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editorial

Vážení čtenáři,
konečně je tady léto, dávalo
si dlouho načas, ale nakonec
jsme se dočkali. Trávíte teplé
dny rádi mimo domov? A dá-
váte přednost ležení u vody,
sportu, nebo návštěvě kultur-
ních akcí? Moderátor Pavel
Štrunc má desátou městskou
část rád celou, žije na Vino-
hradech, a jakmile se převlék -
ne a přezuje do běžeckého,
mí ří na pěkná desítková mís -
ta. Jaké má plány, jak se těší
na svoji svatbu a jak ho baví

práce na novém pořadu na internetové televizi a kdo jsou
jeho pracovní vzory? Letní měsíce jsou fajn období, většina
se vydává na dovolenou nebo alespoň na chalupu. To ale
přináší také riziko. Bojíte se, že zatímco budete relaxovat
a dopřávat si zasloužený odpočinek, někdo nezvaný na -
vštíví vaši domácnost? Jak se účinně bránit vykradení a co
vám radí odborníci? Přečtěte si jejich rady a tipy. Dozvíte
se také to, že děti z desáté městské části hledaly pamětníky
zlomových událostí našich dějin. S kým se měly možnost
setkat a čí příběhy se jim podařilo zpracovat? Užijte si pěk -
né léto.

Vaše Zuzana

Vaše 10
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 10
Vydává A 11, s. r. o., 
Bělehradská 568/92, Praha 2
Registrace MK ČR E 22445 IČ 27120805
Ročník II, vychází měsíčně
Náklad 58 000 ks
Datum vydání červnového čísla 5. 6. 2017
www.vase10.cz

Adresa redakce:
Dejvická 9
160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737
e-mail: redakce@vase10.cz
www.a11.cz

V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@a11.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@vase10.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 10 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření pouze
se souhlasem vydavatele.

Příjem inzerce:
Zuzana Veberová
zuzana.veberova@a11.cz
tel.: 774 582 244
Libor Rys
libor.rys@a11.cz
tel.: 602 444 693
Marketing:
Petr Belica
petr.belica@a11.cz

Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
zuzana.purova@a11.cz
tel.: 776 394 016

Grafika:
Bohumil Havránek
zlom10@a11.cz

str. 4
Aktuality: Novinky
z Prahy 10
str. 7
Causa: Placené parkování

str. 8
Rozhovor s Pavlem
Štruncem
str. 12
Veřejný prostor: Hledání
pamětníků

V příštím čísle:
Zábava, služby, lékařská
péče, automobily,
reality
Uzávěrka podkladů
a inzerce 4. 8. 2017
Časopis vychází 14. 8. 2017

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

Z obsahu:

INZERCE V10-0602

VAŠE STAROSTI
S NEMOVITOSTMI

Prahu

RE/MAX

Kutnohorská 10/55
Praha 10 - Dolní Měcholupy

+420 728 880 880
albion@re-max.cz
www.remaxalbion.cz

RE/MAX Albion

INZERCE V10-0601



4 www.vase10.cz

aktuality

Přichází teplé letní dny, přichází
čas pivních zahrádek a také ten nej-
lepší čas pro český ležák. Je to totiž
jednoznačně všeobecně nejoblíbeněj -
ší pivní styl nejen v České republice.
Tohle spodně kvašené pivo, ve světě
také nazývané Pilsener nebo Pils,
podle místa svého vzniku, je tolik ob-
líbené pro svou velmi dobrou pitel-
nost a výraznější sladovou chuť i vů -
ni. Zaženete jím rychle žízeň ne bo ho
můžete popíjet celý večer a nepřepije se vám. Světlá, polo tmavá
nebo tmavá barva piva je způsobena barvou ječného sla du, který
byl na vaření použit. Takzvané řezané pivo vzniká spojením svět-
lého a tmavého ležáku, a to až v hospodě při čepování, s polotma-
vým pivem tedy nemá nic společného a rozhodně se nejedná
o košér metodu servírování. Náš národní poklad se dokonale hodí
k mastným, pikantním nebo smaženým jídlům. K svátečnímu ne-
dělnímu obědu je prostě jak dělané. Perličkou (na závěr nebo mož -
ná na úvod) je, že český ležák se zrodil v Plzni v roce 1842 pod ru-
kama bavorského sládka Josefa Grolla.

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Nádherné počasí, skvělý
program, zvučná jména
a pohodová atmosféra,

to vše přilákalo v květnu do
praž ské Grébovky přes 6,5 ti-

síce lidí! Konal se tu druhý roč-
Women for Women Den rodiny,
který po řá dala obecně pros -
pěšná společnost Women for
Women.

Den rodiny
v Grébovce

Desítka
oslaví hudbu

K mezinárodní oslavě
hud by se připojí desátá
městská část, zařadí se

tak bok po boku k dalším více
než 750 městům po celém svě -
tě, které Mezinárodní den hud -
by oslaví. Stane se tak 21. červ -
na, kdy se ulice, parky, náměstí
a jiná veřejná prostranství pro-
mění na improvizované kon-
certní sály. Desítka k této příle-

žitosti připravila několik profe-
sionálně vybavených pó dií. Při-
pojit se může kterákoli kapela,
zpěvák, či hudební formace.
Přihlásit se je možné do 15.
června na e-mailové adre se den -
hud by@praha10.cz. „Vnímáme
to jako skvělou možnost pro za-
čínající hudebníky koncertovat
pro veřejnost,“ uvedl místosta-
rosta Prahy 10 Tomáš Pek.

V současné době za sebou
klientky, které se přihlá-
sily do prvního cyklu,

ma jí testy bilanční diagnostiky.
Je to metoda, která využívá
psychologické poradenství
i standardní psychodiagnos-
tické postupy a je zaměřena
především na komplexní zhod-
nocení schopností a osobních
předpokladů klientky vzhle-
dem k jejímu budoucímu pra-

covnímu uplatnění. Cyklus
praktických workshopů odstar-
toval interaktivně pojatým té-
matem „V čem jsem jedi-
nečná?“, ve kterém klient ky
s pomocí různých technik sku-
pinového koučování, postupně
měnily pohled na svou situaci,
našly své silné stránky, svou
originalitu a jedinečnost, a na-
konec překvapeně zjistily, kolik
toho mohou potenciálním za-

městnavatelům vlastně nabíd-
nout. 

Témata dalších workshopů
na sebe logicky navazují a nabí-
zejí tak klientkám postupný
a kompletní návod, jak na sobě
zapracovat, aby se na konci
kur zu cítily sebejisté a připra-
vené na pracovní pohovor na
pozici, která jim bude vyhovo-
vat po všech stránkách. Násle-
dovat bude Timemanagement,

Nechte si pomoct
s návratem do práce
Nový projekt „Po dětech do práce“, který pomáhá ženám s dětmi
do patnácti let s návratem na pracovní trh, odstartovala před
několika týdny Obecně prospěšná společnost GLE. Zájem
maminek byl tak veliký, že v rámci prvního cyklu projektu nebylo
možné uspokojit všechny zájemkyně. Proto je možné se už nyní
přihlašovat do podzimního cyklu.

Manipulace – jak ji poznat a jak
se jí bránit a (Ne)rovné příleži-
tosti mužů a žen, včetně prak-
tických informací týkajících se
práv a povinností plynoucích
z pracovní smlouvy. Navazovat
budou work shopy Sebeprezen-
tace a Assesment centrum.

V průběhu celého cyklu pro-
jektu mají klientky možnost
využí vat individuálních konzul-
tací s kariérovými poradky-
němi, na kterých společně ma-
pují svou situaci a hledají cestu
k nalezení takového zaměst-
nání, které je bude nejen bavit
a uspokojovat, ale ve kterém
budou moci uplatnit i své přiro-
zené silné stránky.

Klientkami velmi oceňova-
nou nabídkou, je také možnost
individuální konzultace a poho-
voru „na zkouš ku“ s persona-
listkou.

Druhý cyklus projektu bude
začínat v říjnu 2017.
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aktuality

Amatérský turnaj
v plážovém volejbale

Druhý ročník amatérského tur-
naje v plážovém volejbale pojme-
novaný Malešický beach volejbal

odstartuje 22. června v 17.00 hodin.
Konat se bude v centru sportu a zábavy
HECTOR. Turnaj pořádá spolek Kalo-
kagathia Praha ve spolupráci s iniciati-
vou Naše Malešice. Turnaj je určen pro
všechny s výjimkou profesionálů. 

Pohádka
o splněných snech

Dětské pohádkové představení Pi-
nocchio je naplánováno v Domě
čtení v Ruské ulici, a to na středu

14. června. Děti zhlédnou příběh
o tom, že někdy se může splnit i ten nej-
nesplnitelnější sen, který můžete mít.

Logopedická škola
zůstává na desítce

Na Praze 10 zůstane i nadále Zá-
kladní škola logopedická. Měst-
ská část Praha 10 totiž škole na-

bídla nové prostory, které se uvolnily
v Základní škole v uli ci Nad Vodovo-
dem, odkud  se stěhuje Humanitní
gym názium. 

INZERCE V10-0610

Vinohrady, Záběhlice a Vinohradský
hřbitov je možné poznat dopodrob -
na v červnu díky vlastivědným pro-

cházkám. Vstupenky na ně je možné si vy-
zvednout zdarma, a to v informačních
kan celářích Úřadu městské části Praha 10,

vždy od pondělí přímo předcházejícímu
termínu vycházky. Vinohrady bude mož né
poznat 11. června, Záběhlice 15. června
a procházka po Vinohradském hřbitově je
v plánu 25. června. Na vycházky se vyráží
vždy v 15.00 hodin.

Proměny se dočká podchod na Straš-
nické ve směru na Gutovu. Patří me -
zi pět pražských podchodů, které In-

stitut plánování a rozvoje Prahy (IPR
Praha) doporučil k přednostní revitalizaci.
Dočkat by se měl důkladného úklidu, no-
vého osvětlení, výmalby či uměleckých in-

stalací. „Víme, že podchody jsou bolavým
místem mnoha veřejných prostranství
v Pra ze. Leccos se ale dá celkem jednoduše
vylepšit například kvalitním osvětlením,“
říká náměstek primátorky Petr Dolínek
s tím, že pětice podchodů by se obnovy
měla dočkat ještě v tomto roce. 

Podchod na Strašnické
bude opraven

Poznejte zajímavosti
z Prahy 10

Výstava Ute Deutz a Vladimír Kova-
řík – UV FILT(E)R začíná ten to tý -
den ve Vršovickém divadle Mana.

Výstava fotografií je výsledkem mobilního
fotografického ping-pongu dvou výtvar-
níků nefotografů Ute Deutz a Vladimíra

Kovaříka. Tento týden má dále ve Vršovic-
kém divadle Mana premiéru rodinné před-
stavení Imaginárium H. Ch. Andersena.
Hra na motivy Andersenových pohádek se
odehrává na více místech budovy, kromě
sálu třeba i v přilehlém kostele.

Výstava
ve Vršovickém divadle

TANCUJEME, 

ZPÍVÁME, SKÁÈEME 

A TLESKÁME…

PÍSKÁME SI  

PRO RADOST…ROZVOJ  ÈESKÉHO JAZYKA…

ÈAROVÁNÍ 

S MALOVÁNÍM…

LOGOPEDICKÁ  CVIÈENÍ…

HRAVÁ  ANGLIÈTINA…
SPOLEÈNOU CESTOU

Soukromá mateøská školka 
a centrum pro rodièe a dìti 

www.jarabacek.cz
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servis

WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ

1. 6. – 29. 6.
7 VELKÝCH EXPONÁTŮ S QR KÓDY / ARCHEOLOGICKÁ ZÓNA / FOTOSTĚNA 
/ EXPEDIČNÍ VOZIDLO / DINO HRACÍ ZÓNA PRO DĚTI / SOUTĚŽ O SBÍRÁNÍ 
VAJÍČEK S MOBILNÍ APLIKACÍ / FILM MALÝ DINOSAURUS ZA ZVÝHODNĚNÉ 
VSTUPNÉ 99 KČ

INZERCE V10-0611 INZERCE V10-0607

8. 6. 13.00–17.00
■ Sámova x U Vršov. nádraží

8. 6. 14.00–18.00
■ Magnitogorská x Tádžická

8. 6. 15.00–19.00
■ Na Slatinách

10. 6. 8.00–12.00
■ Nedvězská (č. 6–12)

10. 6. 9.00–13.00
■ Práčská č. 37 (před školou)

12. 6. 13.00–17.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách

12. 6. 13.00–17.00
■ Na Křivce x Osnická

12. 6. 14.00–18.00
■ Na Hroudě x U Hráze

12. 6. 14.00–18.00
■ Litevská  x Bajkalská

12. 6. 15.00–19.00
■Nad Primaskou x Nad Olšina -
mi

13. 6. 15.00–19.00
■ Sněženková x Jiřičkové

14. 6. 13.00–17.00
■ Saratovská x Kralická

14. 6. 14.00–18.00
■ Nad Úžlabinou (naproti č. or.
32)

17. 6. 8.00–12.00
■ K Botiči x Ukrajinská

17. 6. 9.00–13.00
■ Káranská x Bydžovského

24. 6. 8.00–12.00
■ Práčská x Topolová 

24. 6. 9.00–13.00
■ Limuzská x V Úžlabině

Kontejnery
na objemný odpad

Nádoby
na elektrozařízení

Do kontejnerů lze odklá-
dat pouze ty odpady, pro
které je služba určena,

jako domovní odpad objemného
charakteru – nábytek, podlaho -

vé krytiny, kovové odpady,
zdravotní keramika, zrcadla,
lyže apod. Kontejnery je zaká-
záno používat k odkládání od-
padů z podnikatelské činnosti. 

■U Vršovického nádraží x Ros-
tovská
■ Litevská x Jakutská
■ Magnitogorská x Uzbecká
■ Vladivostocká x Karpatská
■ Kodaňská x Žitomírská
■Kodaňská (u Ministerstva ŽP)
■ 28. pluku x Na Míčánkách 
■Vršovické náměstí x Sportov -
ní
■ Dukelská x Bělocerkevská

■ Vyžlovská x Jevanská
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Rubensova 18 x Přetlucká
■Nad Primaskou x Starostraš-
nická
■ Saratovská x Kralická
■ Dubečská x Pod Strání
■ Tuklatská x Vrátkovská
■ Solidarity x Dvouletky
■ Nosická 20

■ Záběhlice
■ Topolová x Jabloňová
■ Ostružinová x Jahodová
■ náměstí Mezi zahrádkami
■Na Vinobraní (parkoviště pro -
ti č. 59)
■ Sněženková x Jiřičkové
■ Mattioliho č. o. 2

■ Nad Vodovodem x Cerhenic -
ká
■ Počernická, před ul. Dřevčic -
ká
■ Rektorská 24 x Bakalářská

■ Vinohrady
■ Chorvatská x Dykova

■ V Dolině (proti č. 1c)
Zdroj: MČ Praha 10

Vršovice

Strašnice

Záběhlice

Malešice

Vinohrady

Michle
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causa

Studie je nutným a nezbyt-
ným podkladem pro roz-
hodnutí vedení městské

části o případném zpoplatnění
parkování. „V následujících dva-
nácti měsících dojde k výra-
zným změnám v systému par-
kování v sousedních městských
částech. Necháme si proto vy-
pracovat studii, která bude ma-
povat dopad těchto změn na
parkování na Praze 10,“ vysvět-
luje radní pro dopravu Martin
Hejl.

V poslední době zavedli par-
kovací zóny v Praze 5, 6 a 8. Na-
příklad pátá městská část se
v srpnu, po roce od spuštění
placeného parkování, chystá
takzvané modré zóny rozšířit
na další místa. K zavedení zón
se chystá i čtvrtá městská část.

Studii desítka připravit musí,
požaduje ji totiž pražský magis-
trát jako podklad pro případné
další rozhodování o zavedení
placeného stání v Praze 10. De-
sítka již jednu obdobnou studii
k dispozici má, nemůže ji však
použít, je totiž pět let stará.

Desítka uvažuje
o placeném parkování
Radní Prahy 10 vážně uvažují o zavedení placeného parkování

v městské části. Nechají proto vypracovat studii „Analýza dopravy

v klidu“, která by měla ukázat stav parkování v Praze 10.

O zavedení či nezavedení placených parkovacích zón na desítce by

však mělo rozhodovat až příští zastupitelstvo po komunálních

volbách. Ty se budou konat za více než rok. 

„Požadavek magistrátu jasně
říká, že taková studie nesmí být
starší než dva roky, což přede-
šlá studie, kterou máme k dis-
pozici, již nesplňuje. I kdyby
však byla novější, nereflekto-
vala by připravované změny na
územích Prahy 4, Prahy 2
a Pra hy 3. Právě ty přitom dost
možná v některých oblastech
ovlivní parkování občanů de-

sáté městské části,“ vysvětlil
Mar tin Hejl s tím, že výsledky
studie budou k dispozici nej-
dříve v létě příštího roku, tedy
těsně před komunálními vol-
bami.

„Ambicí současné rady není
protlačit zásadní rozhodnutí
o způsobu parkování pár týdnů
před komunálními volbami. Ve-
škeré podklady proto důkladně

připravíme budoucí Radě a Za-
stupitelstvu městské části Pra -
ha 10, která bude mít snad sil -
ný politický mandát a dostatek
času s výsledky studie naložit
podle svého programu,“ vysvět-
luje Martin Hejl.

Doplnil, že rad nice zazname-
nává hlasy pro i proti zónám
stejně silně a žád ný z názorů
nepřevažuje. 

Parkování je stále větší
problém, bě hem dne té -
měř neřešitelný. Ne vím,

kdo vymyslel parkovací zóny.
Myšlenka byla asi dobrá, ale vý-
sledek je neuspokojivý, totiž
není celopražský, promyšlený,
na nic nenavazuje a s ničím
nemá soulad. Současná situace
už Prahu 10 tlačí k zásadnímu
rozhodnutí, je patrně jas né, že
se to bez nákla dů pro obyvatele
neobejde. Bylo by alespoň do -
bré, aby Praha 10 při tom vyře-
šila (nebo případně naznačila
následné řešení) věci, které
u to ho otravují. Tedy, dcera by -
dlí na Vinohradech v uli ci se

zónou, když jí něco přivezu
(např. pytel brambor na zimu),
nemůžu jet tramvají, při mrazu
ani od 6 do 8 hod. a riskuji, že
zaplatím tučnou pokutu. Do -
kud to hlídali jen strážníci, byla
naděje, že si to dají vysvětlit,
ale teď technika a následně ně-
jaký úředník nemá důvod uvě-
řit.

Další nedomyšlenost je ve
vztahu k lidem, kteří tráví část
roku mimo trvalé bydliště, za-
platí si místo a nebudou ho vy-
užívat tře ba půl roku bez slevy
(už nyní je tento stav při plat-
bách za odvoz odpadů). V po-
slední době se rekonstruují

Mělo by se za parkování v Praze 10 platit,

nebo lidé po zónách placeného stání

netouží? K tématu přišla celá řada reakcí

čtenářů, přinášíme výběr z nich.

ulice a dělají zálivy pro parko-
vání. Nevím, jak mů že být ta-
ková stavba zkolaudována,
když taková změna parkování
způsobí nemožnost odvozu od-
padů z kontejnerů. Typický pří-
klad ulice Kazašská od Kodaň-
ské, sběrný vůz přijede, shledá,
že mezi auty kontejner nedo-
stane a odjede. A to už vů bec
nikdo neřeší, že člověk někdy
potřebuje nějakého řemeslníka
nebo mu někdo něco přiveze
a hlavně sanitku. Takže, parko-
vání chce zásadní řešení. 

Pavel Babka

Domnívám se, že situace
ohledně parkování v Pra -
ze 10 byla podstatným

způsobem pod ceněna. Debaty
ohledně par kování by se měly
urychleně změnit v činy! Zave-
dení parkovacích zón může být
první krok. Vybudování (pod-
zemních) parkovišť by mělo ná-

sledovat. Se zavedením parko-
vacích zón by se samozřejmě
měly zvý šit obhlídky policej-
ních vozů v průběhu celého dne
(nikoli pouze mezi 1. a 3. hodi-
nou ranní, jak je, soudě z poku-
tových bločků, zvykem nyní – je
otázkou, do jaké míry je parko-
vání na zakázaných místech
v těchto hodinách společensky
škodlivé) tak, aby auta, která
modrou kartu opravňující par-
kování v konkrétní parkovací
zóně nemají, uvolnila místa
oprávněným.

Závěrem bych ráda upozor-
nila na fakt, že v ulicích stojí
spousta aut-vraků, která jsou
zjevně opuštěná, a namísto to -
ho, aby byla řádně odklizena,
zabírají místa těm, kteří svá au -
ta používají.

V nejbližším okolí vím ales-
poň o čtyřech těchto autech-
vracích.

Jitka Kalábová

Chcete placené parkování?
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osobnost Prahy 10

● Kde to v Praze máte rád?
Je špatná odpověď říct, že tam, kde točí

dobré pivo? Když opravdu potřebuju vy-
pnout, chodím si rád odpočinout do kobyli-
ské hospůdky Satanky, skryté mezi pane-
láky nebo do pankráckého parku Na půli
ces ty. Jo a s Karolínou jsme se původně
chtěli vzít v Transgasu, protože máme rádi
tenhle typ starých budov, ale ten nám do té
doby nejspíš stihnou zbořit.
● Pocházíte z Rokycan, jak vzpomínáte
na své začátky v Praze?

Na tyhle začátky se nezapomíná. Shrnul
bych to kostce asi takhle: prastará garson -
ka v Košířích, kde člověk mojí postavy sot -
va rozpažil, chyběla tu kuchyňská linka
a ledničku jsem měl přímo u hlavy, takže
mě neustále budila kdykoli se v noci za-
pnula. Odtud jsem jezdil přes celou Prahu
do prá ce v obchodě s oblečením na Jižním
Městě. Ale neměnil bych!
● Co se vám líbí v Praze 10?

Jelikož jsme v podnájmu na Vinohra-
dech, na desítku moje kroky vedou kdykoli
si jdu zaběhat. Mám rád klid vilové čtvrti
kolem Dykovy ulice – nejezdí tam moc aut,
takže je tam na Prahu relativně čerstvý
vzduch – pro běžce ideální. Dole u Botiče
zase bydlí moje sestřenice.
● Moderujte nový pořad na portálu
Info.cz, který se jmenuje jednoduše po
vás – Štrunc! Podle čeho vybíráte hosty?

Musejí mít co říct k aktuálním událostem
a být zajímaví. Kupříkladu sexuolog se
hodí v jakémkoli ročním období, kdežto po-
litolog zaujme spíš během vládní krize. Sa-
mostatná kategorie je samozřejmě Karel

Gott, ten pochopitelně přebije i sexuální
skandály v nejvyšší politice. A proto si ho
obrovsky vážím.
● Jak dlouho se na natáčení připravuje -
te? Vyžaduje každý host stejnou přípra -
vu?

Jedná se o několikahodinovou přípravu,
kterou většinou utne moje partnerka Karo-
lína slovy, že mám studenou večeři… Už
zhruba pět hodin. Případně mi významně

nabídne, jestli bych si dnes v noci náhodou
nechtěl vyzkoušet nocovat pod libeňským
mostem. Ale teď vážně, často si musím sed-
nout a pořádně se zamyslet, na každého
hosta totiž platí něco jiného, je to trochu al-
chymie.
● Máte nějaké moderátorské vzory?

Otu Černého. V devadesátých letech mo-
deroval diskusní pořad v České televizi
a politiků se vždycky ptal „Co na to občan“?

Moderátora Pavla Štrunce znají diváci televizních zpráv,

uváděl večerní zprávy televize Prima. Před časem se ale

rozhodl dát před televizním vysíláním přednost

internetovému. Na portálu Info.cz moderuje pořad Štrunc!

„V televizi jsem si prošel vším od nošení kazet starším

kolegům, přes měsíce, kdy jsem jako parlamentní

zpravodaj takřka bydlel ve Sněmovně, po moderování

hlavních zpráv. O internetu se čím dál víc mluví jako

o médiu budoucnosti a pro mě to zkrátka byla výzva,

kterou jsem vždycky chtěl zkusit,“ popisuje Pavel Štrunc.

Pavel Štrunc:
Chtěl jsem být diplomatem
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osobnost Prahy 10

Jako dítě jsem se mu smál – ta otázka mi
připadala banální a obyčejná. Dnes vím jak
je důležitá – hlavní je věci nekomplikovat
a sdělit je tak, aby jim lidi rozuměli. Bohu-
žel to tady není tradice.
● Existuje v Česku někdo, kdo je vaším
novinářským vzorem?

Vážím si všech svých kolegů, kteří na
ran ní poradu dovedou přijít se zajímavým
tématem a do večera ho lidsky a srozumi-
telně zpracovat.
●Proč jste se rozhodl opustit komfortní
pozici ve zpravodajství TV Prima a vydal
se do internetové „nejistoty“?

V televizi jsem si prošel vším od nošení
kazet starším kolegům, přes měsíce, kdy
jsem jako parlamentní zpravodaj takřka
bydlel ve Sněmovně, po moderování hlav-
ních zpráv. O internetu se čím dál víc mluví
jako o médiu budoucnosti a pro mě to
zkrát ka byla výzva, kterou jsem vždycky
chtěl zkusit.
●Moderoval jste i hlavní zpravodajskou
relaci televize Prima. Jak moc se to liší
od diskusního pořadu?

Je to úplně jiné. Moderování sice na prv -
ní pohled vypadá jednoduše – jenom čtete
– ale zároveň je veškerá pozornost na vás
a musíte do dvaceti vteřin, kdy na vás míří
kamery, vložit veškeré soustředění. Naštěs -
tí jsem byl ve dvojici s neskutečnou profe-
sionálkou, Terezií Kašparovskou, kte rá mě
vždycky podržela. U diskusního pořadu je
zase důležité, soustředit se na reakci hosta.
Může reagovat jinak, než čekáte, a vy se ne-
smíte nechat vykolejit. Pak je také velmi
důležitý všeobecný přehled, abyste s hosty
z různých oborů byli schopni držet krok.
● Nechybí vám televize?

Nechybí. Máme dvě, jednu v obýváku
a jednu v ložnici. Jako pracovní disciplína

samozřejmě v něčem ano, ale s tím se v ži-
votě musí počítat.
● Na co se v televizi, nebo na internetu
díváte?

Tak já se přiznám, že mám chvíle, kdy se
rád podívám i na Chalupáře. A co jsem za -
čal běhat, pustil jsem si nedávno starší
český seriál Dlouhá míle s Petrem Čepkem
a Radkem Brzobohatým. Ze zahraničních
se rád podívám na Dům z karet, myslím, že
trefně odráží politickou realitu.
● Je někdo, koho do pořadu Štrunc!
opakovaně zvete a nechce přijít?

Takový není nikdo. Možná ale jen proto,
že jsem si zatím netroufl oslovit Belmonda

– to je můj dětský idol, na kterém jsem vy-
růstal.
● A napadá vás někdo, koho byste si po-
zval, ale víte, že to není možné?

Svého tátu. Možná nikoli nutně jako hos -
ta, ale diváka. Byl technické profese, inže-
nýr, takže by ho technické zázemí studia
zajímalo. Bohužel nedávno náhle odešel.
● Kolik lidí se na natáčení interneto-
vého diskusního pořadu podílí?

Možná to tak zvenku nevypadá, ale šest.
Jsem tady já jakožto moderátor, jeden ko-
lega dělá dramaturga a další pro rozhovory
shromažďuje podklady, maskérka nás musí
i jako muže přepudrovat a interview natáčí

INZERCE V10-0616

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Červnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

PrDeL

RADEK STESKA
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dva kameramani. Redakce by
nemohla fungovat ani bez ši-
kovných grafiků a sekretářky.
● Budete se brzy ženit. Vaše
partnerka Karolína Hošek je
také novinářka a televizní
tvář. Jaké je soužití dvou no-
vinářů?

Televize by nám s trochou
nad sázky mohla jít za svědka,
protože díky ní jsme se poznali.
Když jsem moderoval zprávy,
Karolína měla za úkol o mně

připravit do společenské ru-
briky rozhovor. Necítil jsem se
na nové pozici ještě jistý
v kramflecích a moc se mi do
toho nechtělo. Ona mi zase
zpětně přiznala, že si až do
osudného interview myslela, že
mám že nu a tři děti – pletla si
mě totiž s jiným kolegou. Když
jsme asi po měsíci překonali šok
ze vzájemných sympatií, vyra-
zili jsme spolu na hospodský
kvíz a bylo to. A nemyslete si,

novinářské soužití je jako každé
jiné, nepřeme se o to, kdo dnes
udělal lepší rozhovor, ale spíš
kdo neumyl nádobí. I když pří-
prava na rozhovor je, pokud jde
o to vynechat domácí práce,
vždycky dobrá výmluva.
● Byla novinařina vaším vy-
sněným povoláním? Čím jste
chtěl být?

Vůbec ne! A překvapivě jsem
nechtěl být ani popelář nebo

kosmonaut. Ani řidič formule
jedna, i když moje máma dává
s oblibou k dobru, že moje první
slovo bylo „auto“. Studoval
jsem politologii a plánoval si,
jak jednou budu úředník nebo
diplomat. A vidíte, skončil jsem
na druhé straně barikády. A dí -
ky tomu dnes vím i to, že právě
popelář může často poskytnout
zajímavější rozhovor než diplo-
mat.

Milánská 420, Horní Měcholupy, Praha 10 (vedle pošty)
Po–Čt 10:00–17:00,   St 10:00–18:00,   Pá 10:00–16:00

Akce
Péřový polštář (husí, drané peří)

90x70 520 Kč,    40x40 100 Kč

◗ Vaše peří vyčistíme, ušijeme prošívané deky
do čtverců a polštáře

◗ Čistíme peří na počkání
◗ Prodej nových péřových výrobků

z husího, draného peří a sypkoviny
◗ Odvoz a dovoz zdarma
◗ Sako, kalhoty za nejnižší cenu 100 Kč

Čistírna peří, oděvů
Oprava obuvi
Úprava oděvů
a čistění kůže
Ruční praní koberců
Mandl

tel.: 274 869 185
tel.: 720 243 365

www.cistirnaperi.com
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veřejný prostor

Její životní příběh zazname-
nali Tadeáš Freisler, Mar-
tin Klikar, Natálie Kučíko -

vá, Jakub Kyncl a Kateřina
Truchlá, a to pod vedením uči-
tele Borise Hajdúka. Eliška Du-
silová se narodila v červenci
1931, byla ještě malá dívka,
když 20. června 1942 do domu
Bartoňových vtrhli členové ges-
tapa a zatkli oba rodiče Elišky.
Otec byl za pomoc parašutis-
tům z výsadku Silver A popra-
ven, matka zemřela v Osvětimi.
Eliška se spolu s malým brat-
rem v šoku potulovala ulicemi,
dokud se jich neujali známí. 

Celý život pracovala Eliška
jako učitelka přírodopisu a che-
mie. V 50. letech veřejně odmít -
la politické procesy a zavrhla
nabídku ke vstupu do komunis-
tické strany. „Šla jsem za před-
sedkyní KSČ a řekla, že jestli
mou žákyni nedoporučí na gym -
názium jen proto, že její babič -
ka byla řádovou sestrou, budu
to všude rozhlašovat. Nebylo
nutné se za každou cenu hrbit.“

Další vyprávění pamětníka
zpracovaly děti ze Základní
ško ly U Roháčových kasáren
a odnesly si cenu za druhé mís -
to. Magdalena Benešová, Eliška
Jedličková, Andrea Kučerová,
Johana Paková a Markéta Pech-
manová pod vedením učitelky
Terezy Smolákové nás sezna-
mují s životním osudem Jana
Kozlíka.

Ten se narodil v roce 1946 do
evangelické, protikomunisticky
smýšlející rodiny. Aby mohl stu-
dovat na Komenského evange-
lické bohoslovecké fakultě, mu -

sel se nejprve vyučit elektriká-
řem. Ze studia na fakultě byl
záhy vyloučen, když z budovy
semináře odstranil sovětskou
vlajku.

Pracoval jako elektrikář a to -
pič a po večerech navštěvoval
soukromé bytové teologické
a filozofické semináře. V roce
1977 podepsal Chartu 77 a bě -
hem roku 1983 byl jejím mluv-
čím. Později se angažoval
v Hnu tí za občanskou svobodu
a od března 1990 působil v pro-
věrkové komisi na federálním
ministerstvu vnitra. Stál u zro -
du Úřadu na ochranu ústavy –
pozdější Bezpečnostní infor-
mační služby (BIS). „V roce
1971 fakulta vyvěsila na bu-
dovu bohosloveckého semináře
na tzv. Vítězný únor naši a so-
větskou vlajku. Půjčil jsem si od
domovníka štafle a obě vlajky
sundal.“

I třetí nejlepší žákovský tým
je ze Základní školy U Roháčo-
vých kasáren, konkrétně v něm
pracovala Sára Holoubková, Si-
mona Liznerová, Maria Močer-
naková, Barbora Paková a Lara
Veselská pod vedením učitelky
Kateřiny Tylové.

Zpracovaly příběh Jarmily
Pláteníkové, která se narodila
v roce 1924. Její rodný statek
nejprve zabrali nacisté, poté ko-
munisté. Během studií na ob-
chodní akademii v Českých
Budě jovicích se zapojila do pro -
tinacistické odbojové činnosti.
Pracovala jako spojka pro svého
strýce, který obstarával peníze
pro rodiny perzekvované na-
cisty. V letech 1943 až 1944

byla nuceně nasazená v Ně-
mecku, z toho několik měsíců
strávila ve vězeňském táboře.
Po válce dostudovala v Praze
a pracovala jako účetní v Che-
mapolu. „Druhý den jsem přišla
na policii a zeptala se, jestli
toho dozorce našeho tábora
uvěznili. Řekli mi, ať do toho
nestrkám nos, že prošel očist -
nou komisí a je teď členem ÚV
KSČ.“ 

Do letošního ročníku projek -
tu Příběhy našich sousedů se
zapojilo celkem devět žákov-

ských týmů z osmi škol v Praze
10. Žáci zpracovali devět pa-
mětnických příběhů z jejich
bezprostředního okolí a setkali
se s pamětníky, jimž samotným
a jejich rodinám do života za-
sáhla druhá světová válka či ko-
munistická totalita. „Účelem
setkání žáků s pamětníky není
pouze mluvit o minulosti, ale
i o současnosti, kterou všichni
zároveň prožívají,“ vysvětluje
Magdalena Benešová, koordi-
nátorka projektu z neziskové
organizace Post Bellum.

Děti zpracovaly
příběhy pamětníků

Devět školních týmů pátralo v uplynulých měsících po

pamětnících, kteří žijí v Praze 10. Děti pracovaly na dalším ročníku

projektu Příběhy našich sousedů. Nejlépe si podle hodnocení

poroty vedl tým Základní školy V Rybníčkách, který vyprávěl osud

Elišky Dusilové. 
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Letní dovolené jsou obdobím, na které
se všichni těšíme. Abychom předešli
rizikům a zabránili návratu do vybí-

leného bytu, je dobré před odjezdem na do-
volenou domov zabezpečit.  A jaké jsou nej-
častější omyly, kterých se dopouštíme?

Nezajištěné
vstupní dveře

Dveře jsou hlavním vstupním místem
většiny zlodějů. I pokud lupič vnikne
oknem, zabraňte mu vynášet lup pohodlně
dveřmi a pořiďte si bezpečnostní dveře.
Řada lidí řeší zajištění pouze pomocí díl-
čích opatření, například si pořídí několik
dodatečných zámků nebo závoru. Bohužel
si však neuvědomují, že při montáži je ob-
vykle potřeba provrtat obvodové latě dveří
a tímto krokem zeslabí jediný pevnější
prvek běžných dveří. Práci zlodějům tak
spíše usnadňují. Proto se ubezpečte, že
vaše dveře jsou opravdu bezpečnostní.

Zatažené žaluzie,
nezabezpečená okna

Zloději s oblibou využívají ke vstupu také
okna. Nezapomeňte je proto před odjez-
dem na dovolenou důkladně zavřít. Pozor
na zatažené závěsy nebo stažené rolety
a žaluzie, potenciálnímu zloději tímto kro-
kem oznamujete, že nejste doma. Účinné
řešení představují bezpečnostní fólie, které

se dají pořídit již za několik set korun. Je-
jich instalace je jednoduchá a rychlá, zlo-
děje přitom fólie odradí již tím, že narazí na
neočekávanou překážku.

Chlubení se
na Facebooku

Před odjezdem na dovolenou se ne-
chlubte svými plány přátelům na Facebo-
oku ani jiných sociálních sítích. Sociální

Nenechte se vykrást

o dovolené! 

sítě totiž slouží řadě zlodějů jako inspirace
a vodítko. Snadno tak získají přehled o nej-
různějších cennostech v domácnosti po-
mocí fotografií či videí natočených přímo
doma. O chystané dovolené informujte
pou ze nezbytné minimum lidí. 

Nulová domluva
se sousedem

Snažte se vzbudit zdání, že ve vašem
bytě či domě je někdo přítomen. Lze k tomu
využít elektronické spínací zařízení, které
podle nastavení rozsvítí světla. Poproste
spolehlivého souseda nebo příbuzného,
aby vám třeba pravidelně zaléval květiny
a vaši domácnost kontroloval. Klíče svěřte
jemu, nikoli prostoru pod rohožkou u dveří
či misce pod květináčem. Zajistěte si také
pravidelné vybírání poštovní schránky.

www.next.cz
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zdraví

❖ Kadeřnictví
❖ Pedikúra
❖Manikúra
❖ Nehtová modeláž
❖ Prodlužování řas
❖Masáže
❖ Kosmetika
❖Depilace

Žitomírská 25, Praha 10
776 896 384

S tímto kuponem 10% sleva
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Zuzanu
774 582 244

Více na www.vase10.cz

Snaha pomoci nemocné ka-
marádce stála na počátku
projektu Martiny Reime-

rové, majitelky kadeřnického
studia Ludwig v Praze 10. Bě -
hem necelých dvou let se jí po-
dařilo vybudovat v české metro -
poli zcela ojedinělé a unikátní
studio nabízející komplexní
služ by ženám s onkologickým
onemocněním. V příjemném
pro středí si tu mohou ženy vy-
brat a vyzkoušet nejen paruky,
šátky či turbany, ale i celou řadu
prsních epitéz a oblečení pro
epitézu uzpůsobené. Vše pro-
bíhá v soukromí a diskrétně.

● Jak vás napadlo začít pro-
dávat paruky a epitézy?

Moje kamarádka onemocněla
rakovinou prsu a já jsem s ní

prakticky procházela vším tím
kolotočem. A když jsem viděla,
jakým způsobem to u nás fun-
guje, že epitézy se kupují v kla-
sických prodejnách zdravotnic-
kých potřeb, napadlo mě, že je
potřeba to změnit.
● Jak situaci změnit?

V rámci mého studia jsme vy-
budovali prodejnu se zázemím,
kde si mohou ženy nejen pa-
ruky, ale i další zboží, v klidu vy-
zkoušet. Pokud si to přejí, naše
kadeřnice v soukromí také oho -
lí zbylé vlasy a paruku jim upra -
ví přesně na míru podle jejich
přání. Velkou výhodou je čas
a pocit soukromí. Naše asis-
tentka Sára má s onkologickým
onemocněním osobní zkuše-
nost, je milá a vstřícná a umí
ženám poradit.

● Co je pro vás zásadní?
Pro nás je prioritou poskyto-

vat ženám ty nejlepší služby,
vše s empatií, diskrétně a bez
stresu. Každý máme svůj život -
ní příběh, někdy nás okolnosti
zaskočí a nemoc mění vše. Je
přirozené, že v první chvíli člo-
věk podlehne panice. Právě
v ta kových situacích je dobré
a uklidňující znát své možnosti
a cítit, že o vás někdo pečuje.
Denně se setkáváme s pacient-
kami, které se musí vyrovnávat
s velkou psychickou zátěží. Při-
tom možnosti tu jsou! Sou-
časná nabídka paruk a kompen-
začních pomůcek je opravdu
široká. Proto se snažíme infor-
movat širokou veřejnost i pra-
covníky ve zdravotnictví, pro-
tože tady vše začíná.

Vrátit ženám sebedůvěru
je krásný pocit

● Je pořízení kompenzačních
pomůcek finančně náročné?

Výhodou je, že na paruky
i epitézy přispívají zdravotní
pojišťovny, se kterými máme
smlouvy a přijímáme poukazy.
O všech možnostech naše zá-
kaznice informujeme. Náš per-
sonál je k tomu speciálně vyško-
len a schopen poradit. Je třeba
udělat si čas a přijít vše osobně
vyzkoušet. Nabídka epitéz je
velice široká – od pooperačních
epitéz až po silikonové samole-
pící epitézy nebo epitézy, s ni -
miž je možné plavat, cvičit.
● Kde vás klientky najdou?

Studio Ludwig najdete v Min-
ské ulici číslo 9 v Praze 10 Vršo-
vicích. Více o službách a pro-
duktech Studia Ludwig najdete
na webu www.studioludwig.cz.
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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

Koupím
sklo, porcelán a další

Zároveň
stěhuji a vyklízím

Děkuji. Tel.: 608 203 342
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Mediální agentura hledá
vhodné

reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty

a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely.

Pro více informací,
prosím, pište na info@a11.cz.
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Najdete nás na
www.vasepraha.eu
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