka“ jsou určena výhradně pro ně.
Jejich výhodou je, že zde cvičíte na profesionálních strojích,

které prochází pravidelnou
údržbou, obměňují se za nové
a profesionální trenér vám
přesně ukáže, jak co používat,
vyhodnotí, které partie jsou
takzvaně problémové a poradí,
co na ně platí.
Navíc jste pod trenérovým
dohledem, když svoji hodinu
cvičení vynecháte, příště vám
to připomene. Řada ﬁtness center navíc nabízí i služby výživového poradce, který speciálně
vám na míru připraví vhodný jídelníček.
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UDĚJTE POZITIVNÍ ZMĚNU VE VAŠEM ŽIVOTĚ A TRÉNINKU!
ZMĚŇTE SVŮJ POHYB, SVŮJ TRÉNINK,
SVÉ VÝSLEDKY, SVŮJ ŽIVOT!

Zapomeňte na stroje a běžné fitness!
CORE GYM je tělocvična s jiným přístupem, s jinými výsledky!
Chcete být silnější,
ale zároveň pohyblivější a zdravější?
Chcete zlepšit Váš sportovní výkon?
Máte problémy se zády,
či s funkcí celého trupu?
Chcete zlepšit techniku cvičení
a naučit se správně cvičit?
Navštivte nás!
www.facebook.com/coregympraha
www.core-gym.cz
www.coretraining.cz
MARTIN SNÁŠEL
Silový, kondiční a nápravný trenér
Pohybový specialista
Zakladatel a lektor CORE TRAINING

CORE GYM Kulturní dům Letňanka
2. patro, Rýmařovská 561
Praha – Letňany
Tel.: 777 131 078
E-mail: info@coretraining.cz

www.vase10.cz
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PŘIPRAVILA RED, FOTO DREAMSTIME

Pusťte se do cvičení!

tipy na vánoční dárky

Advent začíná
už za tři týdny
Patříte k těm, kteří nakupují vánoční dárky průběžně a blížící se
svátky je nemohou zaskočit nebo „vletíte“ těsně před Štědrým
dnem do obchodu a koupíte bez rozmyslu to, co vám zrovna
padne do oka? Zdá se, že do Vánoc je daleko, ale první adventní
neděle je tady už za tři týdny.

M

Nakoupit se dají vhodné
dárky třeba v lékárně. Nejrůznější potravinové doplňky nejsou zrovna nejlevnější a třeba
senioři, kterým by často mohly
pomoci, si je právě kvůli ceně
často nepořídí. Nakoupit je můžete do zásoby, pohlídejte si jen
jejich trvanlivost. A když už
v lékárně budete, nakupte
i kvalitní kosmetiku, na výběr je
řada značek. Lékárny navíc
často nabízejí dárkové poukáz-

Zpříjemněte sobě
i svým dětem

čekání na Ježíška
Advent je za dveřmi a nastává nejen období úklidů
a nákupů, ale také zábavy a více času stráveného s rodinou.
Ještě než rozsvítíme první svíčku na adventním věnci, přiletí
do OC PARK HOSTIVAŘ anděl.
řijďte ho 27. listopadu
v 15 hodin přivítat a spolu s ním rozsvítit vánoční
stromeček. Celé odpoledne bude doplněno doprovodným programem a ochutnávkou vánočních jídel.
Jako vzpomínku na tento zážitek si odnesete fotograﬁi z vánočního fotokoutku. První adventní nedělí také začínají
každoročně oblíbené vánoční
dílničky, ve kterých mohou i ti
nejmenší předvést svoji kreativitu a fantazii. Vánoční dílny se
budou pořádané každou adventní neděli od 15 hodin ve 2.

P
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patře naproti cukrárně BANY.
Budou se zde vyrábět nejrůznější vánoční dekorace, přání
pro ježíška, adventní věnce
a mnoho dalších zajímavostí Ti,
kteří se přijdou bavit i nakupovat vánoční dárky, čeká ještě
něco pro radost.
Dárek v podobě kapra si bude
moct vyzvednout každý, kdo
nakoupí nad 1000,- Kč vyjma
hypermarketu od 19. 12. do 23.
12. 2016
Zpříjemněte si adventní čas
a přijďte do OC PARK HOSTIVAŘ nejen za zábavou!
Více na www.parkhostivar.cz

ky a obdarovaný si tak může
sám vybrat, co by si rád pořídil.
Dárkové poukazy jsou vůbec
dárkem, kterým nic nezkazíte.
Poslat tak můžete blízké třeba
do restaurace, kterou by si jinak nedopřáli, ale i na masáž
nebo na nějakou kosmetickou
proceduru či do kvalitních kadeřnictví. Díky dárkovému šeku se ale můžete vyhnout i nákupu nevhodných bot, kabelky
nebo oblečení – stačí zvolit

ANDĚLSKÉ
ROZSVÍCENÍ

VÁNOČNÍHO STROMU

27. 11. OD 15:00

WWW.PARKHOSTIVAR.CZ

INZERCE V10-1117

amince mixér, který
doma má, někomu nepadnoucí svetr nebo
pro dítě hračka, z které už přitom dávno odrostlo. Tak mohou
vypadat unáhlené nákupy vánočních překvapení, které potom u stromečku nevzbudí radost, ale spíše rozpaky. Vyhněte
se tomu a pořiďte k letošním
Vánocům svým blízkým dárky,
které skutečně využijí, a které
je potěší.

částku, kterou chcete obdarovaného překvapit, a on si už
sám projde obchod a vybere si,
co mu sedí. Myslete navíc na to,
že hned po Vánocích začínají
obrovské výprodeje, a tak za
vaši poukázku toho jde nakoupit o hodně víc, než by bylo
možné před svátky.
Oblíbeným dárkem jsou i víkendové pobyty, třeba ve wellnessu nebo nejrůznější permanentky – do bazénu nebo do
posilovny, pro ty, kteří dávají
přednost kultuře, můžete pořídit abonentku do divadla nebo
třeba šek na vstupenky do kina.
Pokud vaši blízcí dávají přednost adrenalinovým zážitkům,
vyberte pro ně nějaké takové
překvapení. Let balonem nebo
skok padákem určitě u vánočního stromku budou působit
originálně.
Ve většině případů určitě nic
nezkazíte ani nákupem nejrůznějších pochutin. Ty můžete do
dárkového koše nechat naskládat buď profesionály, nebo si ho
sestavit a ozdobit sami. Fantazii se meze nekladou.

tipy na vánoční dárky
NONSTOP LÉKÁRNA

eshop.

Náš eshop.eiffeloptic.cz
má již okolo 85 tisíc různých druhů zboží,
které lze pořídit za výhodnou cenu!

Poliklinika Malešice

Hledáte lékárnu se slevou
až 50 % na doplatek?
Výhodnou nabídku na
volně prodejný sortiment?
Potřebujete léky akutně
v noci, o víkendech
či svátcích?

OČNÍ KAPKY

po celé PRAZE

ŠPERKY

4 128 produktů

Celkem 637 produktů

HRAČKY

1 074 produktů

HRY

4 872 produktů

BYTOVÉ
DOPLŇKY

KNIHY

40 350 produktů

2 925 produktů

Moskevská 58, Praha 10
www.glass-sklo.cz

DÁRKY

ZDRAVÍ

KRÁSA

PARFÉMY

2 062 produktů

9 787 produktů

7 292 produktů

1 572 produktů

MÓDA

HODINKY

2 364 produktů 5 274 produktů

INZERCE V10-1104

NA DOPLATEK

ROZTOKY

17 poboček

INZERCE V10-1113

SLEVA

KONTAKTNÍ
ČOČKY

Osobní odběr
ZDARMA!

Pak je Lékárna Medifin
lékárnou pro Vás!
Sleva až 50 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze
poskytnout až do výše povolené regulované obchodní
přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Akce
platí do odvolání, více info v lékárně a na www.medifin.eu

.cz

eshop.eiffeloptic.cz

Vitamínové, multivitamínové
a bylinkové zdravotní bonbony
bez cukru značky

VIVIL
proti chřipce a nachlazení.

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ SOBOTY
26. 11. 2016 Ukázka vinutých perel s možností vlastní výroby
3. 12. 2016 Malování vánočních ozdob

INZERCE V10-1115

Nová prodejna českého ručního skla.
Tip nejen na vánoční dárky.

Originál produkty zn. VIVIL zakoupíte pouze ve vaši lékárně.

Spektral s.r.o.
U Seřadiště 7, 101 00 Praha 10 – Vršovice
www.vase10.cz
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Vyvážené množství vitamínů a minerálů,
bude působit blahodárně
na váš organismus.

veřejný prostor

Kufřík zachová
vzpomínky dětem bez rodičů
Projekt Život v kufříku podpořili radní
desáté městské části. Šek na necelých třicet
tisíc korun předali Fakultní nemocnici
Královské Vinohrady. Projekt má za cíl do
roku 2018 zapojit všechny porodnice
v Česku.

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV NADACE

P

18

www.vase10.cz

něno čtyřicet kufříků. Většinou
se o ně stará tým novorozeneckých sester, které také doplňují
údaje do památníků a vkládají
upomínkové předměty. Často
se děti v pozdějším věku zajímají o to, jaký to byl den, když
přišly na svět. Zda svítilo sluníčko a podobně. Všechny tyto
informace říkají dětem jejich
rodiče a jsou velice důležité pro
budování identity. Proto to
chceme dopřát i dětem, které
své rodiče nepoznají,“ vysvětluje Wojtylová Opava.
Podle hrubého výpočtu míří
z porodnic do pěstounské péče
či do dětských center na 400
dětí ročně po celé České republice, a projekt se bude snažit
všechny tyto děti vybavit prvními vzpomínkami.
Nadační fond, který má v logu symbolického čápa se vztyčenou hlavou, rozjel své počínání začátkem letošního roku,
kdy dostal zelenou od Městského soudu na Praze 2, a byl zapsán do Nadačního rejstříku.
První velkou akcí byla vernisáž
fotograﬁí aktů 21. ledna v Galerii Miro, které byly pořízeny
v rámci tvoření uměleckého kalendáře pro Život v kufříku. Výdělek z prodeje byl použit pro
postupné realizování projektu.
Po získání potřebných ﬁnancí na nákup kufříků a památníčků byl pak projekt slavnostně odstartován 13. dubna právě
ve Vinohradské nemocnici, odkud se pak postupně rozšířil do
dalších porodnic, a také do do-

mu s pečovatelskou službou seniorů, odkud se budou posílat
rovnou do kufru ručně pletené
čepičky a botičky. V tuto dobu

program vyhledává další vhodné porodnice, kam budou žluté,
růžové, zelené a modré kufříky
posílány.

ANGLICKÁ ŠKOLKA

Už 13 let úspěšně poskytujeme nadstandardní péči a výuku
zkušených lektorů – RODILÝCH MLUVČÍCH a dalších odborníků
z řad specializovaných lékařů a pedagogů,
individuální přístup k dětem v malých skupinkách,
zájmové kroužky,
pravidelné páteční výlety do přírody a za kulturou,
zimní a letní školky v přírodě,
krásné prostředí školky s vlastní zahradou,
možnost individuální docházky a další beneﬁty pro děti od 2 let.
Komunikačním jazykem ve školce je ANGLIČTINA!
Kontakt:
Jasmínová 37, Praha 10
www.happyhippos.cz, tel.: 775 361 881
www.facebook.com/skolkaHappyHippos

NA VAŠE DĚTI SE TĚŠÍ HAPPY HIPPOS!

INZERCE V10-1107A

eníze podpoří Nadační
fond La Vida Loca, který
za projektem Život v kufříku stojí. Projekt si klade za cíl
uchovat vzpomínky na den narození dětem, které z různých
důvodů nevyrůstají se svými
biologickými rodiči.
„Když jsem se dozvěděl
o tom, co je myšlenkou a podstatou projektu, byl jsem nadšený a požádal jsem i své kolegy
o podporu tohoto nápadu,“ uvedl radní pro školství a sociální
oblast a zdravotnictví Ondřej
Počarovský (TOP 09), který
sbírku na radnici inicioval.
„Chtěla bych panu Počarovskému moc poděkovat za to, že
se velmi rychle postaral o to,
aby nás takovou částkou podpořili radní Prahy 10,“ uvedla
Martina Wojtylová Opava, zakladatelka Nadačního fondu La
Vida Loca.
Akce má za účel pomoc nechtěným a odloženým dětem,
které nemají na dobu svého narození žádné vzpomínky. Kufřík je naplněn klasickými upomínkovými předměty, jako je
první fotograﬁe, otisk ručičky,
údaje o porodu a fotograﬁe lékařského porodního týmu. Také obsahuje výtisk novin ze dne
narození, osobní přání do života od sestřiček a díky spolupráci
s pečovatelskou službou také
obsahuje ručně pletené čepičky
a botičky, kojeneckou lahev
a dudlíček.
„Od počátku roku 2016 bylo
prostřednictvím fondu napl-

školství

Přípravné kurzy
i týden otevřených dveří
Vaše dítě by chtělo studovat na osmiletém
soukromém gymnáziu DINO-HIGH SCHOOL,
ale obává se přijímacích zkoušek? Přihlaste ho
na přípravný kurz. Ověří si, v čem má
nedostatky a bude mít lepší šanci se připravit.

P

škole, a to s rozšířenou výukou
jazyků. Jak to ve škole vypadá
a co by na vašeho školáka čekalo, se můžete přesvědčit při
týdnu otevřených dveří. Konat
se bude v DINO Elementary
School od 22. do 24. listopadu,
a to vždy od 8.30 do 18.00
hodin. Vstupní pohovory do
prvních tříd pro školní rok
2017/18 potom proběhnou
v úterý 29. listopadu. Přihlášku
ke studiu najdou rodiče na
webu www.dinoskola.cz/zakladni-skola/zadost-o-prihlaseni. Uzávěrka příjmu přihlášek je v pátek 24. listopadu.

INZERCE V10-1119

řípravné kurzy pro budoucí studenty pořádají
na gymnáziu ve dvou
předmětech, a to angličtině
a matematice. Kurzy se konají
pravidelně ve čtvrtek od 15.30
do 17.30 přímo v budově gymnázia v Bellově ulici. První kurz
se konal minulý týden, poslední
lekce proběhnou 30. března
příštího roku. Kdo by měl o některý z kurzů zájem, může poslat vyplněnou přihlášku na
adresu lenka.borkova@dinoskola.cz.
Škola DINO ale nabízí i studium na soukromé základní

Jaký je rozdíl mezi
„anglickou školkou“ a „školkou s angličtinou“?!

roužky trvají v různých
školkách různě dlouho
a opakují se různě často
v průběhu týdne. V každém případě se jedná o ohraničený rámec, ve kterém se učitel, ať již
původem Čech či rodilý mluvčí,
s dětmi věnuje cizímu jazyku
a před a za tímto rámcem pak
probíhají aktivity v rodném jazyce – češtině. Děti tedy na
chvíli přepnou do cizího jazyka
a poté se vrátí k rodnému.

K

V rámci této výuky se děti zcela
jistě časem naučí používat i cizí
jazyk, ale úroveň jejich schopnosti v něm komunikovat bude
úměrná času strávenému výukou a jejich schopnostem.
Malé děti na jazyky „buňky
mají“. Psychologové se různí
v názoru, do kterého až věku
dítěte. Většina uvádí do osmi
let. Jedná se o schopnost „naučit se“ cizí jazyk stejnou cestou, jako ten rodný – tedy vlast-

ně bez učení – začít přemýšlet
v „cizím“ jazyce. Důkazem jsou
děti z tzv. bilingvních rodin, ve
kterých se často používají i více
než dva jazyky – maminka je
Němka, tatínek Čech a doma
mluví anglicky. Jejich děti jsou
schopny komunikovat automaticky ve všech třech jazycích.
A právě na systému „bilingvních rodin“ funguje „anglická
školka“. „Cizojazyčný rodič“ je
prezentován lektory/učiteli, rodilími mluvčími a komunikačním jazykem celého dne, ve
všech jeho částech a aktivitách
je angličtina. Děti se zde neučí
cizí jazyk, ale pohybují se v prostředí, kde se hovoří anglicky,
a ony začnou rozumět a hovořit
anglicky spontánně tak, jako
doma, když začínají mluvit rodnou řečí. V malých věkově si

blízkých skupinkách se děti
každodenně v rámci „Morning
Circle“ učí písničky, básničky,
poznávání barev, čísel, písmen
a starší děti také dny v týdnu,
měsíce v roce, počítání, jména
a zvuky zvířat atd.
Výtvarnou hodinu, hudební
výuku, tanec, sport, vaření, výlety a další aktivity netřeba popisovat – je to podobné, jako
v jiných školkách – ale stále
v angličtině.
Děti, které vycházejí v šesti či
sedmi letech z anglické školky,
jsou schopny nastoupit do anglické základní školy.
Markéta Hrušková
Anglická školka
Happy Hippos
Jasmínová 37, Praha 10

www.vase10.cz

19

INZERCE V10-1107B

Jednoznačný a dá se zobecnit i pro jiné cizí
jazyky. Ve školce, která v rámci svého
denního programu dětem kromě jiných
aktivit nabízí „také“ angličtinu, je čas
věnovaný výuce cizího jazyka limitován do
takzvaného „kroužku“.

servis

Mobilní svoz

Velkoobjemové

nebezpečných odpadů kontejnery
ři mobilním sběru mohou
občané zdarma odevzdat
následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, odpady s obsahem rtuti, barvy, lepidla,
pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od
sprejů, mazací oleje a tuky
(kromě jedlého), zářivky a jiné
odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie,
detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky
na hubení plevele, hmyzu
apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla, fotochemikálie.

ontejnery jsou na stanovišti přistaveny ve vymezeném časovém úseku,
po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Může být odvezen i dříve, pokud je již zcela
naplněn. Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní
odpad objemného charakteru,
například starý nábytek, podla-

ZDROJ MČ PRAHA 10

P

K

Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla. Při svozu nejsou odebírány lednice, televizory či jiné
domácí odpady, které je možné
bezplatně odevzdat ve sběrném
dvoře.
Nebezpečné odpady mohou
občané hlavního města Prahy
odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů
při mobilním sběru jsou občané
povinni prokázat se občanským
průkazem za účelem potvrzení
trvalého pobytu na území Prahy.

úterý 8. 11. 2016
1. křižovatka ul. Vladivostocká x Krasnojarská
2. křižovatka ul. Jakutská x Volyňská x Dukelská
3. křižovatka ul. Litevská x Kubánské nám.
4. křižovatka ul. Na Hroudě x U Hráze
5. křižovatka ul. Srbínská x Svojetická
6. ulice Nosická (u domu č. o. 20)
7. křižovatka ul. Saratovská x Kralická
8. křižovatka ul. Nad Primaskou x Nad Olšinami

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

sobota 12. 11. 2016
1. křižovatka ul. Mokřanská x Běžná (u separace)
2. křižovatka ul. Rubensova x Přetlucká
3. křižovatka ul. Na Padesátém x Tehovská
4. křižovatka ul. Krupská x Voděradská
5. křižovatka ul. Pod Strání (u č. 24) x Nedvězská
6. křižovatka ul. Slapská x Žermanická
7. křižovatka ul. Dětská x Brigádníků
8. křižovatka ul. Dvouletky x U Kombinátu

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.10–10.30
10.40–11.00
11.10–11.30
11.40–12.00

sobota 26. 11. 2016
1. křižovatka Na Třebešíně – Nad Kapličkou
2. křižovatka ul. Nad Vodovodem x Hostýnská
3. křižovatka ul. Počernická x Přistoupimská
4. křižovatka ul. Rektorská x Bakalářská
5. Malešické náměstí (ostrůvek – zastávka BUS)
6. křižovatka ul. Černická x Kounická
7. křižovatka ul. Vrátkovská x Tuklatská
8. křižovatka ul. Názovská x Na Palouku

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.10–10.30
10.40–11.00
11.10–11.30
11.40–12.00
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■
■
■
■
■
■
■
■
■

hové krytiny, kovové odpady,
sanitární keramika, autoskla,
zrcadla, staré sportovní náčiní
a podobně. Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče, pneumatiky, bioodpady a stavební odpad.
Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů
z podnikatelské činnosti.

Vladivostocká x Gruzínská
Sněženková x Meruňková
Křenická x Olešská
Bramboříková (parkoviště)
Rektorská x Bakalářská
Kamelova (mezi č. 2 a 4)
U Vršovického nádraží x Ukrajinská
Vladivostocká x Jaltská
Vršovická x Karpatská

9. 11.
9. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
12. 11.
12. 11.
14. 11.
14. 11.

13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00

Sběr
elektrospotřebičů
epotřebné elektrospotřebiče je možné odkládat
v určených sběrných nádobách. Vkládat do nich lze spotřební elektroniku typu videopřehrávačů, radiopřijímačů, CD
přehrávačů, ale také výpočetní

N

techniku včetně příslušných
komponentů, jako jsou myši
nebo klávesnice, telefonní přístroje (klasické i mobilní),
kalkulačky, herní zařízení a podobně. Do nádob nepatří monitory, televizory nebo zářivky.

Místa pro sběr elektrospotřebičů
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Topolová x Jabloňová
Vyžlovská x Jevanská
Nad Vodovodem x Cerhenická
Nad Primaskou x Starostrašnická
Chorvatská x Dykova
U Vršovického nádraží x Rostovská
Litevská x Jakutská
Saratovská x Kralická
Dubečská x Pod Strání
Ostružinová x Jahodová
Kodaňská x Žitomírská
Počernická (před ul. Dřevčická)
Magnitogorská x Uzbecká
Vladivostocká x Karpatská
U Hráze x Na Hroudě
Na Vinobraní (parkoviště proti č. 59)
Tuklatská x Vrátkovská
Sněženková x Jiřičkové
V Dolině (proti č. 1c)
Kodaňská (za budovou Ministerstva životního prostředí)

servis

Nádoby

Sběr

na použitý textil

kovových obalů

o nádob je možné vkládat nepotřebný textil,
jako je vysloužilé oblečení, ale stejně tak obuv, textilní
hračky, ložní prádlo, utěrky ne-

D

bo přikrývky. Nádoby jsou vyprazdňovány pravidelně několikrát týdně. Vývoz kontejnerů
zajišťuje občanské sdružení
Diakonie Broumov.

■ Topolová a Jabloňová, zastávka BUS Centrum Zahradní
Město
■ V Olšinách, prostranství u metra Strašnická
■ Kubánské náměstí x Vršovická, u telefonních automatů
■ Černokostelecká x Tuklatská, před prodejnou Albert
■ Počernická x Limuzská, před objektem Oása
■ Rubensova, prostranství obchodního střediska na Skalce
■ Taškentská, před sběrným střediskem Diakonie Broumov (zde
je v provozu sběrné středisko Diakonie, kam lze oblečení, ale
i jiné domácí potřeby, donést)
■ V Olšinách, parkoviště u Billy
■ Srbínská, spojka na ul. Průběžná, vedle nádob tříděného sběru
■ U Hráze, křížení s ul. Na Hroudě, vedle nádob tříděného sběru
■ Jabloňová, proti č. o. 3, u nádob na směsný odpad
■ Ostružinová, před domem č. o. 11, u nádob na tříděný odpad
■ Kodaňská, parkoviště za budovou Ministerstva životního prostředí
■ Teplárenská, sběrný dvůr
INZERCE V10-1101

ádoby na kovové domácí
obaly jsou od července
umístěny na stanovištích v desáté městské části. Ke
shromažďování kovových obalů
je určena nádoba šedé barvy.
Do těchto nádob je možné odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry od nápojů,
atd. Nepatří sem například nádoby od kosmetiky a jiných
sprejů, obaly od barev, benzinu,
nafty, motorových olejů atd.

N

Stanoviště kontejnerů
■ Vladivostocká x Karpatská
■ Elekrárenská x Nad Vršovskou horou
■ U Kombinátu
■ Benešovská x Vlašimská
■ U Vrš. nádraží x Rostovská
■ Oblouková (vnitrobok)
■ Dubečská x Pod Strání

■ Ostružinová x Jahodová
■ Vyžlovská x Jevanská
■ Cerhenická x Nad Vodovodem
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Saratovská x Kralická
■ Mattioliho 669/102
■ Rektorská x Bakalářská
■ Topolová x Jabloňová
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Zásadní kniha
o zdravé výživě

Nová
biokuchařka
Hanky
Zemanové

- ZDARMA STANOVENÍ
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ.

Autorka se rozhodla svou původní Biokuchařku
přepracovat a rozšířit tak, abyste v ní našli aktuální
informace o biopotravinách, nových výživových trendech
(raw, bezlepková strava, superfood aj.) i ekologickém
zemědělství a mohli z ní čerpat inspiraci pro svůj
každodenní život. Kniha obsahuje přes 80 nových receptů
a je určena i těm, kteří už mají původní vydání doma.

- MĚNÍME ZPŮSOB
JAKÝM SE REALITY PRODÁVAJÍ.
- PRODEJ NEMOVITOSTI
ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU.

Vydalo nakladatelství Smart Press,
k dostání na www.smartpress.cz za 509 Kč.
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školství
účastnit se mohou děti ve
dvou věkových kategoriích, a to jednotlivci mezi
třinácti a patnácti lety a jednotlivci mezi šestnácti a osmnácti
lety. V každé z vyhlášených kategorií bude vybráno pět nejlepších výtvarných prací. Ty budou
oceněny odbornou literaturou.
Nejlepší díla vybere hodnoticí
komise, v ní zasedne například
coby čestná předsedkyně náměstkyně primátorky hlavního
města Prahy Eva Kislingerová,
posuzovat budou dále přihlášená umělecká díla třeba Miluše Poupětová, Lukáš Urbánek,
Rudolf Mejsnar nebo Miroslav
Smaha. Potenciální účastníci
mají na výtvarné ztvárnění zadaného tématu čas do 25. listopadu.
„Mám radost, že jsem mohla
společně s pořadateli odstartovat výtvarnou soutěž pro mladé
tvůrce a velice se těším na jejich
díla inspirovaná životem Elišky
Přemyslovny,“ uvedla čestná

Z

Výtvarná soutěž:
Život Elišky Přemyslovny
Výtvarné soutěže na téma Život Elišky Přemyslovny se mohou
zúčastnit všechny pražské děti. Výtvarné klání je součástí projektu
Pocta Elišce Přemyslovně & posledním Přemyslovcům. Podpořilo
ho i Ministerstvo kultury.
předsedkyně hodnotící komise,
náměstkyně pražské primátorky, Eva Kislingerová. Zájemci
o účast v soutěži nejsou nijak
omezeni formu výtvarného vyjádření.
Musejí však dodržet tu podmínku, že přihlášené dílo musí
mít maximální velikost formátu
A2, v případě plastických děl je
třeba dodržet maximální rozměr 30 x 20 x 10 cm.

Každé přihlášené dílo musí
být na rubu či připevněném
štítku označeno názvem díla,
jménem a příjmením autora,
věkem autora, kontaktní adresou a popisem inspirace vztahující se ke vzniku díla. Zasílat
je třeba soutěžní příspěvky na
adresu Mariánské náměstí 2,
110 01, Praha 1 k rukám náměstkyně primátorky Evy Kislingerové. Zásilku je třeba oz-

načit heslem Soutěž: Život Elišky Přemyslovny.
Ztvárnit mohou žáci a studenti na svých dílech cokoliv, co
shledají jako tematicky správné
v historických souvislostech
doby, kdy Eliška Přemyslovna
žila. Jen pro příklad se na výtvarných dílech mohou objevit
třeba hračky, kostýmy, šperky
nebo místa pobytu Elišky Přemyslovny a mnoho dalšího.

Zápisy do škol
budou až v dubnu
I když školní rok začal před dvěma měsíci,
rodiče dětí už teď řeší zápisy do škol.
Zatímco dříve bylo běžné, že v prosinci si
rodiče a děti vybrané školy prohlédli
v rámci dnů otevřených dveří a v lednu šli
dítě do školy zapsat, novela školského
zákona přináší zásadní novinku.
ápisy na školní rok 2017
– 2018 se budou letos
nově na všech základních
školách konat v období od 1. do
30. dubna, dříve se musely
konat v období od 15. ledna do
15. února. Zapsat se do první
třídy musejí všechny děti, které
do začátku školního roku dosáhnou věku šesti let. Přijít
k zápisu musejí i ti předškoláci,
u nichž rodiče předpokládají

Z
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odklad školní docházky. Není-li
dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok. Žádost musí
být doložena doporučujícím
posouzením školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní do-

cházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku. A zapsat se do školy může i dítě,
kterému bude šest let v době od
září do konce června příslušného školního roku.
Podmínkou je, že je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a že jeho nástup do školy doporučí poradenské zařízení, podmínkou přijetí dítěte naroze-

ného od ledna do konce června
je navíc i doporučení odborného
lékaře.
Novela školského zákona ale
přináší i další novinky. Například povinný poslední rok mateřské školy. Tato změna začne
platit s novým školním rokem.
Další novinka čeká mateřinky
v roce 2020, odkdy budou mateřské školky muset přijímat
i dvouleté děti.

bydlení

Klimatizační jednotky Electrolux:

Umějí víc, než očekáváme
Léto je pryč, a tak konečně nemusíte řešit
nesnesitelné horko v bytě nebo domě
a nákup kvalitní klimatizace můžete zase
odložit na jaro. Uvažujete takto? Děláte
chybu!

P

Požadovanou teplotu zajišťují jemným přizpůsobením
proudu vzduchu a v porovnání
s překonanými klimatizacemi
se stálými otáčkami ventilátoru
spotřebovávají méně než 50
procent energie.
Plazmová ﬁltrace odstraňuje
ze vzduchu prach, alergeny
a bakterie, čímž přítomným
osobám usnadňuje dýchání.
Výkonný Bio-HEPA ﬁltr zachycuje jemné částice nečistot,
jeho funkcí je rovněž kontrola
a omezení růstu mikroorganismů. A ﬁltr s aktivním uhlím zase prvořadě odstraňuje případný zápach.
Ionizace na studenou plazmu
zabíjí viry, bakterie i jiné alergeny. Klimatizace Electrolux
EcoCool jsou tedy ideálním zařízením pro osoby trpící alergiemi.
Stejně jako pro různé jiné
elektrospotřebiče, platí také
pro klimatizační jednotky povinnost takzvaného energetického štítku. Jde o známou stupnici energetických tříd A až G.

Takže k tomuto konstatování
zbývá dodat, že jednotky Electrolux EcoCool pracují vesměs
v energetické třídě A++.
Další technický údaj – jednotky Electrolux EcoCool i za
velmi výkonného provozu „hlučí“ zvukovou hladinou pouze
kolem 22 decibelů. Jinými slovy
– tyto klimatizace neslyšně pečují o kvalitní vzduch rovněž ve
chvílích, kdy v místnosti třeba
někdo spí. Navíc lze klimatizační jednotky Electrolux prostřednictvím zařízení Electrolux AirCare ovládat na dálku
z osobního počítače či chytrého
telefonu prostřednictvím internetového připojení. Klimatizační jednotky Electrolux EcoCool

se dodávají v kompletní výkonnostní řadě tak, aby vyhovovaly
prostorům všech velikostí. Ve
své formální podobě se hlásí ke
štíhlému stylovému designu
Electrolux. Při výběru vhodné
klimatizační jednotky, ať už pro
byt nebo třeba administrativní
prostory, hraje rozhodující roli
její výkon. Přičemž nejde jen
o velikost místnosti, ale rozhodně i o počet osob v ní se pohybujících.
A nezapomínejme, že klimatizace je zařízením, které svým
způsobem koresponduje s jednáním člověka a svojí koncepcí
předpokládá v rámci užívání jistou dávku rozumu, citu i pravidelné péče. Pak slouží jako
velmi užitečné a příjemné zařízení, starající se o požadovaný
vysoký obytný komfort. Navštivte klientské centrum v Praze 10, kde vám s výběrem klimatizační jednotky poradí
odborníci. V nabídce navíc mají
také centrální vysavače.

SMART-VAC s.r.o.
Klimatizační jednotky Electrolux ECO COOL dokážou v interiéru přitápět až do venkovního
mrazu –15 °C. SLEVA 10% na klimatizační jednotky Eco Cool platí do 31 .1. 2017 při
předložení listopadového čísla časopisu Vaše 10.

Na Hroudě 3317/22,
Praha 10
tel.: 261 71 13 92
www. smartvac.cz

www.vase10.cz
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ořídit si klimatizační jednotku během zimy je velmi rozumným rozhodnutím. Jednak proto, že člověk
skutečně narazí na mnohem
širší výběr, vždyť v posledních
dvou letech nastaly v červenci
a v srpnu dny, kdy většina prodejců tohoto sortimentu hlásila
vyprodáno… A pak je tady skutečnost, že dobrá klimatizační
jednotka dokáže i přitápět, což
je schopnost, kterou v zimě
okamžitě oceníme.
To už mluvíme hlavně o klimatizacích EcoCool od Electroluxu. Ty dokážou v interiéru
přitápět až do venkovního mrazu –15 °C. Ovšem schopnost
chladit i vytápět není jejich jedinou předností. Citlivě reagují
na relativní vzdušnou vlhkost,
případně vzduch podle přání
ionizují, či dokonce větrají
a vzduch důkladně ﬁltrují. Přičemž ventilátor patří ve vzpomínaných procesech minulosti,
všechny klimatizace Electrolux
EcoCool jsou osazené vyspělým
invertorem.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
na adresu vase10@a11.cz a tři vylosovaní
obdrží Knihu výhod.

V tajence naleznete citát Daga Hammarskjölda.

Listopadové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.

Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)
Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

INZERCE V10-1131

zdraví
Dlouhodobě se necítíte úplně nejlépe, trápí
vás nejrůznější neduhy, ale pořád se
bráníte tomu jít k lékaři? Anebo si
připadáte ﬁt a na preventivní prohlídky
nechodíte, protože k tomu nevidíte jediný
důvod? V obou případech stačí přibližně
hodinka vašeho času a snadno se dozvíte,
jak na tom se zdravím jste.

Frekvenční metoda
analyzuje, diagnostikuje a řeší
příčiny nemocí

P

u člověka například potíže
s močovým měchýřem, trávicím traktem, dýchacími cestami či nervovým systémem.
Dostanete ale také odpověď například na to, proč vás neustále
bolí hlava, trpíte nepříjemnou
nespavostí, máte potíže s otěhotněním nebo vás trápí akné.
Scener v podstatě umožňuje
analýzu, diagnostiku a řešení
příčin nemocí. Průkopníkem
a objevitelem frekvenční metody byl Dr. Royal Raymond Rife, na jeho práci navázala
i Hulda Regehr Clark Ph.D.,
N. D. Metoda je plus mínus sedmdesát let stará.
Po diagnostice, kterou snadno provede nenápadný malý
scener, přichází na řadu kúra.
A to prostřednictvím hned několika frekvenčních přístrojů.
Pod názvem Athon 7 se v centru Zapper Avalanche skrývá
přístroj, který dokáže zabojovat s bolestmi hlavy, dýchacími
potížemi nebo chronickou únavou. Plasmový generátor si umí
poradit s patogeny, které mohou u člověka způsobovat potíže. A nakonec Super Ravo Zapper umí potlačit bolest v krku
nebo potíže se zažíváním, jako
je pálení žáhy, poradí si i s problémy s trávicím traktem.

Všechny přístroje pracují neinvazivně a bezbolestně. V některých případech je vhodné
proces zintenzivnit kombinací
dvou nebo všech tří přístrojů.
A nakonec je vhodné opět absolvovat měření na F-scan 3. Ukáže se tak, zda potíže ustoupily
nebo je třeba cyklus zopakovat
či zintenzivnit. A v procesu
zlepšování pomůžou i nejrůznější produkty. Jen pro příklad
třeba očistná tinktura Clarkiatinktura tří bylin se používá
k dezinfekci drobných poranění
kůže, kvasinkových infekcí, nebo k ošetření oparů. Mořská

plazma zase aktivuje imunitní
systém a dodává minerály. Křemelina – tato látka účinně mechanicky čistí tenké a tlusté
střevo od parazitů,plísní prvoků a dalších znečištění.

Zapper
Avalanche
Čáslavská 9,
Praha 3 – Vinohrady
www.zapperavalanche.cz
tel: +420 734 188 599
tel: +420 603 452 494
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AD

ředstavte si tu situaci –
příjemné prostředí, jednoduchá cesta, jak se
o svém zdravotním stavu dozvědět více. Do jedné ruky
uchopíte elektrodu, na prst
druhé ruky si připnete kolíček
hned s dvěma elektrodami
a profesionální diagnóza je na
světě. Metodu využívají v Diagnostickém centru Zapper Avalanche.
Metoda zvaná frekvenční
terapie dokáže odhalit celou
škálu patogenů, o jejichž přítomnosti ve svém těle vůbec netušíte, ale můžou stát za celou
řadou zdravotních potíží, které
vás trápí. Aplikace je ale vhodná i pro ty, kteří se cítí ﬁt,
i u nich v těle totiž mohou paraziti pomalu „pracovat“ a chystat si půdu pro nějakou chorobu. Likvidace patogenů
frekvenční terapií je dobrá
v tom, že umí likvidovat stovky
parazitů, které se v lidském těle
objevují.
Diagnózu během chvíle zpracuje švýcarský přístroj pojmenovaný F-scan 3. Frekvenční
měřící přístroj dokáže odhalit
přítomnost parazitů a rozklíčovat, za kterou nemocí stojí, ať
už jde o plísně, bakterie, viry,
roztoče, hlísty, které vyvolávají

volný čas
Máte neovladatelnou chuť na něco
dobrého, ale záleží vám na tom, co mlsáte
a jen tak s něčím se nespokojíte?
Vyzkoušejte cukrárnu Sweetlife na
Vinohradech. Dorty, páje, koláče, záviny,
cupcakes… Nezní to lákavě? Kromě něčeho
sladkého si tady můžete dát i malý oběd,
třeba slaný koláč Quiche. Před blížícími se
Vánocemi možná oceníte nabídku
vánočních dortíků různých příchutí.

Sweetlife na Vinohradech
Cukrárna s dětským koutkem
ž jste navštívili tuto příjemnou cukrárnu s dětským koutkem? Pokud
ne, jste vřele zváni! Cukrárna
byla otevřena v polovině roku
2015. Jedná se o další pobočku
rodinné pekárny Sweetlife, která peče dorty podle vlastních receptur již od roku 2010.

U

Máte pracovní schůzku, setkání s přáteli či zkrátka chuť si
jen tak posedět? Pak se můžete
usadit v přední, klidné části kavárny. Můžete přijít na snídani,
oběd nebo jen na dortík s výbornou brazilskou kávou Cosmai.
Ve Sweetlife si kromě domácích
dortů můžete pochutnat také

na domácích pomazánkách,
francouzských slaných koláčích, sendvičích, salátech nebo
polévkách. I tyto lahůdky jsou
připravované přímo na místě,
čerstvé každý den.
Pro maminky či tatínky s dětmi je v další části kavárny oddělená místnost s dětským koutkem. Zde si můžete v klidu
posedět a poklábosit, zatímco si
vaše ratolesti hrají a stále je přitom mít na očích. Tento prostor
je také ideální pro narozeninové či jiné oslavy. Příjemný personál Sweetlife vám k těmto
příležitostem nabídne narozeninové dorty na míru, občerstvení pro hosty, domácí limonády nebo vyhlášené moravské
víno Mádl. V případě, že byste
měli zájem, lze na oslavy zajistit také facepainting, animátora, modelování ﬁgurek z marcipánu či kurz pečení a další.
Zajímavá je také lokalita, kde
se cukrárna nachází. Přímo naproti naleznete velké dětské
hřiště, také dostupnost je velmi

jednoduchá, kavárna se nachází mezi stanicí metra Jiřího
z Poděbrad a Vinohradskou vodárnou na Korunní ulici. Otevřeno mají denně od 8.30 až do
20.00 hod.
Ve Sweetlife si můžete objednat slavnostní i ﬁremní dorty
na míru, zajišťují také komplexní catering. Neváhejte tedy
a vyrazte na Vinohrady! Jen
pozor, pokud byste měli zájem
o uspořádání oslavy, neváhejte
s rezervací příliš dlouho, tento
podnik je stále oblíbenější a volné termíny řídnou.

Cukrárna Sweetlife
U Vodárny 6, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
■ Kontaktovat můžete paní Alenu Foster na telefonním čísle
+420 603 828 847 nebo e-mailem na alena@sweetlife.cz.
■ Více informací naleznete na webových stránkách cukrárny
www.sweetlife.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/sweetlifevinohrady/.
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Desátá městská část

má nového senátora
Nového senátora, respektive senátorku má
desátá městská část. Ivanu Cabrnochovou
(SZ) vystřídá po dvou letech v horní
komoře Parlamentu nová senátorka Renata
Chmelová, která kandidovala v koalici
KDU+Pir+DPD+LES.

R

57,45 procenta (8 255 hlasů),
Jiří Holubář 42,54 procenta
(6 114 hlasů).
Ivana Cabrnochová do druhého kola voleb nepostoupila, voliči jí dali 12,69 procenta, tedy
3 038 hlasů a v Senátu končí.
Ivana Cabrnochová byla zvolena v doplňovacích volbách
v roce 2014 za Stranu zelených
a ČSSD, senátorský post zastávala jen dva roky místo regulér-

ních šesti z toho důvodu, že
bylo třeba vybrat nového kandidáta za Jaromíra Štětinu, kterému mandát senátora zanikl
po zvolení poslancem Evrop-

hlasy
5 459
3 619
2 222
2 360
3 038
207
133
4 741
1 523
632

PŘIPRAVILA RED, PRAMEN VOLBY.CZ

enata Chmelová do druhého kola postoupila
spolu s kandidátem TOP
09, lékařem Jiřím Holubářem.
Chmelová šla do druhého kola
boje o Senát s výsledkem 22,80
procenta, hlas jí dalo celkem
5 459 voličů. Holubáře poslalo
do druhého kola 4 741 hlasů,
což bylo celkem 19,80 procenta
hlasů. V druhém kole Renata
Chmelová mohla slavit, získala

Výsledky voleb
■ 1. kolo voleb
Chmelová Renata (KDU-ČSL)
Kislingerová Eva prof. Ing. CSc. (ANO 2011)
Bartoňová Pálková Irena (ODS)
Schwarz Zdeněk MUDr. (HPP)
Cabrnochová Ivana Mgr. (SZ)
Slováček Antonín (SsČR)
Hörl Josef JUDr. (ČSNS 2005)
Holubář Jiří MUDr. (TOP 09)
Nedělkova Ludmila Mgr. (KSČM)
Koranda Miroslav Mgr. (Patrioti ČR)
■ 2. kolo voleb
Chmelová Renata (KDU-ČSL)
Holubář Jiří MUDr. (TOP 09)

procenta
22,80 %
15,12 %
9,28 %
9,86 %
12,69 %
0,86 %
0,55 %
19,80 %
6,36 %
2,64 %

8 255 57,45 %
6 114 42,54 %

ského parlamentu v roce 2014.
Nízká byla letos v Praze 10 volební účast, v prvním kole to bylo 29,26 procenta, ve druhém
jen 17,56 procenta.

Chcete inzerovat ve Vaše 10?

Mediální agentura hledá

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz

Volejte Katku
724 039 955
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jako jsou štíty budov, ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

INZERCE V10-1128

Vhodné
reklamní plochy,
Více na www.vase10.cz

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

INZERCE V10-1129

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici
výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Výkup vozidel za hotové
Příjem vozidel do komisního prodeje
Tel.: +420 602 370 174
E-mail: info@auto-mega.cz
Web: www.auto-mega.cz

www.vase10.cz
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

volby

Renata Chmelová:
Lidé mohou v senátorce
vidět „ombudsmanku“
hodla kandidovat. Chci být určitě senátorkou, která spojuje
a staví mosty. Městská část má
svou samosprávu. Já budu prosazovat spíše zájmy konkrétních občanů Prahy 10 i organizací a institucí, které mají vztah
nejen k městské části, ale i ke
státu. Nereprezentuji v Senátu
jen své voliče (jimž ze srdce děkuji za hlasy) – ale i ty, kteří dali
hlas jiným, i ty, kteří k volbám
z různých důvodů nešli. A to je
velká odpovědnost. Budu určitě
hledat cestu i k současné politické reprezentaci Prahy 10,
Dubče a Štěrbohol.
● Na co se hodláte v Senátu
zaměřit?
Dlouhodobě pracuji v oblasti
územního plánu a ochrany zájmů občanů hlavního města Prahy a také ochrany přírody ve
městě. Pracovala jsem jako ve-

S

Koupím

PRO PLNOŠTÍHLÉ ŽENY

sklo, porcelán a další

***

Zároveň

STYL plus
V Olšinách 976/68, Praha 10

***

www.stylplus.cz
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MÓDA

Najdete nás
i na internetu

vody nepřízně vůči Senátu nemůžu ovlivnit. Jiné ale ano. Jak
to, že v roce 2014 nedostalo
přes 8 procent lidí volební lístky? Základní informace o volbách chyběla mnohým i letos.
Tohle je věc, která se zlepšit dá,
například tím, že v Praze 10 zase začnou periodicky vycházet
obecní noviny. V druhém kole
navíc lidé do schránek volební
lístky nedostávají vůbec a dozvěděli se o nich až od našich
dobrovolníků na stánku. A konečně osvěta. Demokracie je
sice velmi náročná, ale je to ten
nejlepší způsob správy veřejných záležitostí, jaký lidé vymysleli. Moji předchůdkyni
zvolilo v roce 2014 do Senátu
3664 občanů. Mne dva roky
poté 8255 lidí. Třeba příště přijde lidí mnohem více a nebude
k těmto pochybnostem důvod.

doucí obchodního týmu v IT.
Přirozeně chci tyto svoje znalosti uplatnit: nejlépe v senátním Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí. Na začátku se chci ale co
nejrychleji zorientovat v senátních procedurách, navázat kolegiální vztahy s dalšími senátory a vytvořit síť dobrých
spolupracovníků, kteří mi budou pomáhat.
● Proč nechodí lidé k volbám
a jak to změnit?
Změnit se to dá jen tak, že
budeme důvěryhodnější a bude
za námi konkrétní práce. Během kampaně v ulicích v Praze
10 jsem mluvila zhruba s 3500
lidmi. Slyšela jsem od nich řadu
argumentů, proč nejít k volbám: Senát je zbytečný, jeden
hlas nic neovlivní, všichni politici jsou stejní... Některé dů-

stěhuji a vyklízím
Děkuji. Tel.: 608 203 342

INZERCE V10-1108

vé znalosti z komunální
politiky chce nově zvolená senátorka Renata
Chmelová využít v Senátu.
● Byla jste zvolena do Senátu
za desátou městskou část.
Jak hodláte prosazovat její
zájmy?
Postavení senátora má jednu
velkou výhodu. Je zvolen jeden
konkrétní člověk s jasnou odpovědností, a to na území, které
můžeme považovat za svůj domov. Lidé v senátorce můžou
vidět svoji „ombudsmanku“,
konkrétního člověka, který se
jich zastane a který jim pomůže
s konkrétním problémem. Tahle možnost konkrétně pomáhat mě vlastně před lety přivedla k tomu, abych vstoupila
do politiky. O tom všem jsem
hodně přemýšlela už na jaře,
ještě předtím, než jsem se roz-
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ATTL a spol. s.r.o., Ke Slatinám 117,
109 00 Prague 10, Czech Republic
phone +420 272 705 511
e-mail: attl@attl.cz, http://www.attl.cz

V případě nedoručení
časopisu
pište na e-mail:
marketing@a11.cz
nebo volejte na tel.:
603 239 737
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Strojní zámečník - nástrojař
Výrobní ﬁrma v Dolních Měcholupech přijme okamžitě
pracovníky pro výrobu a montáž strojních součástí a zařízení.
Nabízíme: Práci na HPP, DPP, ŽL, příjemné prostředí
rodinné ﬁrmy, platové ohodnocení dle výkonu, možnost
příspěvku na penzijní a životní pojištění, stravenky.
Očekaváme: Zodpovědnost a spolehlivost.
Kontakt: tomas.attl@attl.cz, 602 384 404 – Tomáš Attl.

kultura

Výstava představuje
dětské téma v díle bratří Čapků
Obraz Josefa Čapka, na kterém jsou
ilustrace k jedné z loupežnických pohádek
Devatera pohádek, zapůjčila desátá
městská část Středočeskému kraji. Galerie
Středočeského kraje totiž uspořádala
výstavu právě o dílu bratří Čapků.
braz se předával na konci října za účasti vnučky
Josefa Čapka, a to symbolicky ve dvojvile, kterou bratři Karel a Josef obývali. Autorem knihy Devatero pohádek je
sice Karel Čapek, ale právě Loupežnickou napsal a ilustroval
jeho bratr Josef.
Výstava v Galerii Středočeského kraje nese název Ty děti

O

si pořád hrají / Dětská tematika
v díle bratří Čapků. Výstava začala o víkendu a je k vidění až
do 12. března příštího roku.
„Výstava je členěna do několika
okruhů a významnou součástí
je interaktivní část expozice,
která nabízí volný prostor pro
hru nejen dětem, ale i dospělým. Po dobu trvání výstavy připravilo Lektorské centrum

GASK originální doprovodné
programy pro návštěvníky napříč generacemi, do nichž se zapojí i školy,“ říká kurátor výstavy Richard Drury.
Praha 10 má k bratrům Čapkovým blízko. Část památkově
chráněného domu na Vinohradech koupila Praha 10 v roce
2014 od potomků manželky
Karla Čapka Olgy Scheinpﬂugové. Plánuje zde zřídit Čapkovo
domácí muzeum, které by první návštěvníky mělo přivítat na
podzim 2018, kdy uplyne 80 let
od umělcova úmrtí.
Koncem letošního června podepsali zástupci radnice a Ministerstva kultury a Památníku
národního písemnictví memorandum o spolupráci při rekon-

strukci budovy. „Memorandem
získá městská část odborné
zázemí k tomu, abychom tady
zachovali Čapkovy myšlenky
a jeho dílo,“ řekl ke spolupráci
radní Bohumil Zoufalík.
„Veškerá spolupráce se odvíjí
od toho, že Praha 10 naslouchá
našim zkušenostem. Naopak
často přichází s nápady, které
jsou velmi pozitivní,“ uvedl ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben.
Podrobnou obnovou prochází
kromě vily i přilehlá zahrada,
kde se Čapek scházel s takzvanými Pátečníky. Zahradu obnovuje architektka i díky zachovaným objednávkovým listům,
které dokládají, jaké rostliny
sem pořizoval sám Čapek.
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Sedací souprava ANUBIS

V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204
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DÁRKOVÉ
VOUCHERY

www.aquapalace.cz
Nakupujte online na

Nejdřív respekt,
až poté zábava.

Nový Tiguan. Život bez hranic.
Nový Tiguan je dokonalým ztělesněním podstaty SUV. Vzpřímený postoj a působivé křivky
vyzařují mužnou sílu a budí respekt. Při bližším pohledu si Vás získají precizně provedené detaily
a designové prvky, jako jsou 3D LED čelní světlomety a koncová světla, nová sada litých kol
nebo výrazné prahové linie. Sebevědomý vzhled nového Tiguanu napovídá leccos o výkonu,
který můžete ovládat po usednutí na místo řidiče.
www.novytiguan.cz
1. Stáhněte si zdarma aplikaci Volkswagen seeMore.
2. Otevřete „Skener obrázků/QR kódů“ a naskenujte inzerci.
3. Objevujte speciální 3D interaktivní obsah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 120 00 Praha 10, tel.: 272 072 234, 272 072 217, www.tukas.cz, e-mail: volkswagen@tukas.cz

