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editorial
Vážení čtenáři,
je tomu skoro těžké uvěřit,
ale skoro přesně za měsíc začíná advent. Pokud vám tahle hektická doba nic neříká,
nezbývá vám než protrpět
následujících několik týdnů
a pro jistotu „vypnout“ okamžitě, jakmile vejdete do obchodu. Jste-li ale milovníci
předvánoční doby, čeká vás
toho teď víc než dost. Napéct
cukroví, nakoupit a zabalit
dárky, uklidit byt. Nezapomínejte při tom všem také
odpočívat, třeba tím, že se vydáte na nějakou pěknou kulturní nebo vzdělávací akci. Třeba, jako je lampionový průvod v Malešicích. Je to už tradiční akce a kromě toho, že se
můžete potkat s kamarády nebo třeba se sousedy, s kterými si přes rok popravdě vůbec nestíháte popovídat, můžete se projít parkem za svitu lampionů. Malešice jsou
v centru pozornosti i z jiného důvodu, pořád se hovoří
o tamním překladišti. Jaký názor na něj mají politici zvolení do zastupitelstva Prahy 10 a jaký vy? Napište nám na
e-mailovou adresu zuzana.purova@a11.cz a podělte se
s ostatními o vaše podněty a připomínky.
Vaše Zuzana

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

Nemocnice
zmodernizovala vybavení
inohradská nemocnice zmodernizovala vybavení. Má nový víceúčelový přenosný ultrazvukový přístroj v hodnotě
jednoho milionu korun a tři moderní transportní lehátka za 300 tisíc korun. Nemocnice
Na Vinohradech na vybavení obdržela dotaci
pro lékařskou pohotovostní službu (LPS) od
pražského magistrátu ve výši 1,3 milionu

PŘIPRAVILA RED

V

korun. „Velké poděkování patří Magistrátu
hlavního města Prahy, který dotací posunul
kvalitu péče na LPS. V roce 2016 jsme ošetřili přes 20 tisíc pacientů, v průměru 56
akutních pacientů denně. Toto číslo nás řadí
na druhé místo v počtu ošetřených pacientů
v Praze,“ řekl přednosta I. interní kliniky
Ivan Rychlík.

Výluka

P

řetí ročník oblíbeného turnaje
v ping–pongu se bude konat 26. listopadu od 14.00 hodin v centru
sportu a zábavy. Sportovní utkání pořádá
spolek Kalokagathia Praha ve spolupráci
s iniciativou Naše Malešice. Jde o amatérský turnaj pro každého s výjimkou profesionálů. Soutěžit se bude v několika kategoriích.

T

Motání
vánočních věnců

tramvajové trati
řerušení provozu tramvají v úseku
Otakarova – Albertov se dotkne cestujících v Praze 10. Důvodem jsou pokračující práce na rekonstrukci inženýrských
sítí, vozovek a tramvajových tratí. Výluka
potrvá do soboty 9. prosince. Provoz tramvají je přerušen obousměrně. Linka číslo 7
je v úseku Palackého náměstí – Koh-i-noor
odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí,

Ping–pong
v Malešicích

I. P. Pavlova, Náměstí Míru a Vršovické
náměstí. Linka číslo 13 je ve směru od Černokostelecké ze zastávky Čechovo náměstí
prodloužena přes zastávky Bohemians
a Otakarova do obratiště Vozovna Pankrác,
kde je ukončena. V nočním provozu je zavedena linka číslo 90 v trase Ústřední dílny DP
– Černokostelecká – Strašnická – Koh-i-noor
– Náměstí Bratří Synků / Otakarova.

áte rádi vánoční výzdobu, ale
radši, než abyste si ji kupovali, si
ji doma vyrobíte sami? Potom se
vydejte na akci desítkového Domu dětí
a mládeže. Na 25. listopadu je naplánováno setkání spojené s motáním adventních věnců. Budou se také zdobit a vyrábět korálkové hvězdičky. Akce je určena
pro malé i velké. První adventní neděle
letos vychází na 3. prosince.

M
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internet na praze 10

od 290 kč

Pořizovací náklady 0 Kč
24/7 podpora
Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565
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Vydejte se do
lampionového průvodu
a sobotu 11. listopadu je naplánován tradiční lampionový průvod
v Malešicích. Pořádá ho místní
spolek Malešice v pohybu. Sraz všech,
kteří si přinesou vlastní lampion, je
u spodního vstupu do malešického parku
v 17.00 hodin. Průvod vyrazí na cestu
v 18.00 hodin, povede napříč malešickým parkem do Sport Centra Hector, kde
se bude možno zahřát horkým svařákem
nebo čajem. I letošní ročník vyvrcholí ohňostrojem.

N

Promítání
o Jávě a Singapuru
a úterý 14. listopadu je od 19.00
hodin naplánováno v Malešickém
mikropivovaru cestovatelské promítání a povídání o zajímavých zážitcích
a přírodě od Lukáše Marvana. Akci pořádá ČSOP Natura, quo vadis? a její EkoCentrum v Domě.

N

Stavby pro knížky
Dobrodružství architektury
řednáška nazvaná Dobrodružství architektury 7 – Stavby pro knížky by
měla nalákat všechny milovníky informací z oblasti architektury. Konat se bude
v úterý 21. listopadu od 19.00 hodin v Malešickém mikropivovaru. Akce se koná v rámci
autorského cyklu přednášek Dobrodružství

P

architektury s výkladem architekta a člena
iniciativy Naše Malešice Davida Mateáska.
Pořadatelé doporučují si předem rezervovat
místo, předchozí přednáška totiž přilákala
velké množství návštěvníků a kapacita sálu
je omezena pouze na 50 osob. Vstup na přednášku je zdarma.

Kmenová hra
ve Vršovickém divadle
menovou hru „Vršovice jsou zlatý,“
řek´tatínek, uvede v listopadu Vršovické divadlo MANA, konkrétně bude
možné představení zhlédnout v pátek 17. listopadu. Jde o původní dramatizaci autentických vzpomínek na dětství a mládí ve Vršovicích. Hlavní postavou příběhu je Zdenda
Kos, který jedinečným jazykem a pohledem
malého chlapce vyrůstajícího na sklonku
protektorátu popisuje středobody svého ži-

K

votního vesmíru: maminku, tatínka, bráchu
Karla, sousedku Mlíkovou, školnici Štěrbovou a mnoho dalších ﬁgurek z panoptika
doby, kterou dávno odvál čas. Inscenační
čtení pro Vršovické divadlo MANA připravila
režisérka Elena Strupková. V hlavních rolích
se divákům představují Jiří Lábus a Luděk
Nešleha, hudbu k představení složil Miloš
Orson Štědroň. Představení začíná v 19.30
hodin.
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Boj proti malešickému překladišti

pokračuje
Dlouhodobě bojují obyvatelé Malešic proti
výstavbě kontejnerového překladiště
v Malešicích. Obrátili se proto s peticí na
pražský magistrát a otevřeným dopisem
oslovili dokonce rakouského investora.
U magistrátu prozatím našli zastání.
astupitelé projednali v polovině září petici proto výstavbě překladiště. Podepsaly ji téměř dva tisíce lidí,
podpořil ji také Kontrolní výbor
zastupitelstva. Zastupitelé vzali
petici na vědomí a vyzvali radu
města, aby zpracovala studii city
logistiky. Proti výstavbě překladiště je i desátá městská část.
Pražské zastupitelstvo se nakonec postavilo i proti usnesení,

Z

podle něhož by Praha prosazovala, aby překladiště sloužilo
pouze pro zásobování Prahy.
„Stavba o rozloze cca 80 tisíc
metrů čtverečních, by pro tuto
část Prahy 10 (a nejen pro ni),
znamenala podstatné zhoršení
kvality života. Ve hře je zhoršení
kvality ovzduší a velkého nárůstu hladiny hluku. Nejvýznamnější, dle mého názoru, je negativní vliv provozu terminálu na

dopravní situaci v jeho okolí,“
uvedl radní Prahy 10 pro územní
rozvoj Bohumil Zoufalík.
Podle iniciátorů petice postupuje investor v případě Malešic
jinak, než v Rakousku, kde podobné překladiště zprovoznil
u Vídně a je postaveno mimo
obydlenou oblast, na železničním a dálničním uzlu.
„Zato u nás chce překladiště
postavit 100 metrů od bytových
domů a dětského sportoviště.
Přímo ve městě, blíže k centru,
než jsou Kyje nebo Černý Most.
Nemá přímou návaznost na dálnici. Kamiony se budou dostávat
na D1 po Jižní spojce, na D10
a na D11 po Štěrboholské radiále
a na D8 po Průmyslové ulici.
Všechno jsou to komunikace přetížené. Co se stane, až tam přibudou plánované stovky kamionů
denně? To by byla dopravní katastrofa, která by zasáhla celou
Prahu a tím pádem i Střední Čechy,“ uvedl Miroslav Svoboda,

předseda petičního výboru. Lokalita v Malešicích je pro železniční terminál rezervována
v územním plánu od roku 1964
kvůli své výhodné poloze vzhledem k dopravní návaznosti na
železniční síť i s ohledem na
polohu v hostivařsko-malešické
průmyslové oblasti.
V zásadách územního rozvoje
hlavního města Prahy je potom
tato lokalita vymezena od roku
2010 jako jeden ze dvou city logistických terminálů obsluhujících město.
„Nechci, aby jakýkoli Pražan
byl zatěžován větší mírou automobilové dopravy, než je nezbytně nutné pro chod města. Proto
již dva roky usilovně pracujeme
spolu s odborníky na plánu udržitelné mobility, který počítá i se
city logistikou. Praha nesmí
sloužit jako překladiště tranzitní
dopravě," řekl náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr
Dolínek (ČSSD).

INZERCE V10-1009
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společnost podnikající v oboru nakládání s odpady a veřejných
služeb hledá pro rozšíření svého týmu zaměstnance na pozici:

ŘIDIČ VOZIDLA C
Popis pracovního místa:

● řízení nákladních vozidel typu „val‐
ník, kontejner, dodávka“ po Praze
a blízkém okolí

Požadujeme:

● řidičské oprávnění C, praxe na kon‐
tejnerových vozidlech výhodou
● platný profesní průkaz, kartu řidiče,
průkaz ADR výhodou (po dohodě
lze zajistit)
● absolvování psychologických testů
(po dohodě lze zajistit)
● ﬂexibilitu a proaktivní přístup
● dobrý zdravotní stav
● praxe na obdobné pozici výhodou

Nabízíme:

● stabilitu a zázemí silné společnosti
s perspektivou zajištěné budouc‐
nosti
● hlavní pracovní poměr se smlouvou
na dobu neurčitou
● možnost rozšíření skupiny řidič‐
ského průkazu na skupinu E
● po každém odpracovaném roce va‐
lorizace mzdy
● moderní a nová auta

Nástup:

● možno ihned

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte
pod značkou „ŘIDIČ“ emailem:
e‐mail: jan.brezina@mariuspedersen.cz
nebo na adresu:
PAPKOV s.r.o
Jan Březina, V Korytech 179, 100 00 Praha 10
nebo volejte (do 17 hod):
Jan Březina, tel: 724 166 040
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Kontejnerové překladiště

v Malešicích
Obyvatelé Malešic ve svém sousedství
kontejnerové překladiště nechtějí, sepsali
proti němu petici a bojuj proti němu
dlouhodobě. Jaký názor mají zastupitelé
desáté městské části? Jsou zastánci nebo
odpůrci malešického překladiště?
Ing. Milan Maršálek,
Koalice VLASTA (nestr.), zastupitel
Kontejnery do
zdravého města nepatří!
Umístění kontejnerového překladiště dovnitř
metropole – do Malešic – nedává smysl. Zhoršuje už tak napjatou dopravní situaci nejen v Praze 10, ale i v dalších místech. Koalice VLASTA
je proto jednoznačně proti překladišti! Překladiště by snížilo zdejší kvalitu života. Patří na neosídlenou periferii
metropole. Investor svůj záměr nepřipravil dobře. Jeho komunikace
s veřejností je žalostná. Panují oprávněné obavy, že by nezůstalo jen
u těchto plánů. Vždyť ani návrh územního plánu v tomto bodě nebere
v potaz připomínky městských částí.Na stranu malešických občanů
jsme se postavili jako první už v prosinci 2016. Spolupracovali jsme
na vypracování připomínek v rámci tzv. EIA. V našich Vlastních novinách jsme podpořili petici NE překladišti Malešice (sebráno bylo
1 866 podpisů!). Aktivně se účastníme jednání na Magistrátu a dosáhli jsme pozastavení celého záměru. Proti překladišti nepomůžou
emoce ani křik, ale jen věcná argumentace a kompetentní připomínky. Jedno je jasné: Kontejnery do zdravého města nepatří!

Ing. Jana Čunátová,
KSČM, předsedkyně KoV Prahy 10
Jednání o nás bez nás
ze strany MHMP pokračuje.
Jak si vyložit skutečnost, že ÚMČ Praha 10
nebyl informován o plánované procházce po
území Malešic. Paní náměstkyně primátorky
hl. m. Prahy se pro ni rozhodla v záležitosti terminálu překladiště, které by mělo být součástí
zpracovávané studie Malešice. Dne 17. 10. 2017 se tedy zde sešli petenti a hlavně občané této městské části. Kdo však málem chyběl, byl
zástupce radnice Prahy 10. Současné vedení bylo na poslední chvíli
informováno prostřednictvím samotných občanů. Paní náměstkyně
již na samotném ZMČ hl. m. Prahy musela přiznat,že všechna stanoviska a odmítání obdržel Magistrát hl. m. Prahy z Prahy 10 včas
a zastupitelé nesouhlasí s touto výstavbou. Studie, které dosud byly
zpracovány jasně hovoří o tom, že terminál zákonitě ovlivní životní
prostředí v této oblasti. Jako zastupitelka KSČM a současně občanka
Prahy 10 nemohu jen přihlížet jak magistrát svévolně rozhoduje
o obydleném území v jeho neprospěch. Na již výše uvedeném zase-

dání jsem společně s občany vyjádřila svůj negativní postoj k tomuto
záměru a požádala paní náměstkyni Kolínskou, aby záležitost byla
posuzována dle současných platných předpisů a zákonů. Rozhodně
se v této záležitosti nesmí jednat proti zájmům široké veřejnosti.
S tím rozhodně zastupitelé KSČM nebudou souhlasit.

Mgr. Bohumil Zoufalík,
Nezávislí pro Prahu 10 – Hnutí pro
lepší desítku,
radní MČ Praha 10 pro územní rozvoj
Jsem proti jakékoli formě
výstavby terminálu v Malešicích.
Praha 10 dlouhodobě odmítala záměr realizace kontejnerového terminálu v Malešicích.
Stavba o rozloze cca 80 tisíc metrů čtverečních,
by pro tuto část Prahy 10 (a nejen pro ni), znamenala podstatné
zhoršení kvality života. Ve hře je zhoršení kvality ovzduší a velkého
nárůstu hladiny hluku. Nejvýznamnější, dle mého názoru, je negativní vliv provozu terminálu na dopravní situaci v jeho okolí. Z toho
důvodu Praha 10 odmítá novou myšlenku využití této lokality pro
překladiště jen pro zásobování hlavního města Prahy. Osobně jsem
proti jakékoli výstavbě kontejnerového terminálu v Malešicích.

Ivana Cabrnochová,
SZ, radní MČ Praha 10
Překladiště pro globální obchod
Asie–Evropa do Malešic rozhodně nepatří
Překladištěm v Malešicích se zabývám už
mnoho let, protože tak dlouho trvá akutní ohrožení této části Prahy 10 škodlivým projektem
rakouského investora. Jde totiž o velkopřekladiště pro globální obchod Asie–Evropa. Opakovaně jsem se jako radní i jako senátorka vyjadřovala proti tomuto nesmyslu, opakovaně (např. na Zastupitelstvu hl. m. Prahy v roce
2012) jsem proti němu vystupovala, a pokaždé se magistrát společně
s investorem pokusili o oživení projektu. Já říkám jasné ne. Jsem příznivcem toho, aby bylo naše město zásobované centrálním způsobem a ze skladu napojeného na železnici. Jen tak omezíme množství
naftových kamionů a náklaďáků v ulicích města, které způsobují zamoření emisemi a hlukem. Překladiště by však nemělo být v Malešicích ani v bezprostřední blízkosti jiné obytné zástavby. Mělo by vzniknout – tak jako parkoviště P+R – za městem, například napojením
skladových zón u Jiren a Horních Počernic na železniční tratě. Za
tímto názorem si stojím. Jsem k dispozici aktivním místním občanům na čísle 724 040 285.

Jaký je váš názor
na překladiště v Malešicích
Pište na mailovou adresu zuzana.purova@a11.cz.

www.vase10.cz

7

osobnost Prahy 10
Pochází z herecké rodiny, ve které se umělecký talent
předává z generace na generaci. David Prachař je členem
činohry Národního divadla, současně působí v divadle Verze,
které spoluzakládal, a v několika dalších pražských divadlech.
Natočil také řadu ﬁlmů a televizních inscenací, spolupracuje
i s dabingem. Televizní diváci mohou Davida Prachaře vídat
například v jedné z hlavních rolí kriminálního seriálu
Specialisté.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO JAROSLAV ŠIMANDL, ARCHIV NÁRODNÍHO DIVADLA

David Prachař:
Živit se divadlem je trošku problém
● Hrál jste v mnoha divadlech řadu divadelních rolí. Můžete vybrat některé, na
které vzpomínáte nejraději?
Takhle letmo si určitě vzpomenu samozřejmě na Hamleta, kterého jsem hrál v Divadle Komedie. Premiéra byla v roce 1994
ještě v divadle Roxy v Dlouhé ulici, kde jsme
tenkrát vlastně začínali, a potom jsme přešli
do Divadla Komedie. V Divadle Komedie jsme
pak zažili krásných devět divadelních sezon,
zakončených Marlowovým Faustem. Fausta
jsme hráli v katakombách na Vyšehradě a byla to krásná práce, v opravdu nádherném prostředí těch katakomb. Potom jsem přešel
v roce 2002 do Národního divadla a hned
první role, kterou jsem tam hrál strašně moc
rád a dlouho, byl Cyrano z Bergeracu. Tak asi
tyhle tři role jsem měl moc rád.
● Máte nějakého oblíbeného dramatika,
hru nebo postavu?
Samuela Becketta. Toho považuji za vrchol
dramatické tvorby 20. století vůbec. Samuel
Beckett je autor, který je mi hrozně blízký,
jeho hry jsou prostě nádherné.
● Podle čeho si vybíráte role a odmítl jste
někdy nějakou? Nemrzelo vás to později?
V divadle jsem ani neměl nikdy chuť nějaké role odmítat, protože většinou se jednalo o zajímavou práci se zajímavými lidmi.
Spíš jsem si vždycky vybíral divadla, ve kterých jsem chtěl hrát, kde mi bylo dobře.
Anebo si divadla, po nějakých zkušenostech,
kterých za těch 30 let bylo hodně, vybírala
mě. Hodně jsem hostoval v různých divadlech a ještě pořád hraji na různých místech
v Praze. Mám svoji domovskou scénu, Národní divadlo, ale vedle toho mám ještě nějaké další projekty, protože se snažím pořád
udržovat nějakou kontinuitu.
● Jste členem činohry Národního divadla
v Praze, kde hrávali již vaši praprapředci.
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Co to pro vás znamená, nemáte pocit, že
vás to nějak ovlivňuje?
Spíš je to taková nostalgie nad tím, jak se
pořád všechno opakuje, že je tam nějaká rodinná návaznost, to je pravda. Stejný pocit
jsem měl ale i ve Vinohradském divadle, když
jsem tam hrál Misantropa v režii Zdeňka Kaloče. Na Vinohradech jsem cítil možná ještě
větší sentiment, protože můj otec tam hrál
drahně let. Na to divadlo jsem měl víc vzpomínek, protože jsem tam často chodil ještě
jako dítě, můj táta tam byl od začátku šedesátých let. Takže to Vinohradské divadlo pro
mne bylo spíš spojené s nějakou mou rodinnou minulostí než Národní. I když v Národním divadle hrál ve třicátých letech, v době,
kdy tam hrál také Eduard Vojan a další, můj
prapradědeček Karel Želenský a jeho syn
Drahoš Želenský byl ředitelem celého toho
divadla v padesátých letech. To už je ale taková minulost, že tam ani žádný sentiment
nepociťuji, to už je opravdu hodně daleko.
● Máte nějaký nesplněný herecký sen –
roli, o které máte pocit, že vás minula
a kterou byste si chtěl zahrát?
Takové sny jsem nikdy moc neměl, nikdy
jsem jimi netrpěl. Pokaždé ale, když jsem čas
od času viděl Othella, vždy jsem toužil zahrát
si Jaga. Nakonec se mi to podařilo v Národním divadle. Ve Stavovském divadle jsem
Jaga hrál dvě sezony v režii Dana Špinara,
Othella hrál Karel Dobrý. Tak tenhle sen se
mi splnil, jinak ale podobné sny opravdu moc
nemám. U divadla jde spíš než o tu roli, o to,
s kým se člověk setká, s kým hraje, kdo to režíruje, v jakém kontextu se hra uvádí, v jakém divadle atd. To je spíš důležitější než nějaká role nebo postava.
● Jak už jste zmínil, současně hrajete
v několika dalších divadlech. Před třemi
lety jste spolu s manželkou a dalšími ko-

legy dokonce založili vlastní divadlo Verze. Proč, co vás k tomu vedlo?
Jednak to bylo pokračování našeho prvního představení, které jsme společně dělali.
Jmenovalo se Tři verze života, je od Yasminy
Rezi, a shodou okolností je to představení,
které přenášíme do divadla Mana ve Vršovicích. Vlastně nás k tomu vedlo to, co už je
ukryté v názvu té hry, slovo Verze. Máme nějakou verzi divadelního života, že buď jsme
v nějakém stálém divadelním angažmá, nebo
máme divadla, kde hostujeme. Chtěli jsme si
ale ještě zkusit i další variantu divadla, které
si sami vedeme. To znamená, že za něj máme
ﬁnanční a organizační zodpovědnost, jezdíme na zájezdy, hrajeme v Praze. Živit se divadlem je dneska trošku problém. Spíš velký
problém, protože divadel je moc a Praha není
tak velké město. Snažíme se v kontextu toho
všeho dělat nějaká představení, která nejsou
tak úplně populární co se týče toho mainstreamu. Je to taková variace trošku náročnějšího divadla, ale trošku náročnější neznamená, že je to nuda. Většinou hrajeme
komedie, kde se dohromady mixuje nějaký
pocit současných her. Vybíráme je tak, aby to
nebyly jen jednoduché, lehkonohé taškařice,
ale aby každá ta hra měla v sobě přece jen nějaký hlubší obsah.
● Na co byste tedy diváky do divadla Verze
pozval?
Hrajeme Poručíka z Inishmoru, to je skvělá věc. Černá satirická komedie v tarantinovském duchu, ve které já sice nehraju, ale
hraje tam Linda Rybová a Jana Janěková,
takže na to bych pozval určitě. Potom hrajeme Úču (Úča musí pryč), což je výborná
hra současného německého autora Lutze
Hübnera, která je přepsaná do českých reálií.
Je to vlastně napůl dokumentární hra, o takové třídní schůzce rodičů s učitelkou, kte-

osobnost Prahy 10
rou chtějí ti rodiče vyhodit. Téma, které je
dobře sociálně připravené pro dnešní dobu,
kdy se furt řeší školství jako takové, a lidi
mají pocit, že do něj kdekdo může mluvit.
Potom máme na repertoáru hru od Yasminy
Rezi Tři verze života, kterou už jsem zmiňoval, a kterou hrajeme moc rádi. Pak ještě hrajeme hru, která se jmenuje Jméno. Pojednává o tom, co se stane, když se dítě jmenuje
Adolf. Je to taková variace na téma, že vybrat
jméno pro dítě není vlastně nic jednoduchého. Ta hra je tuším francouzská, je velmi
vtipná, ale zároveň v sobě obsahuje i další polohy, protože je i k zamyšlení, trošku absurdní a zároveň komediální.
● Divadlo Verze zakotvilo na scéně Vršovického divadla Mana. Jak jste se sem dostali a jak se vám tu hraje?
Dlouhou dobu jsme hledali v Praze nějaké
místo, kde bychom mohli hrát. Není to tak
jednoduché, protože těch míst není v Praze
tolik, všude se musí platit nějaký nájem atd.
Divadlo Mana nám nabídlo podmínky, za kterých jsme v Praze schopni hrát, a to bylo
velmi důležité. Dále pro nás bylo důležité
také to, jak to divadlo vypadá. Divadlo Mana
se nám zdálo pro tu práci, kterou chceme
dělat, naprosto ideální. Vejde se tam asi něco
přes 200 lidí, což je přesně takové množství,
které je pro nás zajímavé. Další věc je, že to
divadlo je krásné, a je to opravdu divadlo.
Není to žádný víceúčelový sál, je to prostě
krásné speciﬁcké divadlo, na krásném místě
Vršovického náměstí, kde široko daleko žádné jiné divadlo není. Myslím, že pro Prahu 10
to může být docela zajímavá kulturní instituce, která tam může dobře fungovat.
● Narodil jste se v Praze, která se v posledních letech hodně mění. Jak dobře
znáte okolí Vršovic a jak se podle vás mění
tato část? Jsou to změny k lepšímu?

Určitě jsou to změny k lepšímu. Vršovice
znám tak od roku 1963–64, to znamená už
přes padesát let, ještě když jsem chodil jako
kluk s tátou na fotbal na Slavii. A právě okolí
kolem toho stadionu ve mně vždycky vzbuzovalo takový pocit úzkosti. Připadalo mi,
jako že jsem v Moskvě nebo někde v Rusku.
A když se jelo ještě dál, na Kubánské náměstí, tak to mi připadalo jako nejstrašnější
část Prahy, měl jsem tam pokaždé takový
nepříjemný pocit. Vršovice jsou ale velké
a opravdu se mění. Třeba kolem Ruské ulice
nebo Pod nemocnicí, tam je to furt ještě takové, na můj vkus strašně pusté a temné, ale
Vršovické náměstí, a ta část co už souvisí
s Vinohrady, tam se to strašně rychle zlepšuje. Dokonce už tam vznikla ulice, kde jsou
jenom kavárny, takže to má takový příjemný
nádech… Dolní Vršovice jsou vůbec strašně
zajímavé, protože je tam plno míst, kde člověk může spočinout, dát si kafe a odpočívat.
To znamená, že už to má nějaký ráz velkoměsta, už to není ta velká bohapustá pustina, co pamatuji z dětství. Po této stránce
myslím, že se Vršovice, stejně jako třeba Holešovice, Karlín a další pražské čtvrti strašně
zvedají.
● Pocházíte z herecké rodiny, jako malý
jste se prý ale chtěl stát spíš fotbalistou…
A teď bych chtěl být trenérem. Ale vážně,
asi jako každý kluk, kterého baví fotbal nebo
někomu fandí, jsem měl takový skrytý sen,
že bych chtěl být fotbalistou nebo bych to
mohl aspoň zkusit. Samozřejmě to ale chce
talent, píli, trénink, vytrvalost atd., takže potom už to není ono. Myslím, že pro kluky kolem takových deseti let je fotbal strašně důležitý sport, protože je u nás nejznámější,
nejoblíbenější, chodí na něj lidi… Takže každý správný kluk, který fandí fotbalu, asi chce
být fotbalistou, ale to ho pak opustí.

● Když jste se rozhodl pro herecké povolání, bylo pro vás to, že pocházíte ze známé herecké rodiny spíše výhodou nebo nevýhodou?
Nikdy jsem vlastně žádnou výhodu ani nevýhodu nepociťoval. Nemůžu to sice srovnat
s někým, kdo tu výhodu nebo nevýhodu
neměl, ale myslím si, že je to úplně jedno. To
co dělá, musí člověk vždycky dělat sám za
sebe, musí to v něm být. Úplně stejně je to
i v tom fotbalu. Když je tatínek i syn fotbalista, tak je asi jedno, jestli táta hrál fotbal
nebo nehrál. Ten kluk prostě musí hrát fotbal
sám za sebe. Dneska už ani není vůbec možné v tomto odvětví někomu tu cestičku vyskládat tak, aby ji měl jednodušší. To si prostě musí každý člověk udělat sám. Možná že
když člověk v nějakém tom prostředí vyrůstá, tak jsou dvě varianty. Buďto mu podlehne jako já, nebo se věnuje něčemu úplně
jinému. Mám třeba o tři roky starší sestru,
která nikdy neměla s divadlem nic společného. Nikdy divadlo nehrála ani tento obor
nestudovala, a oba jsme děti stejných rodičů.
Takže na někoho to sedne a na někoho vůbec
nebo jen málo.
● A vy sám, nelitoval jste třeba někdy, že
jste si zvolil herectví? Co si myslíte, že
byste v životě dělal, kdybyste se nestal hercem?
Ne, nelitoval. Kdybych byl ale mladší, určitě bych stál o to, vyučit se nějakému uměleckému řemeslu. Obory, jako je herectví mi
připadají v dnešní době hrozně komplikované v tom smyslu, že každý rok vystuduje
nějakých čtyřicet, osmdesát herců. Za pět let
je to skoro 400 herců, a tak se to pořád vrší.
Práce není tolik, Praha není nafukovací, je to
pořád milionové město, takže tolik herců se
tu neuživí, k tomu narůstají problémy, například s angličtinou atd. V tomhle smyslu si
proto myslím, že řemeslo má zlaté dno.
● Měl jste nebo máte nějaké herecké vzory?
Jako herecký vzor jsem měl třeba Marlona
Branda. Jeho ﬁlmy jsem zbožňoval už jako
dítě, protože Marlon Brando byl herec, který
pro mě byl nějakým způsobem fascinující.
Z našich herců jsem měl strašně rád třeba
Luďka Munzara, když hrál a chodil jsem na
něj do Národního divadla. Pak Jardu Hanzlíka, a celou tu generaci herců ve Vinohradském divadle, když tam hrál můj otec. Jarda
z nich byl nejmladší, takže si vzpomínám
a pamatuji si skoro všechny role, ve kterých
jsem ho viděl. Takže mé vzory spíš pramenily
z toho přímého kontaktu z divadla. Samozřejmě potom i z ﬁlmů, které tu byly v době
mého mládí dostupné nebo spíš méně dostupné. Jako kluk jsem třeba hltal ﬁlmy Bergmana a Pasoliniho, celou tu vlnu šedesátých
let, hlavně italskou a francouzskou, což jsou
ﬁlmy, ke kterým se dneska člověk už zase
moc v kinech nedostane.
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● Kromě divadla točíte ﬁlmy,
hrajete v televizních inscenacích i seriálech. Jak to všechno
stíháte?
Mám všechno, kde a kdy hraji,
zaznamenané v záznamníku.
Někdy toho je samozřejmě moc,
ale vlastně mi to nevadí. Mám
radši, když je těch míst a práce
víc. To mě unavuje míň, než kdybych byl závislý pouze na jednom divadle, hrál jen v jednom
divadle, a scházel se pořád se
stejnými lidmi. Takhle se mi to
pěkně střídá...
● Televizní diváci vás mohou
vídat jako vrchního komisaře
v kriminálním seriálu Specialisté, ve kterém nechybí akční
scény. Jaké je jejich natáčení?
Samozřejmě nám pomáhají
kaskadéři. Právě točíme snímek,
kde visí jeden člověk na mrakodrapu v Holešovicích, asi dvacet
metrů nad zemí, tak to za nás dělají kaskadéři, takové ty úplně
nepříjemné scény. Chodíme ale
třeba po vysokých sochách, nějaké rychlé běhání po schodech,
přelézání nahoru přes zábradlí
a podobně, tak to také zvládáme,

i když to někdy není zrovna příjemné. Na druhou stranu, ale je
ten seriál pro nás příjemný
v tom, že máme různé lokace,
kde se natáčí. Můžeme tak poznat různá místa a krásy Prahy
a jejího okolí, kam bychom se
třeba jinak nedostali.
● Volného času asi moc nemáte. Pokud ale přece – zajdete někdy do divadla nebo do
kina jako divák? Zaujalo vás
v poslední době nějaké divadelní představení nebo ﬁlm?
Upřímně řečeno, do divadla
moc čas chodit nemám. Do kina
sice občas zajdu, ale relaxuji spíše tím, že si vezmu nějakou dobrou knížku nebo někam odjedu,
abych byl sám. Když je člověk neustále mezi lidmi, tak asi touží
být chvíli také sám. Nedávno
jsem ale šel s dětmi do kina na
anglický ﬁlm, napůl parodický
i akční, dobrý, hezký ﬁlm, a to mi
udělalo radost. Doma mám také
spoustu ještě nezhlédnutých ﬁlmů, které si stahuji nebo je mám
na DVD, ale bohužel na to, abych
si je pustil, nemám toho času
tolik, a říkám si, proč bych ho

měl ještě marnit díváním na televizi. Počítač mi taky nedělá radost, tak spíš ta pěkná knížka…
● Jaké máte plány do budoucna, co připravujete, na co se těšíte?
V Národním divadle zkoušíme
Maryšu, což je titul, který se čas
od času vždycky v Národním objeví, je to takový kmenový repertoár. Maryša je trošku zavazující, protože ji většinou lidé znají,
nebo ji už i viděli, a mají pak

INZERCE V10-1102

AUTOŠKO L A
NABÍZÍME KVALITNÍ VÝCVIK NA TYTO SKUPINY:
AM, A1, A2, A, B – i automat, C, D, BE, CE
Každý žák dostává zdarma výukové CD, výcvik na osobní
automobil zahajujeme na moderním trenažéru.
Pro skupiny C a D můžeme za výhodné ceny
nabídnout školení profesní způsobilosti řidiče.
Výcvik lze uhradit ve splátkách – bez navýšení

Přijímáme platební karty i kartu Ticket Benefit Card vydanou společností Accor
Services CZ včetně poukázek Academica, poukázky SmartPASS, FlexiPASS,
Dárkové šeky od poukázky firmy Sodexo Pass ČR a. s., a poukázkami Unišek,
Unišek+ a Cadhoc od firmy Chéque Déjeuner s.r.o.
Každý žák dostává věrnostní kartu autoškoly AUTOCENTRUM PIMES, na kterou si
může při nákupu zboží u firmy Lion sport, s.r.o. – prodávající značkové zboží
„ADIDAS“, uplatnit slevu ve výši 40% při nákupu na e-shopu a slevu ve výši 30% při
nákupu ve značkových prodejnách firmy Lion sport s.r.o.

Kontakty kancelář: 271 723 098, 271 725 419
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+420 602 309 080
+420 602 348 880
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možnost srovnání. Režíruje ji
Honza Mikulášek, některé malé
postavy Mrštíků jsou vyškrtané
a půjde o takovou moderní, hodně komorní variantu. Moderní
ale neznamená, že tam budou
nějaké modernistické prvky. Spíš
je to nový pohled na tu divadelní
hru. Potom bychom měli s Honzou Kopeckým někdy v lednu,
únoru dozkoušet hru Médea,
kterou budeme dělat přímo pro
divadlo Mana ve Vršovicích.
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GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá
k normální plodnosti, reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu
v krvi a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.

WWW.GRAV-IN.CZ

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

veřejný prostor

Náš REGION
je doma už i on-line
Vydavatelství A 11 s. r. o., vydavatel lokálních a odborných titulů,
rozšířilo své portfolio. Přesně 10. 10. v 10.10 hodin spustilo nový denní
webový portál www.nasregion.cz. Tímto se rozšířil rozsah tištěného
titulu Náš REGION s dosavadními mutacemi Praha, Západ, Jih, Sever,
Kladensko a Berounsko, které jsou distribuovány Pražanům
a občanům středních Čech zdarma do schránek, i do on-linu.
ombinace printu s vysokým nákladem 731 900
novin a on-line zpravodajství zajistí, že se Náš REGION
dostane do každé domácnosti
a stává se tak médiem, které
plošně cílí na Pražany napříč
celou Prahou a všechny středočeské regiony, které Náš REGION v současnosti pokrývá –
Západ, Sever, Jih, Kladensko,
Berounsko, a to 24 hodin denně.

K

„Vydavatelství A 11 tímto způsobem vstupuje do světa seriózního elektronického zpravodajství. Navazuje tím na úspěšný
projekt tištěného lokálního zpravodaje Náš REGION, který nyní
kromě Prahy vychází v pěti regionech středních Čech. Rozšíření
Našeho REGIONu o on-line je
logickým vyústěním snahy zasíťovat nejen celou Prahu, ale pokračovat v rozšiřování do zbýva-
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jících částí Středočeského kraje
tak, aby tady vznikl unikátní projekt lokálních novin zdarma do
schránek a regionálního denního
zpravodajství kdykoli a kdekoli
on-line. Přinášet zprávy z menších obcí a měst, které velkým
médiím nepřipadají atraktivní,
to tady nikdo nedělá. Naši redaktoři vyjíždějí do jednotlivých
míst a osobně se účastní akcí.
Během dvou měsíců chceme do-

sáhnout návštěvnosti 500 000
návštěvníků,“ říká jednatel společnosti Aleš Zavoral.
Nový regionální zpravodajský
portál NášREGION.cz je stejně
jako tištěný titul zaměřený na lokální zpravodajství. Přináší exkluzivní informace o dění v městských částech Prahy, aktuální
zprávy z obcí a unikátní lokální
reportáže. Kromě aktualit najdete rozhovory s osobnostmi
jednotlivých regionů, krimi zprávy, dopravní informace, reportáže z amatérského fotbalu a dalších sportů, kulturu i zábavu,
zdraví a další regionální zajímavosti jako např. exkluzivní rubriku Pod dozorem Honzy Tuny
– reportáže spolupracovníka Našeho REGIONu Jana Tuny o spotřebních věcech, které jíme, pijeme a týkají se každého z nás.
„Periodika jako Náš REGION
jsou nenahraditelná a důležitá.
Už jen proto, aby třeba naši
obecní zastupitelé, radní a starostové věděli, že i oni jsou pod
veřejnou kontrolou,“ zdůraznil
význam Našeho REGIONU Jan
Tuna.
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ROZSVÍCENÍ


STROMU

19. 11. / 16 hod.

WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ

www.vase10.cz
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luštění

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V10 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.
První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb Honba za časem
od Francoise Lelorda.

V tajence naleznete citát Boženy Němcové.

INZERCE V10-1103

Navštivte nový zpravodajský
portál z Prahy a okolí
Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy
a zajímavé reportáže z vaší městské části

www.nasregion.cz
12
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zdraví
Běh pro Movember existuje již v několika
zemích, ale v České republice tato akce
chyběla. Každým rokem pořádáme večerní
party Rock for Movember, jejíž výtěžek jde
nadaci Movember a Muži proti rakovině. Náš
parťák Radek Otradovský, jeden ze
zakladatelů a nadšený běžec, přišel
s myšlenkou, pomoci i sportem této nadaci.
Chceme světu ukázat, že i v České republice
umíme nasadit knír a vyběhnout společně
pro dobrou věc.

Run for Movember
aneb běh na podporu mužského zdraví
sme banda dobrovolníků,
která i přes složitou administrativu a v rámci volného
času uspořádá již druhý ročník
běhu, který se koná 4. listopadu
2017 na Hostivařské přehradě.
Úsměvy našich běžců nám dodaly sílu a odhodlání vyběhnout
znovu.

J

Pro co společně poběžíme?
Movember je každoroční celosvětová charitativní akce, jejímž
účelem je získání ﬁnančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů. Je zaměřena především na prevenci
typicky mužského onemocnění,
kterým je rakovina prostaty. Zá-

štitu poskytuje nadace Movember a Muži proti rakovině, jejímž
cílem je zvýšení povědomí o nemoci prostaty, o potřebě včasné
detekce. Každoroční preventivní
prohlídky jsou prvním krokem
k určení diagnózy rakoviny a také základním předpokladem
účinné léčby. Máme pro vás při-

pravenou trasu na 7 a 14 km,
krásným hostivařským lesoparkem. Startujeme v 11.00 hodin!
Běžci se mohou registrovat
přes Facebook nebo přímo na našich internetových stránkách
www.run.rockformovember.cz.
Vyzvednutí registrace je v den
a místě konání akce již od osmé
hodiny ranní. Pokud se ráno probudíte s dobrou náladou a pocitem něco udělat, přijďte, rádi vás
zaregistrujeme i v den běhu. Čekáme vás s úsměvem pod černým knírem s chutným občerstvením, teplým čajem a taškou
plnou dárků od našich sponzorů.
Výherci se mohou těšit na
poukázky do Barber shopu, poukázkami s volnými vstupy do ﬁtness centra Euforie a volňásky
pro dvě osoby do kina Cinestar.
Pro všechny účastníky bude připravena tombola s hodnotnými
dárky od sportovního obchodu
AMP sport Praha a samozřejmě
námi navrhnuté a vyrobené originální medaile pro Run for Movember. Nikdo neodejde s prázdnou. Před samotným během vás
zahřeje rozcvičkou ﬁtness trenér
Míša Vacková a celým sportovním dnem vás bude provázet náš
veselý moderátor Vašek Pácha.
Těšíme se! Za Run for Movember
Miluše Svobodová

www.vase10.cz
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servis

Velkoobjemové

13. 11. 14.00–18.00
■ Vrátkovská x Tuklatská
13. 11. 14.00–18.00
■ Přetlucká x Prusická
13. 11. 15.00–19.00
■ Rybalkova x Charkovská
14. 11. 15.00–19.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)
15. 11. 13.00–17.00
■ Říčanská x Benešovská
15. 11. 14.00–18.00
■ Hostýnská (u školy)
16. 11. 13.00–17.00
■ Michelangelova (v proluce)
16. 11. 14.00–18.00
■ Mokřanská x Běžná
16. 11. 15.00–19.00
■ Dukelská x Volyňská
18. 11. 8.00–12.00
■ Tulipánová x Želivecká
18. 11. 9.00–13.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem
18. 11. 9.00 – 15.00
■ Nad Vršovskou horou
20. 11. 13.00–17.00
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem II.
20. 11. 14.00–18.00
■ Platanová x Kapraďová
20. 11. 14.00–18.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD)

kontejnery

RESTAURACE NA ZBOROVĚ

Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Zuzanu
774 582 244
150 míst ● zimní zahrada ● živá hudba ● projekce na plátně
česká kuchyně ● celoroční grilování ● 9 druhů piva
https: restauracenazborove@seznam.cz
Mobil: +420 602 603 160 ● f: Restaurace na Zborově

INZERCE V10-1107

Více na www.vase10.cz

Přidejte se!

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

facebook.com/VasePraha

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na
obdobné pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci
s jasně definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!
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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

www.nemovitosti-vykup.info

Koupím

sklo, porcelán a další
INZERCE V10-1118

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

Jsme také na Facebooku

Společná realitní
a advokátní kancelář

INZERCE V10-1111

9. 11. 13.00–17.00
■ Topolová x Jahodová
9. 11. 14.00–18.00
■ Práčská 101 (pod Jasmínovou)
9. 11. 15.00–19.00
■ Ruská x Tolstého
11. 11. 8.00–12.00
■ V Korytech x Jesenická
11. 11. 9.00–13.00
■ Šafránová x Chrpová (okraj
parku)
13. 11. 13.00–17.00
■ Žitomírská x Kodaňská

Zároveň

stěhuji a vyklízím
Děkuji. Tel.: 608 203 342

INZERCE V10-1112

6. 11. 13.00–17.00
■ U Roháčových kasáren x Novorossijská
6. 11. 14.00–18.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla
6. 11. 14.00–18.00
■ V Rybníčkách
6. 11. 15.00–19.00
■ ■ Janderova x Chládkova
7. 11. 15.00–19.00
Dobročovická x Slapská
8. 11. 14.00–18.00
■ Chorvatská x Dykova

INZERCE V11-19

D

vební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti.
Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn. Objemné složky domácích odpadů lze
předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany
s trvalým pobytem na území
města bezplatná.

INZERCE V10-1120

o kontejnerů je možné
vkládat pouze domovní
odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady,
sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní
a podobně.
Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče,
pneumatiky, bioodpady a sta-

20. 11. 15.00–19.00
■ Krymská x Kodaňská
21. 11. 15.00–19.00
■ Brigádníků x U Kombinátu
22. 11. 14.00–18.00
■ Nučická x Dubečská
23. 11. 13.00–17.00
■ Nosická (pod prodejnou Billa)
23. 11. 14.00–18.00
■ Nad Vodovodem x Slunečná
23. 11. 15.00–19.00
■ Srbínská ( u tř. odpadu)
25. 11. 8.00–12.00
■ Vladivostocká x Gruzínská
25. 11. 9.00–13.00
■ Sněženková x Meruňková
27. 11. 13.00–17.00
■ Křenická x Olešská
27. 11. 14.00–18.00
■ Bramboříková (parkoviště)
27. 11. 14.00–18.00
■ Rektorská x Bakalářská
27. 11. 15.00–19.00
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4)
28. 11. 15.00–19.00
■ U Vršovického nádraží x Ukrajinská
29. 11. 14.00–18.00
■ Vladivostocká x Jaltská
30. 11. 13.00–17.00
■ Vršovická x Karpatská

TIBETSKÁ MEDICÍNA EPAM B. TICHANOVSKÉHO

V ÍJNU PODPOTE FUNKCI
SVÉHO ŽALUDKU PÍRODNÍ
CESTOU S PREPARÁTY EPAM
EPAM 22 ŽALUDENÍ

pízniv p sobí v oblastech trávicího
traktu, vetn orgán podílejících se
na správné innosti zažívání. Používá
se pi žaludeních vedech, stevních
potížích (zácpa, pr jem), stevních
zán tech, zán tech žaludení
sliznice, jater a slinivky bišní.

ága EPAM tinktura

Innonotus obliquus neboli rezavec šikmý je houba, která je dlouhodob
považována za houbu nesmrtelnosti a to pro své výrazné protizán tlivé,
protivedové a protinádorové úinky; pízniv p sobí pi onemocní dvanáctníku,
žaludku, žaludeních vedech, má pozitivní vliv na játra, obnovu a ochranu krvinek
a kostní den ; je také výborným antioxidantem. aga p sobí preventivn proti
vzniku nádor a také snižuje nežádoucí úinky chemoterapie.

Bylinný aj Na žaludek

tato ajová sm s byla ve východních zemích
používána pro své spasmolytické a protizán tlivé
úinky; má píznivý vliv na stevní mikroflóru,
problémy se zažíváním, podporuje chu k jídlu.

Pro více informací o Tibetské medicín EPAM kontaktujte naše odborné poradce:
Prodejny Praha: nám. Kinských 601/3, tel.: +420 251 510 201, Vršovická 64, tel.: +420 734 652 320

www.epam.eu
16. 10. – 22. 10. 2017 – PREMIÉRA – Kurz pro ženy – Sloup v echách. Cena kurzu 4900,– K v etn ubytování a stravy.
Na kurzu bude cviení proti celulitid , úinná masáž na vyhlazení vrásek, cviení zam ené na páte, automasáž proti úniku moi, r zné druhy ozdravné ch ze zam ené
proti halux m a otok m na nohách. Dále se budeme v novat problém m s ot hotn ním a pi menopauze (návaly, pocení). se nauíme komplex i-kung (správn
Ci-gun), nazývající se „Hra se zemí, sluncem, m sícem a mnichem“. Toto cviení bude podrobn vysv tlováno, na kurzu jsem to ješt nikdy nevysv tloval. Dále probereme
speciální cviení pro ženy zam ené na páte. Vyzkoušíme r zné druhy ozdravné ch ze. Kurz bude obohacen o cviení s obruemi, posilování bišních sval , kartákování
proti celulitid , lymfodrenážní masáž a nauíte se zde také úinnou automasáž na vyhlazení vrásek. Zam íme se také na gynekologickou automasáž a automasáž proti
úniku moi, speciální masáž pro ženy, masáž na zlepšení hormonálního ob hu, probereme ženskou psychologii, její klady a nedostatky, aneb jak být moudejší.

4. 11. – 5. 11. 2017 – Cesta do hlubin podv domí a zm na špatných program v našem život – Praha. Cena kurzu 1500,– K .
6. 11. – 12. 11. 2017 – Astrální výstup z t la a lé ebné transové meditace – všeobecn ozdravný kurz
– Karlovy Vary – Bohemia lázn ***. Cena kurzu 7200,– K v etn ubytování a stravy.
Autor metodiky Michael Raduga se díky své bezpené metod astrálního cestování uzdravil z velmi vážného onemocn ní.

12. 11. – 19. 11. 2017 (7 nocí) – Víceúrovový systém samolé by a omládnutí lidského
organismu LORA Larisy Fotiny – Horní Bradlo – rekrea ní stedisko Oáza srdce.
Cena kurzu 7200,– K v etn ubytování a stravy.
Lékaka Larisa Fotina odborn vede kurz ve kterém vás urit zaujme masáž na vyhlazení vrásek v oblieji, léení zraku a sluchu,
proišt ní jater a ledvin, korekce figury, práce s emocemi a nakupenými traumaty, ešení gynekologických a mužských problém .

Podrobné informace o individuálním lé ení a kurzech Vám podá paní Cermanová, tel.: 602 141 628, e-mail
il cermanova@bilyracek.cz.
@bil
k

Nový

Renault MEGANE
Již od 339 900 Kč

Výkupní bonus 30 000 Kč
Sada zimních pneumatik ZDARMA
Zvýhodnění až 40 000 Kč na vybrané skladové vozy
Akční nabídka 4 zimních pneumatik o rozměrech odpovídajících danému modelu platí při uzavření kupní smlouvy od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 při ﬁnancování s Renault
Finance. Výše bonusu při výkupu starého vozu je závislá na modelu, verzi, provedení daného vozu a na realizaci výkupu starého vozu. Nabídka je pouze informativní
a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Nový MEGANE Grandtour: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km). Uvedené spotřeby paliva
a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje

ČSAO

ČERNOKOSTELECKÁ 114, PRAHA 10

renault.tukas.cz

