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Tlumiče s hydraulickými dorazy™ 
Nebývale pohodlná sedadla 
12 podpůrných prvků řízení

3D navigace Citroën Connect Nav  
Šestistupňová automatická převodovka EAT6 

Mirror Screen s podporou Apple Car Play™
Android Auto™ a MirrorLink® 

 Kombinovaná spotřeba 4,9–5,1 l/100 km a emise CO2 110–118 g/km. Příklad financování úvěru  
na 5 let s přímou platbou 100 000 Kč: Pořizovací cena při využití financování s bonusem 10 000 Kč v produktu PRIVILEGE!  
od CITROËN FINANCIAL SERVICES na C4 Cactus s motorem 1.2 PureTech 110 S&S MAN: 339 900 Kč; měsíční splátka  
4 819 Kč bez pojištění. Počet měsíčních splátek 60. Roční úroková sazba 7,60 % a RPSN 7,87 %. Celková výše spotřebitelského 
úvěru je 239 900 Kč. Tento příklad financování s Citroën Financial Services je orientační. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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INZERCE V10-0511

Vážení čtenáři,
sledujete dění kolem nové -
ho pražského Metropolitního
plá  nu? Zajímá vás tenhle do-
kument, nebo netušíte, čeho
se týká? Pražské městské čás -
ti ho hodně „řeší“. Proč, co
změ ní a jak se může zapojit
veřejnost? Důležitým téma-
tem v desáté městské části je
parkování, respektive takzva -
né zóny placeného stání.
V minulém vydání magazínu
Vaše 10 jsme vám přinesli in-
formaci o tom, jak to se zave-

dením placeného parkování v městské části vypadá, a svůj
názor vám sdělili koaliční i opoziční politici. V tomto čísle
dostáváte prostor vy – naši čtenáři. Příspěvků k tématu při-
šla celá řada, přinášíme výběr z nich. Právě obyvatelé de-
sítky přece nejlépe vědí, jaká je skutečná situace s parková-
ním a kde je možnost zaparkovat nejhorší. Nezapomínáme
ani na váš volný čas, najděte si v našem přehledu nějakou
zajímavou akci a vyrazte na ni. Nebo pomozte hledat vý-
znamné lípy, hledají se v rámci stých oslav vzniku Česko-
slovenska. Praha 10 v rámci tohoto významného výročí do-
konce nechala vysadit novou lipovou alej ve Strašnicích.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 25. 5. 2018
Časopis vychází 4. 6. 2018
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aktuality

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Návrat do práce
po rodičovské

Beseda na téma sociálně právní
aspekty návratu do práce po ro-
dičovské dovolené se koná ve

středu 23. května v Rodinném a komu-
nitním centrum Jablíčkov. Příchozí,
které zajímá návrat do zaměstnání po
rodičovské dovolené, se dozvědí zají-
mavosti o vztahu zaměstnanec–za-
městnavatel, zjistí, jaká mají práva
a po vinnosti, dostanou informa ce o fle-
xibilních pracovních režimech i o evi-
denci na úřadě práce.

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

internet na praze 10 

od 290 kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

INZERCE V10-0514

Dvanáct děl, převážně kreseb, Josefa
a Karla Čapka zapůjčí desátá měst-
ská část Japonsku. „Obrátili se na

nás kurátoři dvou výstav v Japonsku se žá-
dostí o zapůjčení několika děl Josefa a Kar -
la Čapka. Velmi rádi jsme jim vyhověli, pro-
tože právě šíření odkazu bratří Čapků bylo
jedním z důvodů, proč Praha 10 kdysi cen-

nou vilu i s částí pozůstalosti kupovala. Je
pravda, že v té době si výstavu v Japonsku
asi nikdo představit nedokázal, ale o to vět -
ší radost máme,“ říká první místostarosta
Tomáš Pek (TOP 09). K vidění budou díla na
několika na sebe navazujících výstavách,
které se uskuteční v Japonsku jako připo-
mínka sté ho výročí vzniku Československa.

Desítka půjčila
díla bratří Čapků do Japonska

Praha 10 dá dva miliony majitelům pa-
mátek, za ně mohou obnovit fasádu,
opravit střechu, repasovat historická

okna. Dotační program umožní majitelům
památek a také historicky nebo architekto-
nicky významných objektů v Praze 10 žá -
 dat o peníze na jejich opravu nebo údrž bu.
„Je to způsob, kterým se staráme o histo-

rický stavební fond naší městské části.
Jsme totiž přesvědčeni o tom, že je v Pra -
ze 10 několik cenných budov, které na pe ní -
ze z jiných dotačních programů na památky
nedosáhnou, přesto by si ale za sloužily tře -
ba obnovit fasádu, opravit střechu, repaso-
vat historická okna nebo jiné úpra vy,“ řekl
první místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek.

Majitelé památek
mohou získat dotaci
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causa

INZERCE V10-0515

DÁMSKÁ  

VSTUP  
ZDARMA

INZERCE V10-0508

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

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

Požadujte vždy originál

Metropolitní plán je pod
drobnohledem měst-
ských částí. Co se týče

Prahy 10, tu zajímá dlouhodo -
bě zejména kvůli plánované mu
umístění železničního překla-
diště do oblasti Malešic. Do pro-
jednávání aktuální podoby
Metro politního plánu se nyní
mů že zapojit veřejnost z Pra -

hy 10. Lidé si mohou plán čtvrt
roku prohlížet a také ho až po
do bu 30 dnů od 27. června při-
pomínkovat. V desáté městské
čás ti jsou k tématu pořádány
i veřejná setkání a diskuze. „Na
setkáních budou odborníci
z řad územního rozvoje Pra -
hy 10 a případně další odbor-
níci hlavního města Prahy vy-

Lidé mohou ovlivnit

Metropolitní plán
Metropolitním plánem „žijí“ momentálně
pražské městské části. Jde o dokument,
který navrhuje pravidla rozvoje Prahy na
příštích patnáct až dvacet let. Metropolitní
plán vzniká už šest let a platit by měl
nejpozději od roku 2023. 

světlovat vše, co nebude jasné.
Oslovili jsme náměstkyni pri-
mátorky Petru Kolínskou a ře-
ditele Institutu plánování a roz-
voje hl. m. Prahy (IPR) Ondřeje
Boháče s žádostí o spolupráci,
tak věříme, že vše dobře do-
padne,“ poznamenal radní de-
sítky pro územní rozvoj Bohu-
mil Zoufalík.

Kromě toho je možné Metro-
politní plán poznat také v Cen-
tru architektury a městského
plánování (CAMP), kde bude do
konce července probíhat výsta -
va spojená s možností položit
dotazy odborníkům.

Součástí kampaně spojené
s před sta ve ním dokumentu ve-
řejnosti je také cesta informač-
ního kontejneru skrz Prahu.

V polovině červ na dorazí
k metru Strašnická. Po zpraco-
vání připomínek bude plán
upraven a proběhne druhé kolo
veřejného projednání. Dopraco-
vaný ná vrh by mělo schválit
pražské zastupitelstvo v roce
2022.

Mezi hlavní cíle Metropolit-
ního plánu patří zamezit rozši-
řování zástavby do krajiny na
periferii města. Namísto toho
prosazuje, aby se nové budovy
stavěly v transformačních úze-
mích – na místě starých tová-
ren či již nepoužívaných nádra -
ží. Plán dále navrhuje nové
po jetí výškové regulace tak, že
výškové budovy již nebudou
mo ci vznikat jako nahodilé soli-
téry.
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politika

Vladimír Novák,
ČSSD, starosta MČ Praha 10

Porozumět návrhu není snadné
Metropolitní plán je nejdůležitějším doku-

mentem, podle kterého se Praha rozvíjí a mě -
ní. Asi jste zaznamenali, že se o něm vede di-
skuze a že úřady vyzývají Pražany, ať se do
tvroby zapojují. Upřímně, porozumět návr -
hu MP není vůbec snadné ani pro odborníky,
natož pro laika. Neklesejte ale na mysli. Právě z tohoto důvodu
pořádáme veřejné akce, kde Metropolitní plán představujeme
a každý má možnost se zde na cokoli zeptat. Sbráme připomínky,
které následně odešleme Magistrátu hl. m. Prahy. Jde totiž o hod -
ně, podoba Metropolitního plánu může Prahu 10 ovlivnit – je na-
příklad potřeba zajistit, aby měly pozemky s veřejnou zelení dů-
slednou a nezvratnou ochranu. 

Renata Chmelová,
Koalice Vlasta, senátorka a zastupitelka,
členka komise územního rozvoje

Metropolitní plán – připojte se k nám!
Blíží se chvíle, kdy můžete na léta dopředu

ovlivnit, co vyroste vedle vašeho domova.
Obří panelák? Další obchoďák? Nebo něco ro-
zumného? Podle tzv. Metropolitního plánu se
budou posuzovat všechny nové stavby. Já už
jsem jeho návrh podrobně prostudovala. A ve všech čtvrtích Pra -
hy 10 jsem vedle dobrých věcí našla i hrozby. Chci a budu je s vámi
probírat. Zavolejte mi na 724 022 964 nebo přijďte každé pondělí
od 15 do17 hodin do mé kanceláře na Kubánském nám. 4. Pora-
dím vám, jak se v tom vyznat a jak podat připomínku.

Ing. Jana Čunátová,
KSČM, zastupitelka MČ Praha 10

Metropolitní plán a jeho dopady
V tuto dobu se nejen obce, ale i občané

mohou vyjadřovat k záměrům, které se tý-
kají jejich životního prostředí. Není radno to
podceňovat, jak nám ukazuje současný vývoj
výstavby kontejnerového překladiště v Male-
šicích. Magistrát také nejdříve uklidňoval
obča ny, že překladiště bude velikostí úměrné k současné bytové

PO
ZN

. P
Ř

ÍS
PĚ

V
K

Y
 J

SO
U

 R
ED

A
K

Č
N

Ě 
K

R
Á

C
EN

Y

zástavbě. Jaká však bude skutečnost, odhalují doložené plány ma -
jitele pozemku. Na mnou přednesená upozornění při zasedání
MHMP, že situace pro občany této části Prahy v oblasti bydlení ne-
bude odpovídat požadavkům zdravého prostředí, jsem dostala
úsměvnou odpověď. Ta byla ve znění, že když si to tam někdo na-
maloval, tak to měl zase vygumovat.

Mgr. Bohumil Zoufalík,
Nezávislí pro Prahu 10 – Hnutí pro lepší
desítku, radní MČ Praha 10

Metropolitní plán míří k projednání
Zapojit do projednávání aktuální podoby

Metropolitního plánu nejširší veřejnost
a umož nit každému, aby mohl jednoduše
jeho současný návrh připomínkovat. To jsou
cíle Prahy 10. Projednávání s veřejností za-
čalo v druhé polovině dubna s tím, že návrh bude možné zhléd-
nout každý týden ve večerních hodinách osobně na veřejném se-
tkání a následných diskuzích. Na setkáních budou odborníci z řad
územního rozvoje Prahy 10 a další odborníci vysvětlovat vše, co
nebude jasné. Oslovili jsme náměstkyni primátorky Petru Kolín-
skou a ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)
Ondřeje Boháče s žádostí o spolupráci.

INZERCE V10-0518

Metropolitní plán
Návrh Metropolitního plánu momentálně
zajímá všechny pražské městské části.
Zabývá se jím i desátá městská část. Jaký
názor mají na tento dokument koaliční
a opoziční politici zvolení do zastupitelstva
desáté městské části?
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volný čas

INZERCE V10-0509 INZERCE V10-0505

Zajímá se vaše dítě o fotbalový balón, chce si s vámi stále
ko pat? Tak to je vhodná příležitost se přihlásit do našeho
fotbalového oddílu. Ná bor budoucích fotbalistů a fotbalis-
tek po řádá FC Háje JM. Koná se ve dnech 10. a 30. květ na
od 17.15 ho din a určen je pro ročníky 2013–2011. 

Během roku pro bí -
ha jí tréninky 3x týd ně,
děti získávají zá klad ní
pohybové do vednosti
a postup ně se vytvářejí
a rozvíjejí fotbalové
a všesportovní doved-
nosti. O dě ti se starají
kvalifikovaní trenéři. 

Klub existuje od ro -
ku 1930 a s mládeží
pracuje usilovně již
35 let, kdy se podařilo
udě lat první nábor. Od
sezóny 2017/2018 hrajeme žákovskou ligu a divizi, což jsou
nejvyšší soutěže v těchto kategoriích. Významným fotbalovým
přínosem pro rozvoj našich hráčů je také spolupráce s prvoli-
govou SK Slavia Praha. 

■ Na hřišti Základní školy
Brigádníků ve Strašnicích se
13. května uskuteční sportov -
ní akce pojmenovaná Bike
cup. Pro příchozí bude připra-
vena třeba jízda zručnosti, do-
pravní kvízy nebo tvořivá dílna.
S sebou je třeba si přivézt kola
či odrážedla, startovat je mož -
né pouze s přilbou.

■ Přednášku pojmenovanou
Rukopisy královédvorský a ze-
lenohorský pořádá 14. května
pobočka knihovny Dům čtení.
O tématu rukopisů coby nejzná-
mějších českých falzech pro-
mluví PhDr. Dalibor Dobiáš,
PhD., z Ústavu pro českou lite-
raturu AV ČR, upozorní na je-
jich dosud poměrně málo zná -
mé role, seznámí s příčina mi

zájmu o Rukopisy v 19. století
a jeho nejvýznamnějšími pro-
jevy, ať už se jednalo o díla F. L.
Čelakovského a dalších, či o je-
jich příjemce mimo hranice če-
ského jazyka a českých zemí.

■Přednáška na téma souroze-
necké vztahy se bude konat
v Rodinném a komunitním cen-
tru Jablíčkov 16. května. Dosta-
nete odpovědi třeba na to, proč
má vaše dítě raději psa než
vlastního sourozence, zda je
sourozenecká žárlivost normál -
ní a jak ji „kočírovat“.

■Emil Kolben je tématem dal-
šího diskusního čtvrtku, který
pořádají občanské iniciativy
v knihovně v Ruské ulici. Akce
se bude konat 17. května s pod-
titulem Kapitáni prvorepubli-
kového průmyslu: Emil Kolben. 

Bike cup

13. května

Rukopisy
královédvorský
a zelenohorský

14. května

Sourozenecké vztahy

16. května

Diskusní čtvrtek

17. května

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

■ Společně tvořit z keramiky
výrobky do kuchyně lze na akci
Keramika do kuchyně – kera-
mická dílna pro celou rodinu.
Koná se 19. května od 10.00
ho din v centru Jablíčkov. Bude
se vyrábět citronovník či česne-
kovač.

■ Herec Miroslav Táborský
bude v květnu hostem pořadu
Host Pod Parapletem. Setkání
se známým hercem, kterého
mohli diváci vidět třeba ve filmu
Kolja, se bude konat v pondělí
21. květ na od 18.30 hodin. Akci
pořádá Centrum Paraple.

■ Májová slavnost se bude
konat 27. května v areálu Hamr
Záběhlice. Během odpoledne
a ve čera vystoupí David Koller,
Anna K, Kamil Střihavka, Děda
Mládek Illegal Band nebo Vílém
Čok. Pro děti budou připraveny
soutěže a drobná překvapení.

■ 4. malešický blešák & MI -
 KRO STREET FOOD FEST se
uskuteční 3. června od 14.00
hodin v přilehlém parčíku v uli-
cích Káranská x Pobořská
a v Ma lešickém mikropivovaru.
Akci pořádá Iniciativa Naše Ma-
lešice a Malešický mikropivo-
var. Tématem food festivalu bu -
de letos Řecko.

Keramická dílna
pro celou rodinu

19. května

Miroslav Táborský
Pod Parapletem

21. května

Májová slavnost

27. května

4. malešický blešák

3. června

FC Háje JM pořádá nábor

Neváhejte a přijďte si k nám fotbal vyzkoušet.
Najdete nás ve sportovním areálu K Jezeru, Praha 4.

Bližší informace naleznete také na oficiálních stránkách
našeho fotbalového klubu www.fc-haje.cz.
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osobnost Prahy 10
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 R
EN

A
TA

 Ř
ÍH

O
V

Á
, F

O
TO

 A
R

C
H

IV
 M

O
N

IK
Y

 N
A

V
R

Á
TI

LO
V

É

● Jak jste se k fotografování dostala
a kdy jste začala fotografovat poprvé?

Vážně jsem se fotografováním začala za-
bývat v roce 2009, kdy jsem se vydala na
cestu do severní Etiopie. Od kamarádky
jsem si půjčila profesionální fotoaparát, se
kterým jsem ale moc neuměla zacházet.
Jak nastavit manuálně expoziční čas, clo -
nu a citlivost, jsem si napsala na malý pa-
pírek, který jsem neustále při focení lovila
z kapsy. Fotila jsem památky, nádhernou
přírodu, domorodce, ale i tlupy paviánů vy-
soko v Simienských horách. Když jsem se
vrátila, ze svých fotografií jsem vyrobila fo-
toknihu. Byla jsem překvapená, jak moc se
všem líbila, a to pro mne byl první impuls
k tomu, abych se postupně začala fotogra-
fování věnovat profesionálně.
● Je pro fotografa, stejně jako třeba pro
zpěváka, herce nebo sportovce, důležitý
talent?

Dříve jsem si myslela, že když člověk ně -
co dělá s láskou, může dělat cokoliv. Ales-
poň já jsem to tak vždycky měla. Čemuko-
liv jsem se začala věnovat, vše se mi časem
dařilo. Fotografování je ale určitý druh
uměleckého vyjádření a k němu talent ne-
boli dar potřebný je. U fotografa se proje-
vuje osobitým viděním reality, kterou je
schopný zprostředkovat skrze fotoaparát
dalším lidem.

● Kdo nebo co vás nejvíc ovlivnilo v pro-
fesním životě? Máte nějaké vzory, je ně-
jaký fotograf, který vás inspiruje nebo
ovlivňuje?

Měla jsem obrovské štěstí, když jsem
hned na začátku své profesionální kariéry
potkala ty pravé lidi. Herečka Nela Boudo -
vá, se kterou jsem se znala, si mne vyžá-
dala na fotografování titulní strany spole-
čenského časopisu, v jehož redakci se mé
fotografie líbily natolik, že mi tam nabídli
dal ší práci. Fotografka Lenka Hatašová mi
zase předala své zkušenosti z oblasti por-
trétní fotografie a zasvětila mě do tajů vní-
mání světla, které je pro fotografa velmi
důležité. Líbí se mi její snímky, ale sleduji
prá ci i dalších českých a zahraničních foto-
grafů.
● Jaký je rozdíl mezi fotografováním
v ateliéru a v exteriéru?

Exteriér je daleko pestřejší, nabízí více
možností, nejen těch světelných. Ráda hle-
dám nové lokace i zdroje světla, miluji fo-
cení při západu slunce, kdy je světlo nej-
hezčí, něco takového bohužel v ateliéru
nasimulujete jen těžko. V zimních měsí-
cích využívám kromě umělého také denní
světlo, které prochází velkým oknem do
místnosti a nabízí tak světelné modulace,
které bych jiným způsobem těžko vytvo-
řila. Dnes už si nedokážu představit, že

bych pracovala v ateliéru bez oken, a ne-
měla tak možnost světelné zdroje kombi-
novat. Skutečný význam slova fotografie je
„malba světlem“ a právě to mě moc baví.
●Věnujete se také reportážní fotografii.
Co si obvykle berete s sebou na cesty, jak
vypadá vaše nezbytná výbava?

Reportáže mi občas osvěží klidnou atmo-
sféru ateliéru. Cestuji moc ráda a fotoapa-
rát s sebou vždycky přibalím, k němu dva
objektivy a lehký notebook, což je akorát
tak dost, aby to člověk bez problémů unesl
na zádech. Ze svých cest občas pro některý
ze společenských magazínů, pro které fo -
tím, napíšu i cestopis.
● Kam nejdál jste se pro svoji fotku vy-
dala a kde bylo pro vás skutečně složité
ji získat?

V tomto případě jde jednoznačně o fotku
dalajlámy, přesněji řečeno o selfie s dalajlá-
mou. Spolupracuji s organizací Brontosau -
ři v Himálaji a s nimi jsem se před pár lety
vypravila do severní Indie do oblasti La-
dakh, kterou dalajláma často navštěvuje.
Nechyběl ani tentokrát a já jsem měla ne -
jen možnost ho fotografovat, ale dokonce
si s ním pořídit právě i tu společnou fotku.
Vznikla sice přes menší nevoli bodyguardů,
o to laskavější bylo ale svolení samotného
dalajlámy. Později jsem se s ním setkala
i v Praze na soukromé audienci, takže jsme

Nejoblíbenějším objektem
fotoaparátu Moniky
Navrátilové je člověk
obecně. Všímá si ho i při
svých reportážích
z odlehlých koutů světa,
jako například z Etiopie
nebo ze severní Indie, kde
působila coby fotografka
hnutí Brontosaurus
v Himálaji. Pro společenská
média již několik let
portrétuje známé osobnosti
kultury, politiky a sportu.

Monika Navrátilová:
Lidi vnímám skrze svůj objektiv
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vlastně tak trošku „staří zná mí“. Musím
přiznat, že pocity, které jsem v jeho přítom-
nosti vnímala, se mi zapsaly hluboko do
srdce a dají se jen těžko popsat slovy.
● Pro společenská média často portré-
tujete známé osobnosti. Jak takové foto-
grafování probíhá a jak s osobnostmi
pracujete, abyste z nich dostala výraz,
který potřebujete, a oni na fotografiích
vypadali dobře?

Musím předeslat, že záliba ve fotografo-
vání mezi známými osobnostmi nepanuje
vůbec. Čím je fotografování rychlejší, tím
pro ně lépe. Mám velké štěstí v tom, že se
často už známe z předchozích focení, a můj
objekt mi tak důvěřuje. Znám navíc jejich
fotogenické úhly, což také práci usnadní,
a pokud je čas a můj objekt dovolí, experi-
mentuji a hledám pak úhly nové, které nás
občas příjemně překvapí. Pokud se jedná
o ženu, spolupracuji s vizážistou, který ji
na fotografování nalíčí a vytvoří účes,
a pokud to vyžaduje zadání, využívám i sty-
listy k výběru oblečení. Na postprodukci fo-
tografií už ale pracuji sama, s retušemi
a „omlazováním“ to ovšem nepřeháním,
i když trend je dnes spíš opačný.
● Pamatujete si, kdo všechno už stál
před vaším objektivem, a je někdo, koho
jste ještě nefotografovala a chtěla byste
jej fotit?

S kolegyní jsem založila fotobanku por-
trétů s názvem Facephoto, takže díky ní
přesně vím, kdo všechno už před mým fo-
toaparátem stál. Z hlavy vám to ale asi ne-
řeknu. Co se týká osobností, žádnou zvlášt -
ní touhu po konkrétní osobě nemám, fotím
ráda každého, kdo ke mně přijde. Mým nej-
oblíbenějším objektem je samozřejmě moje
dcera Stella, té se rozhodně nenabažím
nik dy.
●Podstatou fotografie je zachycení kou -
zla okamžiku. Je ale určitě rozdíl v za-
chycení upravené osobnosti, dětí z dět-
ského domova, nebo třeba chudinské
čtvr  ti v Etiopii. Dá se říct, co je nároč-
nější?

Náročnost záleží zejména na okolnos-
tech, za kterých je fotografie pořízena, tak -
že je jasné, že pokud mám porovnat pohod -
lí ateliéru s vyprahlou Etiopií, není o čem

mlu vit. Co se ale moc nemění, je můj pro -
žitek chvíle, kdy mám fotoaparát u oka
a mač kám spoušť. Je to pro mě zázračný
moment tvorby a musím přiznat, že při
něm nedýchám, ať už jsem v atélieru na
Letné nebo třeba v Himálaji. Tohle je v pod-
statě to, co mě na fotografování baví nejvíc.
● Dokážete už v okamžiku stisknutí
spouště odhadnout, zda ta fotografie
bu de dobrá?

Víceméně ano, fotoaparát přikládám
k oku většinou až ve chvíli, kdy vnímám, že
právě teď je ten správný okamžik. A to je
moment, který se mi nejvíce líbí, a předpo-
kládám, že ho zaznamenám přesně podle
svého gusta a budu s ním spokojena i v sa-
motném výsledku.
●Existuje fotografie, kterou máte vy sa -
ma nejraději, která podle vás nějakým
způsobem převyšuje ty ostatní?

Moje nejoblíbenější fotografie pocházejí
právě z Ladakhu v Indii. Zvláštní vztah
mám k jedné z nich, je na ní posvátné je-
zero Tso Moriri, nacházející se v údolí Spiti
v regionu Himachal Pradesh. Pořídila jsem
ji na pětidenním treku, který byl velmi ná-
ročný, pohybovali jsme se ve výšce 5500 m
n. m. a poslední den se před námi otevřela
dech beroucí krajina. Vyzařuje pro mne
zvláštní energii, a proto ji mám nejraději.
●Pracovně často pobýváte na Praze 10.
Jaký vztah máte k této části metropole?

Co se týká Prahy 10, i zde jsem nějakou
dobu bydlela a dodnes zde sdílím s kolegyní
fotografkou její ateliér v parku Grébovka.
Místní jeskyně, které se říká grotta, je
úžasné prostředí k fotografování, stejně
jako Viniční altánek nebo nedaleké sta ré
vr šo vické nádraží. Polorozpadlé budovy
a sta ré oprýskané vagony jsou tak fotoge-
nické!
● Co ráda děláte ve volném čase, jaké
jsou vaše zájmy, záliby, koníčky?

Moje profese je i mým koníčkem, takže
pokud zrovna nepracuji se svým profi foto-
aparátem, fotím si různé momentky na
mobil, i to mě moc baví. Mobily navíc nabí-
zejí možnost nejrůznějších okamžitých fo-
tografických filtrů a jednoduchých úprav,
což skvěle podněcuje fotografickou kreati-
vitu. Kromě obrazové části svého života rá -

da medituji a cvičím jógu nebo další vý-
chodní cvičení, která posilují nejen mé tělo,
ale i mou duši.
●Máte nějaký fotografický, třeba nespl-
něný sen?

Mám cestovatelské sny a s tím souvisí i ty
fotografické. Ráda bych navštívila Patago-
nii, Jižní Afriku, Skandinávii, Aljašku nebo
Nový Zéland a chtěla bych z každé země
udělat reportáž a pořídit fotografie, ze kte-
rých bych ráda uspořádala další výstavu,
stejně jako v případě mé cesty do Indie.
● Co vás čeká v nejbližší do bě, jaké

máte pracovní plány, na co se těšíte?
Momentálně pendluji mezi ma teřskými

a pracovními povinnostmi. Těším se z kaž -
dé pracovní nabídky, která přijde, čeká mě
portrétování několika zajímavých osob-
ností a snad už konečně s herečkou Chan-
tal Poullain uskutečníme chystanou cestu
do Bretaně, kterou samozřejmě spojíme
i s fotografováním.

Monika Navrátilová
česká fotografka

■ Narodila se v Jeseníku, vystudovala střední zemědělskou a technickou školu.
■ Již několik let portrétuje pro společenská média známé osobnosti, fotograficky se
podílí i na nejrůznějších charitativních projektech, například pro hnutí Brontosaurus
v Himálaji, které v takzvaném Malém Tibetu pomáhá ve vzdělání dětem z chudých
rodin. Působila například v Etiopii nebo v severní Indii.
■ Je mj. autorkou kalendáře Klokánku Hostivice pro rok 2017 nebo módního kata-
logu značky E.daniely s Chantal Poullain pro sezonu 2018.
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servis

INZERCE V10-0516 INZERCE V10-0510

Evropská unie
Evropský sociální fond

14. 5. 13.00–17.00
■ Kodaňská x Norská

14. 5. 13.00–17.00
■ Vrátkovská x Tuklatská

14. 5. 14.00–18.00
■ Přetlucká x Prusická

14. 5. 14.00–18.00
■ Rybalkova x Charkovská

14. 5. 15.00–19.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)

15. 5. 15.00–19.00
■ Hostýnská (u školy)

16. 5. 13.00–17.00
■ Michelangelova (v proluce)

16. 5. 14.00–18.00
■ Mokřanská x Běžná

17. 5. 13.00–17.00
■ Dukelská x Volyňská

17. 5. 14.00–18.00
■ Tulipánová x Želivecká

17. 5. 15.00–19.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem

19. 5. 9.00–15.00
■ Za Sedmidomky x Pod Boh-
dalcem I. (mobilní dvůr)

19. 5. 8.00–12.00
■ Na Pahorku x Pod Sychro-
vem II.

19. 5. 9.00–13.00
■ Platanová x Kapraďová

21. 5. 13.00–17.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD)

21. 5. 13.00–17.00
■ Krymská x Kodaňská

21. 5. 14.00–18.00
■ Brigádníků x U Kombinátu

21. 5 14.00–18.00
■ Nučická x Dubečská

21. 5. 15.00–19.00
■Nosická (pod prodejnou Billa)

22. 5. 15.00–19.00
■ Nad Vodovodem x Slunečná

23. 5. 13.00–17.00
■ Srbínská (mezi garážemi)

23. 5. 14.00–18.00
■ Vladivostocká x Gruzínská

24. 5. 13.00–17.00
■ Sněženková x Meruňková

24. 5. 14.00–18.00
■ Křenická x Olešská

24. 5. 15.00–19.00
■ Bramboříková (parkoviště)

26. 5. 9.00–15.00
■ Nad Vršovskou horou

Velkoobjemové
kontejnery

26. 5. 8.00–12.00
■ Rektorská x Bakalářská

26. 5. 9.00–13.00
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4)

28. 5. 13.00–17.00
■ U Vršovického nádr. x Ukra-
jinská

28. 5. 13.00–17.00
■ Vladivostocká x Jaltská

28. 5. 14.00–18.00
■ Vršovická x Karpatská

28. 5. 14.00–18.00
■ Pod Altánem x Na Vrších

28. 5. 15.00–19.00
■ nám. Mezi Zahrádkami (na
okraji parku)

29. 5. 15.00–19.00
■ Přípotoční x Oblouková

30. 5. 13.00–17.00
■ Káranská x Pobořská

30. 5. 14.00–18.00
■ Madridská x Norská

31. 5. 13.00–17.00
■ Ostružinová x Jahodová

31. 5. 14.00–18.00
■ Elektrárenská x Nad Vršov-
skou horou

31. 5. 15.00–19.00
■ Doubravčická x Tehovská

Zdroj: MČ Praha 10

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

časovém úseku. Do kontejnerů
patří pouze domovní odpad ob-

jemného charakteru, například
starý nábytek, podlahové kry-
tiny, kovové odpady, sanitární
keramika, autoskla, zrcadla,
sta ré sportovní náčiní.
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téma čtenářů

Jsem proti zavedení zón
pla ceného stání na Pra -
ze 10. Nikdo mi nezaručí,

že po zavedení zón budu mít
vždy volné parkovací místo
v ulici před domem. Pouze by to
bylo tahání peněz z lidí,
a vlastně za nic. Auto má dnes
kdekdo a je jich více než parko-

vacích míst. Zóny bych zrušila
po celé Praze, jen to komplikuje
život Pražanům.

Věra Kubičková

Parkování na Praze 10 je
očistec. Neznám nic hor-
šího! Přijedete po šesté

ho dině večer a jezdíte po Vršo-

Parkování
očima čtenářů

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

vicích klidně i půl hodiny, než
auto někde zanecháte.

A to nemluvím o tom, že jdu
k domu i kilometr a víc, nehle -
dě, že vozidlo nezaparkuji
v sou ladu s předpisy.

Proto jsem zastánce zón. Na-
příklad v ulici Kodaňská, od kři-
žovatky s ulicí 28. pluku přes
týden napočítám na každé
straně až k ulici Vršovic ká 40
aut, která evidentně nejsou
z Prahy.

Tito lidé přijedou v neděli od-
poledne a auto zde zanechají,
protože v zónách žijí v pro-
nájmu a majitel jim nedá trvalé
bydliště! Tato situace by se mě -
la řešit celopražsky, ale do té
doby se přikláním k zónám i na
Praze 10. 

Ivo Skřivánek 

Bydlím v ulici, která těsně
sousedí s obvodem Prahy
2 a ze které je velice do -

bré spojení MHD s centrem. Na
desítce se mi parkuje velice
špat ně. Pokud chci zaparkovat
v blízkosti svého bydliště, strá-

vím hledáním volného mís ta
někdy i hodinu, a pokud se mi
to nepodaří, odjíždím ně kam do
jiné části Prahy 10 zkoušet své
štěsí.

Zaparkuji ně k dy až ve vzdá-
lennosti 2–5 km od domova.
K tomu ještě upřesňuji: Auto
používám jen v nutných přípa-
dech, kdy nemám jinou mož-
nost.

Jsem zastánce nějaké regu-
lace, ale hlavně jiného řešení,
než jsou stávající modré zóny,
znemožňující zaparkovat jinde
než v „domovské“ městské čás -
ti.

Nejhorší situace je na okra-
jích Prahy 10 směrem k cen tru.
Jednoznačně upřednostňuji ce-
lopražské řešení. Například za-
vedení 3 zón: centrum, širší
centrum a okrajové části.

Preferuji model, kdy takzva -
ní rezidenti ve své zóně parkují
zdarma, v os tatních zónách za
rezidenční poplatek, který je
nižší než po platek pro mimo-
pražské návštěvníky.

Petr Reiterman

INZERCE V10-0503a INZERCE V10-0503b
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luštění

Tajenka skrývá citátGeorge Bernarda Shawa

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 05: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

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

INZERCE V10-0522

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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veřejný prostor

Rodina se 2 dětmi
hledá podnájem

cca 100 m2 v domě
u osamělého seniora.

Nabízí výpomoc
s domem, zahradou,
domácností, možnost

zajištění nákupů,
odvozu k lékaři.

Kontaktujte Nadační fond
Firm4y senior,

nf-senior@email.cz,
tel: 273132658.
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HLEDÁME POSILU
do našeho týmu 

na našem výdejním místě
v Praze – Uhříněvsi.

V případě zájmu
a bližších informací

nás kontaktujte na e-mail:
sale@i-mobily.cz

pozice
ASISTENT/KA

E-SHOPU

Děkuji za nabídku.
tel.: 775 623 723

Koupím moto
československé

výroby:

Stadion – Jawetta –
Pařez – Pionýr –
Jawa – CZ ...atd,

v původním
nálezovém stavu:

koroze, nekompletní,
případně pouze

díly k těmto
motocyklům.
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Nová lipová alej ve Straš-
nicích byla vysazena ve
spolupráci radnice s mí-

stními dětmi, respektive jejich
rodiči. Výsadba totiž byla sou-
částí projektu „Strom za naro-
zené dítě“. „Již několik let Pra -
ha 10 sází stromy za narozené
děti. Letošní jarní výsadbu jsme
spojili se stoletými narozenina -

mi republiky a ve Strašnicích
tak vznikla nová alej,“ potvrdil
starosta desítky Vladimír No -
vák (ČSSD). 

Strom vhodný
do města

Nová „Alej republiky“ čítá
cel kem 24 stromů, jde o lípu
srdčitou, tedy národní strom,

Desítka má novou alej,
připomíná vznik Československa
Čtyřiadvacet lip tvoří alej, která byla
vysazena ve Strašnicích. Desátá městská
část si tímto aktem připomíná vznik
Československa. Lípa, coby národní strom,
je jedním z hlavních témat letošních oslav.
Lidé mohou lípy například fotit nebo sázet.

dřevina je navíc vhodná do
městské zeleně a okolního pro-
středí. „Myslím, že sázení stro -
mů za narozené děti je krásný
zvyk a darovat lípy k narozeni-
nám naší republice se přímo na-
bízelo. Doufám, že budou zkrá-
šlovat okolí alespoň dalších sto
let,“ říká místostarosta Tomáš
Pek (TOP 09).

V rámci letošních oslav stého
výročí založení Československa
dostanou fotografové šanci us -
pět v soutěži Lípa – náš národní
strom. Soutěž organizuje web
Pražské stromy ve spolupráci
s pražským magistrátem. 

Klání je určeno amatérským
fotografům a cílem je zdoku-
mentovat dřeviny, které byly
vysazeny na počest vzniku Če-

skoslovenské republiky, a najít
nejkrásnější lípu Pra hy. Lípa je
nejoblíbenějším listnatým stro-
mem a stala se také sym bolem
slovanské vzájemnosti.

Snímky je třeba doplnit o lo-
kalitu, kde strom roste, připojit
lze okolnosti vzniku sním ku
nebo poznámku, čím strom
soutěžícího zaujal. Fotografie je
možné zasílat do 19. srpna na
e–mailovou adresu praz skes -
tro my@seznam.cz.

Lípy hledají Češi také pro-
střednictvím projektu Nadace
Partnerství Stromy svobody
1918–2018. Akce byla spuště -
na loni a do konce úno ra jich by -
lo nalezeno tisíc. Cílem kam -
paně je najít příběhy 1918
stro mů.

Jsme nový tištěný měsíčník a web,  
který nemá v Česku obdoby.

Šifra se nebojí psát otevřeně o věcech,  
o kterých ostatní mlčí.

Šiřte tohle super čtení s námi. Mluvte o nás, objednejte si 
nás domů či do firmy, zavolejte si o letáky.

Se Šifrou budete vy i vaši známí vždycky o krok napřed.

Více info na www.casopis-sifra.cz,  
redakce@casopis-sifra.cz nebo 702 417 540

  

  

  

  

Asistent/asistentka
Hledáme vhodného kandidáta

na administrativní pozici

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.

Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.

Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

CV posílejte na: info@a11.cz



14 www.vase10.cz

volný čas

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
51

2

www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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● Na prázdniny připravujete
tady v Golfovém klubu Hod-
kovičky dětské golfové campy.
O co přes ně půjde?

Jedná se o klasické příměst-
ské tábory, kdy u nás děti stráví
celý den od 9.00 hodin od rána,
ale večer se vrátí domů k rodi-
čům. Děti máme podle věku
rozdělené do dvou skupin, ty
menší se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne
budou mít naplánovaný jiný
program, který bude pochopi-
telně záviset na počasí. Když
bude ven ku pěkně, budou si
hrát na hřišti, za hra jí si míčové
hry, půjdou si zaplavat do ba-

zénu do Podolí, když bude ošk-
livo, půjdou třeba do kina. Star -
ší děti budou na golfovém hřišti
celý den. Věnovat se dětem bu -
dou na hřišti naši profesionální
trenéři.
● Jak staré děti se mohou na
letní golfový camp v Hodko-
vičkách přihlásit?

Příměstské golfové tábory
jsou určeny pro děti zhruba od
šesti do osmnácti let. Kaž dý
trenér bude mít ve skupině ma-
ximálně šest dětí. Turnusy se
střídají každý týden. Stává se
nám, že rodiče zaplatí dítěti je -
den turnus a na jeho konci už si
zamlouvají ještě jeden týden.

Campy pořádáme pravidelně
a víme, že děti se k nám každý
rok rády vracejí. A také jsme sa-
mozřejmě vypozorovali, že
k nám přišel na tábor úpl ný
začá tečník a golf ho natolik za-
ujal, že se mu začal věnovat.
Hned v září nám začnou dětské
kurzy. Ty mohou navštěvovat
děti od čtyř let až po třiadvace-
tileté juniory. Chodí se hrát jed-
nou až dvakrát týdně po dle
věku dětí. Přihlásit se ale samo-
zřejmě mohou i začátečníci,
kteří v létě na camp nepřijdou.
● Mohou se přihlásit i děti,
které v živo tě nedržely golfo-
vou hůl v ruce?

Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá princip
příměstských táborů. Jeden takový se bude konat v průběhu léta
v Hodkovičkách – zaměřen bude na golf. Přihlásit se mohou děti
od šesti do osmnácti let. „Menší děti se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne budou mít naplánovaný jiný
program. Starší děti budou na golfovém hřišti celý den. Věnovat
se dětem budou na hřišti naši profesionální trenéři,“ popisuje letní
campy Filip Jettmar, manažer Golfového klubu Hodkovičky.

Program na léto?
Co třeba golfový camp?
Program na léto?
Co třeba golfový camp?

Samozřejmě, vůbec neřeší -
me, kdo na tom jak s golfem je.
Kdo ho ještě nehrál, může se
naučit něco nového, kdo už ně-
jakou zkušenost má, zatrénuje
si. Den začne protažením, děti
si zaběhají, procvičí, zahrají
hry. Potom už dostanou do ruky
hole a učí se odpalovat, ti zku-
šenější trénují. 
● Co si musejí účastníci cam -
pů přinést?

Děti, které už golf hrají, si
mo hou přinést vlastní hole,
nikdo si ale nemusí nic kupovat
a shánět. Stačí pevné boty
a sportovní oblečení. Vše ostat -
ní zajistíme my. A to včetně sva-
čin a obědů a pravidelného pití.
I když možná ještě k tomu oble-
čení, budeme rádi, když děti
budou nosit trička s límečkem
a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Chuť začít s golfem ale
mohou mít i dospělí. I pro ně
máte nějaké začátečnické
kur zy?

Ano, i takové kurzy máme.
Začátečnické kurzy pro dospělé
trvají měsíc a skládají se z osmi
lekcí po osmdesáti minutách.
Po jejich absolvování jsou
účast níci připraveni získat
osvědčení pro hru na hřišti
a stávají se tak plnohodnot-
nými golfisty. Kurzy probíhají
od dubna do října. Měsíc jim
stačí k tomu se dobře připravit.

www.hodkovicky.cz

APOKORK STUDIO BEROUN
Pod Hájem 433
267 01 Beroun – Králův Dvůr
mobil: 605 367 906
emai: obchod@apokork.cz

APOKORK STUDIO PRAHA
Přátelství 38
104 00 Praha 10 – Uhříněves
mobil: 733 110 405
email: obchodpraha@apokork.cz
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veřejný prostor

Žádnému obyvateli Prahy
není lhostejno, jak vypa -
dá okolí jeho bydliště, jak

se dostane do práce nebo za zá-
bavou, zda jeho děti nebo vnou-
čata mají školu nebo park – jak
se říká, „u nosu“. Většinou i po -
dle těchto okolností se lidé roz-
hodují, kde se usadit, postavit
dům, koupit nebo pronajmout
byt. Teď se otevírá možnost se-
známit se nejen s aktuální po-
dobou míst, která obýváme, ale
nahlédnout i do jejich budouc-
nosti. Či dokonce do této bu-
doucnosti promluvit. Po letech
příprav je totiž připraven k na-
hlédnutí a podání připomínek
no vý územní plán Prahy – tzv.
Metropolitní plán.

K čemu je
Metropolitní plán?

Úkolem plánu je vytvořit pře-
hledné a stabilní prostředí, kde
platí jasná pravidla. Jaká? Prá -
vě to je otázka, na kterou v ná-
vrhu plánu odpovídají odbor-
níci – architekti, urbanisté,
do pravní a další experti a poli-
tická reprezentace. Svoji před-
stavu ale mají všichni, kterých
se život v hlavním městě týká –
majitelé pozemků, občanská
sdružení i jednotliví obyvatelé
Prahy.

Metropolitní plán je vlastně
do hoda všech zainteresova-
ných na budoucí podobě města.
Dohoda, v níž je třeba skloubit
zájem veřejný se záj my soukro-
mými. Najít způsob, jak sou-
časně respektovat historické
dědictví, chránit krajinu a vy-
hovět požadavkům dnešní i bu-
doucí doby. Cesta k definitivní
podobě Metropolitního plá nu
není jednoduchá a zabere ještě
několik let. To je čas, který mů-
žeme využít k hledání oné do-
hody. Aby nebyl nikdo opome-
nut nebo znevýhodněn,
upra vuje celý proces přípravy
plánu zákon.  

Mapa
budoucnosti

Plánu porozumí každý, kdo
umí číst v mapách. Vypadá totiž
jako mapa v měřítku 1:10 000.
Z Metropolitního plánu vyčtete
například, jaké druhy lokalit se
v Praze nacházejí a budou na-
dále rozvíjet. Tam, kde v plánu
najdete typické bloky bytových
domů, se určitě nepostaví kan-
celářský komplex a naopak.
Plán ukáže také důležité komu-
nikace, a to nejen ty dopravní.
Zvláště pro stavebníky jsou dů-
ležité kanalizační, plynové
a elektrické trasy.

Ostatně zejména vlastníci
pozemků a nemovitostí by se
o Metropolitní plán měli zají-
mat – plán totiž vymezuje pra-
vidla, co se na kterém pozemku
stavět smí anebo nesmí. V Me-
tropolitním plánu toho najdete
mnohem více. Je od 16. dubna
k nahlédnutí na webových
stránkách http://plan.iprpra -
ha.cz/

Odborníci
poradí, vysvětlí

Kdo by se chtěl dozvědět více
nebo nemá přístup k internetu,
může využít programů v Cen-
tru architektury a městského
plánování (tzv. CAMP), nebo te-
matickou výstavu v tamtéž.
CAMP sídlí v areálu Emauz
kousek od Karlova náměstí. Vý-
stava komplexně představí
návrh Metropolitního plánu ur-
čený k projednání s veřejností.
Vystaven bude hlavní výkres
i vybraná schémata. Cílem ex-
pozice je především seznámit
veřejnost s obsahem plánu
a přehledně vysvětlit jeho me-
todiku. Od zahájení výstavy
27. dubna do 15. června budou
v prostorách CAMP dva dny
v týdnu přítomni i zástupci
zpracovatelského týmu a zá-
stupci pořizovatele (ÚZR

K budoucnosti Prahy
si můžete říci své MHMP) pro konzultace a dota -

zy k návrhu plánu. Od 15. čer v -
na do 26. července pak budou
odborníci připraveni konzulto-
vat každý všední den. Podrobný
program aktivit najdete na
webu http://plan.iprpraha.cz/
a http://me tro poli t ni plan.pra -
ha.eu/.

Městská část
na vaší straně

Času na prostudování ná-
vrhu plánu bude více než dva
měsíce. Potom bude následovat
tzv. společné jednání a zákonná
lhůta 30 dní (od 26. 6. do 27. 7.
2018), kdy může každý občan
podat své připomínky k návr -
hu. Významnou roli ve společ-
ném jednání mají městské části
– ty mohou podávat mimo jiné
tzv. zásadní připomínky, které
budou mít výraznější vá hu,
a o jejich vypořádání bude roz-

hodovat Zastupitelstvo hlav -
ního města Prahy. Pokud se
rozhodnete Metropolitní plán
připomínkovat ve věci důležité
pro širší okolí nebo celou čtvrť,
je vhodné konzultovat věcnou
připomínku právě s vedením
městské části. Znají tam každý
dům a každou strouhu a vašim
připomínkám jistě nejlépe po-
rozumí. A konečně – podat při-
pomínku podle zákona není tak
jednoduché.

Aby byla přijata, musí mít
řadu náležitostí. Udělat chybu,
něco opomenout – to se může
laikovi snadno stát. Právě proto
bychom všem, kdo se v územ-
ním plánovaní necítí být ex-
perty, doporučili návštěvu
CAMP a spolupráci s vaším sta-
rostou a zastupiteli. Vždyť po-
hlédnout do budoucnosti bez
křišťálové koule, to za tu trochu
úsilí stojí, ne?

metropolitniplan.praha.eu
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Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH a dodání poštou na dobírku do ČR. Poštovné ani balné cenu zásilky nenavýší.
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