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Procházky
po desítce

Volný čas

Graffiti
ve Vršovicích

Veřejný prostor

Vyzkoušejte
triatlon

Sport

Sofie K. Filippi:
Skrze umění

jsem poznala sama sebe

Najdete nás na
www.vase10.cz

Vyklízení, výkup
pozůstalostí:

Nabízíme vyklízení všech
druhů nemovitostí
(byty, sklepy, půdy, nebytové prostory)

Dále nabízíme výkup pozůstalostí i jejich částí
(starožitnosti, elektronika, nářadí a cokoliv jiného)

Tel. 775 623 723
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Kam s odpadem
v Praze 10



TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

*ilustrační foto

Nabídka, které propadne každý

Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní,
multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing
s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.
Navštivte nejbližšího autorizovaného partnera ŠKODA.

www.tednatomam.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

AB AUTO BREJLA s.r.o., Automobilová 585, Vestec u Prahy 
Tel.: 244 912 000,  www.auto-brejla.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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INZERCE V10-0608

Vážení čtenáři
držíte v rukou poslední před-
prázdninové vydání magazí -
nu Vaše 10. Přinášíme vám
povídání s mladou a talento-
vanou herečkou a tanečnicí
Sofií Karochovou Filippi, kte-
rou jste mohli pravidelně
vídat třeba v jednom z nejsle-
dovanějších tuzemských seri-
álů. Jak se dostala k těmto
obo rům, co ji baví, jak moc ji
ovlivnily profese jejích rodičů
a co chystá na léto? Bude to
mimo jiné každoroční pří-

městský camp. Už máte vybráno, kam letos o prázdninách
pojedou vaše děti? Nebo už je máte odrostlé a vybíráte si,
kam vyrazíte vy? Než absolvujete předdovolenkové kolečko
a odjedete za odpočinkem, vyberte si nějakou zajímavou
akci, která se koná v desáté městské části, a vydejte se po-
bavit se. Připojte se třeba ke skupině, která bude procházet
ulicemi Prahy 10 a společně poznávat pozoruhodná místa
a připomínat si třeba to, které osobnosti zde dříve žily. Při-
nášíme vám také zajímavosti o proběhlých zápisech a ná-
zory koaličních a opozičních politiků na toto téma. Užijte
si krásné léto.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 27. 7. 2018
Časopis vychází 6. 8. 2018
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Najděte psa
Prahy 10

Sedmého psa roku hledá desátá
městská část. V rámci klání Pes
Prahy 10 se utají přihlášení čtyř-

nozí mazlíčkové, o to nejlepším roz-
hodne v internetovém hlasování veřej-
nost. Hlasování pro vybranou desítku
finalistů se uzavře 8. června. Vítězem
loňského ročníku soutěže Pes Prahy 10
se stala Dylan, plemene šetladského ov-
čáka, na druhém místě skončil Mufin,
rasy Borderdor, na třetím místě Sam-
mynka, hrubosrstý jezevčík.

Úspěšné byly děti ze škol v desáté
městské části v asymetrických sou-
těžích Sollertia Praha. Nejlepší žáci

pražských středních odborných škol byli
oceněni originální stříbrnou medailí vyra-
ženou v České mincovně k této zvláštní pří-
ležitosti. V letošním ročníku proběhly sou-
těže v osmi oborech vzdělání – truhlář,
mechanik opravář motorových vozidel, ka-

deřník, elektrikář, strojírenství, cukrář,
stavebnictví a kuchař. Soutěž Sollertia
Praha je součástí programu hlavního měs -
ta Prahy Podpora odborného vzdělávání na
území hlavního města Prahy. Dovednostní
soutěže Sollertia mají za cíl rozšířit přímou
účast podniků jako budoucích zaměstnava-
telů na obsahu výuky a na hodnocení vý-
sledků žáka.

Děti z Prahy 10
získaly medaili

Kampaň, která má zlepšit ohledupl-
nost cyklistů, motoristů a chodců,
spustilo hlavní město Praha. Jme-

nuje se Jezdím jako člověk a bude vzdělávat
veřejnost v pravidlech jízdy na kole a dal-
ších pravidlech silničního provozu. Z průz -
ku mu zaměřeného na cyklistiku vyplynulo,

že bezpečnost je v současnosti největ ší pře-
kážkou ve využívání kola k pře pravě po
Praze. Ze statistik však plyne, že viníkem
nehod s účastí cyklisty nejsou pouze moto-
risté. Cyklisté za posledních dvanáct let  za-
vinili přes 40 procent ne hod dvou účast-
níků.

Kampaň pro cyklisty
Jezdím jako člověk

INZERCE V10-0622

SPECIALISTA
TECHNICKO-PROVOZNÍ ČINNOSTI 

Pracovní náplň:
■ Příprava a realizace vodohospodářských staveb
■ Technická podpora úseku výroby

Požadujeme:
■ SŠ nebo VŠ – obor strojní
■ Dobrá znalost práce na PC
■ Znalost práce v AutoCad, KROS (výhodou)
■ ŘP, skup. B. 
■ Praxe v oboru vítána
■ Kontakt: pavel.gajdos@cvcw.cz, 725 773 265

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK 
Pracovní náplň

■ Zámečnické práce
■ Opravy technologických celků

Požadujeme
■ Vzdělání střední odborné
■ Praxe v oboru podmínkou
■ Řidičské oprávnění skup. B
■ Svářečský průkaz – alespoň ZK 111 a ZK 311
■ Dobrý zdravotní stav
■ Kontakt: petr.stary@cvcw.cz, tel. 602 276 610

REFERENT METROLOGIE 
Pracovní náplň:

● kalibrace měrných objektů průtoku na čistírnách odpadních
vod a volných výustech

● návrh nových měrných objektů průtoku
● úpravy a opravy stávajících měrných objektů
● údržba měřící techniky
● vedení metrologické evidence

Požadujeme:
● středoškolské vzdělání s maturitou technického směru

(vodní stavby nebo elektro výhodou)
● znalost Office, znalost kreslení v AutoCadu výhodou
● dobré zdravotní a fyzické předpoklady (schopnost absolvovat

školení práce ve výškách, tj. práce s jistící technikou)
● řidičský průkaz B (delší pracovní cesty)
● zájem setrvat na pozici delší dobu – zácvik trvá 1–2 roky
● častý výkon pracovní funkce mimo Prahu
● Kontakt: jindrich.bernard@pvk.cz, tel. 602 169 312

Nabízíme:
■ Zázemí silné nadnárodní společnosti
■ Jistotu a stabilitu velké firmy
■ Odpovídající mzdové ohodnocení
■ Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající

z kolektivní smlouvy
■ Možnost dalšího profesního vzdělávání a kariérního růstu

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

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
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INZERCE V10-0603

TEXTILE HOUSE
Vršovická 32

110 00 Praha 10
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INZERCE V10-0610

P edb žné termíny odstávek tepelné energie v roce 2018

I naše sí  pot ebuje v lét  regeneraci
549 kilometr  naší sít  dodává teplo 225 tisíc m domácností, desítkám 
škol, nemocnic, ú ad , administrativních budov a pr myslových objekt  
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální 
pohodu a pohodlí, teplovodní sí  kontrolujeme pravideln  v letních 
m sících. P edejdeme tak nep íjemným poruchám v zimním období, které 
si bez vyh átého domova a teplé koupele neumíme p edstavit. Je to jako 
s dovolenou, b hem níž si dop áváte zaslouženou regeneraci, nebo jako 
s pé í, kterou v nujete svému autu, st eše domu a v bec všemu, na em 
vám záleží. Jedin  díky ní získáte klid a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní p ehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat 
také individuální odstávky. O p esných termínech v as informujeme konkrétní 
smluvní odb ratele (SVJ, BD atp.)

T šíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do
Malešice – oblast ulic Akademická, 
Na T ebešín , Nad Kapli kou, 
Univerzitní, Zv inova 

10. – 12. 7. a 22. – 24. 8.

Malešice bez omezení
Skalka 16. – 31. 7.
Solidarita 6. – 12. 8.
Strašnice 16. – 23. 7.
Vršovice bez omezení
Vršovice – oblast ulic Tolstého, 
Bulharská, Koda ská

30. 7. – 5. 8.

Vršovice – oblast ulic Bajkalská, 
B locerkevská

1. – 2. 6. a 15. – 31. 7.

Zahradní M sto – Záb hlice 18. – 24. 7. a 13. – 14. 8.

Cely rok s Vámi

6. 6. 13.00–17.00
■ Magnitogorská x Tádžická

6. 6. 14.00–18.00
■ Na Slatinách

7. 6. 13.00–17.00
■ Nedvězská (č. 6–12)

7. 6. 14.00–18.00
■ Práčská č. 37 (před školou)

7.6. 15.00–19.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách

9.6. 8.00–12.00
■ Na Křivce x Osnická

9.6. 9.00–13.00
■ Na Hroudě x U Hráze

11.6. 13.00–17.00
■ Litevská  x Bajkalská

11.6. 13.00–17.00
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami

11.6. 14.00–18.00
■ Sněženková x Jiřičkové

11.6. 14.00–18.00
■ Saratovská x Kralická

11.6. 15.00–19.00
■ Nad Úžlabinou 32

12.6. 15.00–19.00
■ K Botiči x Ukrajinská

13.6. 13.00–17.00
■ Káranská x Bydžovského

13.6. 14.00–18.00
■ Práčská x Topolová

14.6. 13.00–17.00
■ Limuzská x V Úžlabině

14.6. 14.00–18.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice)

14.6. 15.00–19.00
■ Dětská (v ohybu ulice)

16.6. 8.00–12.00
■ Na Universitním statku

16.6. 9.00–13.00
■ Heldova x Niederleho

23.6. 8.00–12.00
■ Voděradská  x Krupská

23.6. 9.00–13.00
■Cerhenická x Nad Vodovodem

30.6. 8.00–12.00
■ U Záběhlického zámku

30.6. 9.00–13.00
■ Kounická x Černická

■ Topolová a Jabloňová,
■ Jabloňová (proti č. o. 3)
■ Ostružinová
■ Jabloňová x U Zahrad. města
■ Jasmínová x Práčská
■ Švehlova x Topolová
■ Jahodová 2915/34
■ Jabloňová 2137/13
■ Narcisová (za domem č. 6)

■ Počernická, před poštou
■ Malešické nám. x U Tvrze
■ Počernická x Limuzská
■ Počernická x Dřevčická

■ Rubensova
■ V Olšinách u Billy
■ Srbínská
■ U Hráze
■ V Olšinách
■Černokostelecká x Tuklatská

■ Černokostelecká
■ Štěchovická x Solidarity
■ Goyova
■ Přetlucká
■ Dubečská x Průběžná
■Počernická (proti domu č. 3a)
■ Oravská x Solidarity

■ Kubánské nám. x Vršovická
■ Kodaňská
■ Taškentská
■ Oblouková
■ U Slavie x Vladivostocká
■ Vršovické nám. x Sportovní
■Murmanská x Kubánské nám.
■ Litevská x Tulská
■ U Vršovického nádraží
■ K Botiči x Vršovická
■ Ruská

■ ul. Sedmidomky
■Nad Vrš. horou x Elektrárenská

Záběhlice

Malešice

Strašnice

Vršovice

Michle

Velkoobjemové
kontejnery

Nádoby
na použitý textil
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politika

Vladimír Novák,
ČSSD, starosta MČ Praha 10

Uspokojíme většinu zájemců
Výsledky přijetí do školek a škol v době,

kdy píšu tuto odpověď, ještě nejsou známy.
Troufám si ale tvrdit, že budeme i letos
schop ni uspokojit naprostou většinu zájem -
ců o vzdělávání v našich zařízeních, která
průběžně rekonstruujeme a vybavujeme mo-
derní technikou. U jedné základní školy jsme přistavili patro a plá-
nujeme výstavbu nové školky v Malešicích, protože podle demo-
grafické studie budeme brzy potřebovat větší kapacitu školek. Dětí
se rodí hodně a je to dobře. Rodičům se snažíme usnadnit práci
tím, že jsme zavedli elektronické zápisy do školek. Tak jsem zvě-
dav, jaké na ně budou ohlasy – stejně je sice potřeba osobní náv-
štěva školky, ale už podstatně snazší a není nutné s každým lej-
strem školky objíždět osobně. Výsledky zápisů budou samozřejmě
včas zveřejněny.

Pavel Mareš,
Koalice Vlasta, zastupitel Koalice VLASTA
(KDU-ČSL), člen Komise výchovně vzdělávací

Napravit minulost bude těžké
Počet nepřijatých dětí do školek je hrozivý.

Stále nám i roste počet dětí v základních ško-
lách. Je třeba dělat všechno pro to, abychom
se nemuseli pouštět do tzv. turnusové výuky.
Hrozí totiž, že jedny děti budou chodit do
školy dopoledne a druhé odpoledne. Může za to příšerná majet-
ková politika staré ODS a ČSSD. V době, kdy se rodilo málo dětí,
se školské budovy neuvážlivě prodávaly nebo dlouhodobě prona-
jímaly soukromým subjektům. Tak jsme přišli o budovy či parcely,
kde by se teď dalo stavět. My nic prodávat nebudeme. Budeme tla-
čit na developery, aby budovali školská zařízení. A pomůžeme
těm, kdo se kvůli chybám richterovské garnitury dostali do velmi
obtížné situace. Od počátku aktivně prosazujeme, aby ze staré
školy na Strašnické byla znovu základní škola. Byli jsme i mezi
těmi, kdo před kusadly developerů zachránili školku na Bohdalci.

Ing. Jana Čunátová,
KSČM, zastupitelka MČ Praha 10

Zápis do školek a škol dostal zelenou
Každý den mám možnost pozorovat nej-

mladší obyvatele Prahy 10, jak se pomalu
mě ní z miminek v batolata a posléze v malé
školáky. Samotná Praha 10 rozšiřovala kapa-
citní možnosti již v minulosti dostavbou škol -
ky v ul. Magnitogorská a opravou stávajících
školských zařízení, aby odpovídaly současným předpisům. Jak se
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ukazuje, tak stále to nestačí. Obec potřebuje pomoc od Magistrátu
hl. m. Prahy při plánování další výstavby předškolních zařízení na
jejím území. Také je nutné při výstavbě nových domů počítat s vý-
stavbou MŠ a školských zařazení.

Ivana Cabrnochová,
SZ, radní MČ Praha 10

Připravujeme znovuotevření školky
Radnice v Praze 10 umí připravit školy

a škol ky pro děti svých obyvatel. Rodiče si
jistě vzpomenou na boj Strany zelených za
obnovu školky na Sychrově, kterou se poda-
řilo otevřít i díky petici, kterou iniciovali
míst ní obyvatelé včetně zastupitele Zdeňka
Vávry. Další místa vznikla ve školce ve Vladivostocké nebo v Mag-
nitogorské, Břečťanové a Mrštíkově, připravuje se znovuotevření
školy V Olšinách. Musím si ale postěžovat na ministerstvo financí,
tehdy vedené Andrejem Babišem. Usilovali jsme o obnovu státem
vlastněné školky v Přípotoční. A stát ji prodal nejvyšší nabídce
soukromníkům. Jak je možné, že naše vláda nepodpoří Prahu 10
převodem budovy, kterou nutně potřebuje pro své občany?

Ondřej Počarovský,
TOP 09, radní MČ Praha 10

Daří se nám
Navyšování kapacit mateřských škol

a zlepšování podmínek výuky v nich je jedna
z našich priorit. Snad nebudu vypadat ne-
skromně, když řeknu, že se nám daří. Za po-
slední 4 roky vzniklo v mateřských školách
zřizovaných městskou částí 8 nových tříd, je
navíc schválena výstavba školy nové, díky které vznikne zhruba
stovka dalších míst. Stávající kapacita je schopná uspokojit napro-
stou většinu žadatelů. Pokud budu konkrétnější, pak v mateř-
ských školách je aktuálně 3013 míst, přijímat mohou letos ře -
ditelky 797 dětí na volná místa. Případný „převis“ v tuto chvíli
ne dokážeme odhadnout, protože řízení stále probíhají a mnoho
rodičů si podává žádosti do více škol. Co říci můžeme, je, že letos
byl zápis jednodušší než v předchozích letech, protože jsme udě-
lali Prahu 10 jedním školským obvodem a zároveň jsme poprvé
spustili také elektronické předzápisy, díky kterým ubylo ředitel-
kám administrativy.

Zápisy
do škol a školek

Pro naši výrobní společnost Svoboda Press s.r.o. přijmeme ELEKTRIKÁŘE
Práce na plný úvazek, ve směnném provozu.

Požadujeme: platné osvědčení dle vyhlášky ČÚBP č.50/78 Sb. § 6 do 1000V +
§ 6 nad 1000V, ochotu pracovat ve směnném provozu, ochotu zajišťovat provoz
formou pracovní pohotovosti (dle harmonogramu), časová flexibilita,
svědomitost, spolehlivost.

Nabízíme: Mzda 29.000,- + cca 3.000,- příplatky, náborový příspěvek 10.000,-
Kč, stravenky, vlastní kantýna a jídelna, dovolená navíc, příspěvek na benefit
kartu 500 Kč/měsíčně, příspěvek do penzijního fondu 1.000 Kč/měsíčně,
vánoční příspěvek

Kontakt: pí. Hradecká, 266 021 272, hradecka@svoboda.cz nebo osobně na
adrese Sazečská 560/8, Praha 10, 4. patro, PO-PÁ 7:00–13,00 hod.

INZERCE V10-0624
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volný čas

■ Beseda na téma Děti s po-
ruchami pozornosti se koná
ve středu 6. června v 19.30 ho -
din v Rodinném a komunitním
centrum Jablíčkov v Bytovém
do mě Malešice. Příchozí se do-
zvědí, jak a kdy lze rozpoznat,
že dítě potřebuje v něčem spe-
cifický přístup, jak se vychová -
vá dítě s těmito specifiky či jak
s ním pracovat v době školní do-
cházky. Besedu povede PhDr.
Pe tra Bílková.

■ Divadlo Verze, stálý host
Vršovického divadla Mana,
uvede v červnu ve Vršovicích
hru Úča musí pryč, a to 13. čer -
vna od 19.30 hodin. Úča musí
pryč vypráví příběh ze školního
prostředí. V prvním pololetí se
známky dětí rapidně zhoršily,
atmosféra ve třídě je špatná,
proto je nutné odvolat učitelku!

■ Na 19. června od 19.00 ho -
din je v Malešickém mikropi-
vovaru naplánován další díl
seriálu Dobrodružství archi-
tektury. Akci pořádá Iniciativa
Naše Malešice a jde o autorský
cyklus přednášek s výkladem
architekta a člena iniciativy Na -
še Malešice Davida Mateáska.

■ Tradiční Malešický beach
volejbal se koná 21. června
v 17.00 hodin. Hrát se bude
v centru sportu a zábavy Hec-
tor, sportovní akci pořádá spo-
lek KALOKAGATHIA PRA HA
ve spolupráci s iniciativou Naše
Malešice. Jde o třetí ročník
amatérského turnaje v plážo-
vém volejbale, zúčastnit se mů -
že každý s výjimkou profesio -
nálů. 

Beseda v Malešicích

6. června

Dobrodružství
architektury

19. června

Úča musí pryč

13. června

Malešický
beach volejbal

21. června

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

■ Pobočka knihovny v Praze
10 Dům čtení Ruská nabízí
možnost navštívit další z pra-
videlných večerů pořádaných
členy Literární dílny při Škole
zotavení. Svou tvorbu na téma
Nemoc představí lidé, kteří jsou
zkušení v psaní a zkoušení v ži-
votě. Večerem bude provázet
bás ník Jan Škrob, pozvání ke
čte ní přijali básnířka Marika
Ma riewicz a Adam Borzič. 

■ Oblíbený Méďa Tulák se
22. června opět zastaví v Domě
čtení v Ruské ulici. Příchozí děti
a rodiče mohou prožít další ve-
selé dobrodružství médi a ma-
lého psa s velkým snem.

■ Výstava Jana Dybalová:
Energie v Pohybu je k vidění do
15. června v Galerii PRE. Au -
tor ka má za sebou již několik
samostatných a skupinových
výstav doma i v zahraničí.
V loň ském roce se stala členkou
Sdružení výtvarníků ČR. Její
díla jsou v soukromých sbír-
kách v Česku i v cizině.

■ Oslava desátého výročí za-
ložení taneční skupiny Mata-
hari Group Happy Birthday
Matahari Group proběhne na
prk nech Vršovického divadla.
Naplánována je akce na 23. čer -
v na od 19.00 hodin. K vidění
bude exotická přehlídka tanců.

Méďa Tulák

22. června

Energie v Pohybu

15. června

Oslava taneční skupiny

23. června

Obludný kruh

21. června

INZERCE V10-0613

www.eucklinika.czv naší péči

Medifin - zdravotní služby se mění na 
EUC Klinika Praha

Od června 2018 se Medifin - zdravotní služby mění na EUC Kliniku Praha a tím 
se přihlásí ke stále silnější značce „EUC“ s magentově-modrým křížkem. 

EUC Klinika Praha patří mezi největší soukromá ambulantní zařízení 
v Praze. Funguje od roku 1994, od roku 2017 je součástí skupiny EUC. 
Má 4 kliniky: Kartouzská, Malešice, Šustova a Opatovská. Klientům jsou 
k dispozici i lékárny a v klinice Malešice zajišťujeme službu pohotovosti 
a pohotovostní lékárny. Naším cílem je komplexní zajištění vysoké úrovně 
péče a maximálního komfortu pro naše pacienty i zdravotnický personál.

Zdravotnická skupina EUC je provozovatelem největší sítě ambulantních 
klinik v ČR, kterou tvoří 28 zdravotnických zařízení, 19 lékáren a 14 laboratoří. 
V 17 městech ČR ošetříme přes 1,8 mil. klientů za rok. 

INZERCE V10-0606

KLUB KÁJA A PÁJA
Kodaňská 17, Praha 10 pořádá

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY
Týden plný zábavy, dobrodružství, tvoření,

tancování, cvičení pro radost
a za hezkého počasí pobyt na zdravém vzduchu

pro všechny děti od 3,5 roku do 6 let.
Provoz každý všední den od 8 do 16 hodin.

Sleva:
5% pro sourozence, 10% na druhý a další týden.

Přihlásit se můžete na telefonu 725 112 747
nebo emailem p.dufkova@seznam.cz

Nabízíme i celoroční jesle – školičku pro děti
od 1,5 roku do 5 let a zápis probíhá celý rok.

Otevřeno je i o letních prázdninách.
Pracovní doba 7.15–17.30 hod.

www.kajaapaja.cz. 

6. 7.–20. 7. 2018
23. 7.–27. 7. 2018

Cena za týden: 2400,- Kč
Cena den: 600,- Kč
Strava: 70,- Kč/den

6. 8.–10. 8. 2018
13. 8.–17. 8. 2018
20. 8.–24. 8. 2018

Cena za týden: 2 000,- Kč
Cena den: 600,- Kč
Strava: 70,- Kč/den
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●Poprvé jste stála před kamerou ve čty-
řech letech. Pamatujete si ještě, jak jste
se jako malé dítě na natáčení cítila?

Nedávno jsem se od mámy dozvěděla, že
mi byly teprve tři roky, takže jsem byla fakt
úplně malinká. Živě si toho proto už moc
nevybavuju. Mám ale takovou vzpomínku,
jediný záblesk, z mého prvního natáčení.
To čilo se ve vlaku. Ve chvíli, kdy byl náš
obraz natočený, si vybavuji svoji větu, že už
nikdy nechci dělat nic jiného, než natáčet.
A od té chvíle se mi herectví zalíbilo. 
● Herečkou jste tedy chtěla být úplně
odmalička. Opravdu jste o nějakém ji -
ném povolání nikdy nepřemýšlela?

Ano, přemýšlela, ale vždy to byly profese
spojené s uměním. Nikdy jsem nechtěla být
„jen herečkou“. Herectví, tanec a hudba mě
vždy bavily hlavně proto, že se dají propo-
jovat. Jak jsem v uměleckém prostředí vy-
růstala, tak mi to přijde přirozené. Máma
mi odmala říkala: „Jestli chceš být hereč-
kou, tak buď, je to krásné povolání. Ale zů-
staň sama sebou, se svou svobodou a tou-
hou tvořit. Nikdy nemusíš být na nikom
zá vislá. Ani na režisérech, ani na produk-
cích. Ty jsi se pro jeviště narodila.“ Potěšilo
mě, že mi stejná slova řekl i můj profesor
na herectví Zbyšek Pantůček, když se byl
na mě podívat v divadle.
● Jak na vaše plány o budoucím povo-
lání reagoval tatínek? Ani on vám herec-
tví nerozmlouval?

Táta je bývalý fotbalista a umělec, vystu-
dovaný výtvarník, podporuje nás s bráchou
oba úplně stejně ve všem. Přeje si, aby-

chom byli hlavně šťastní. Odmalička jsem
věděla, že budu hrát a tančit. Do šesti let
jsem si ještě hrála na fotbalistku a oblékala
jsem se jako chlapeček. Okolo šesti let jsem
začala hrát na kytaru, tančit a tvořit se spo-
lužáky své první choreografie. Později,
v nějakých čtrnácti letech jsem začala ra-
povat. Myslím si, že všechny ty extrémy za
mé dospívání měly svůj smysl. Miluji tanec,
který učím. Miluji herectví a na prknech
nebo před kamerou si přeji být co nejvíce.
A rap? Pro mě je vyjádřením mě! Víte, on
rap je novodobou formou melodramu.
Mini málně pro mě, je to vyjádření emocí,
pocitů a názorů, které mohu zhudebnit.
Slovo má obrovskou sílu, ale ve spojení
s hud bou ještě mnohem větší. Máma je
jedna z mála umělců, kteří umí kvalitně re-
citovat melodramy, a byla, je a vždy bude
mou inspirací.
● Když už jsme zmínily tatínka, který je
fotbalový expert, ovlivnil vás také nějak
jako sportovec? Jaký je váš vztah ke
sportu, věnujete se nějakému?

Měla jsem vždycky obecně problémy
s míčem, takže to moje fotbalové období
bylo takové komické. Chtěla jsem být jako
táta, kopat do toho míče, ale když jsme se
někdy vrhli do hraní fotbalu, třeba ještě
s bráchou a bratránky, tak to končilo
vždycky tátovými slovy: „Sofinko, když se
bude jednat o fotbal, tak neříkej, že jsi moje
dcera.“ Myslel to sice z legrace, ale takhle
to bylo, já a sport. Samozřejmě na základce
jsem dělala takové základní disciplíny jako
lezení po tyčích, vybíjená apod., ale bylo to

pro mě spíš utrpení než radost. Nebýt táty,
tak neumím lyžovat nebo plavat. Díky to -
mu, že se mnou měl obrovskou trpělivost,
tak teď lyžuju a plavu výborně. Bez něj
bych neuměla takové ty základní sportovní
věci. V tancování jsem velký dříč, ale třeba
gymnastiku spíš nesnáším, protože je to
jen dřina bez vlastní kreativity a bez mož-
nosti dávání sama sebe. Proto jsem vděčná
za poměrně novodobou formu akrobacie
a gymnastiky, kterou je parkour a freerun-
ning, kterému se věnuje můj bráška.
● Nedávno jsem někde četla, že kdo
z her ců nehrál v seriálu Ordinace v rů-
žové zahradě, tak jako by nebyl...

Do Ordinace jsem nastoupila, když jsem
v devíti letech vyhrála konkurz, takže jsem
byla úplný prcek, a byla jsem tam do něja-
kých šestnácti let. Naštěstí mi tenkrát zá-
kladka umožnila individuální studijní plán,
protože jsem měla v průměru asi patnáct
natáčecích dnů v měsíci. Natáčení Ordi-
nace mi ovlivnilo celý život, byla to doko-
nalá zkušenost, za kterou jsem moc vděč -
ná. Hodně jsem si to užívala tím, že miluju
stát před kamerou. Obecně miluju hrát
a baví mě se vtělovat do nějakých postav.
Velmi mě to bavilo, ale samozřejmě jsem
byla fakt malé dítě, které najednou dělá
profesi jako dospělý, „vydělává“ jako dos -
pělý a má pár kamarádů, kteří mu to přejí,
ale u zbytku dětí je přirozeně závist. Potý-
kala jsem se s tím, že se svými vrstevníky
jsem většinou nekomunikovala, protože
jsem si s nimi neměla moc co říct. Vždycky
jsem měla spíš kamarády o tři, pět, deset

Sofie K. Filippi:
Skrze umění jsem poznala sama sebe

Talentovaná herečka Sofie Karochová Filippi miluje
herectví, tanec a rap. Poprvé se před kamerou objevila
v necelých čtyřech letech s maminkou, herečkou
a moderátorkou Gabrielou Filippi. O něco později hrála
několik let v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Působí i na divadelních prknech, hrála v Národním divadle,
hraje v divadle Ta Fantastika a v Léčivém divadle.
Studovala taneční konzervatoře a v současné době studuje
muzikálové herectví a současně i vyučuje na Mezinárodní
konzervatoři v Praze. Právě chystá své první autorské
rapové album s názvem Prospekt.
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až dvacet let starší. To sice už bylo i před
tou Ordinací, akorát to tak všechno přiro-
zeně plynulo dohromady. 
● Vzpomínáte tedy na to období a natá-
čení seriálu ráda? Co vám Ordinace dala
a co vzala?

Musím říct, že za Ordinaci jsem vděčná,
opravdu moc mě to bavilo a také vyškolilo.
Když jsme šly spolu s mamkou poprvé před
kameru, tak to bylo skvělé. Nechtěla jsem
hrát s nikým jiným než s ní, protože mě to
moc bavilo. Geniální spojení bylo také se
Zlatou Adamovskou, která je úžasná a ne-
skutečně dobře se mi s ní hrálo. A k tomu
ještě pan Kanyza. Mít tam tyhle tři lidi, ka-
pacity, byla bomba. Hrála jsem takové roz-
tomilé děťátko, které je ale vlastně pěkný
spratek, a tak se mi často stávalo, že si lidé
představovali, že i já jsem taková. To mož -
ná bylo to, co mi Ordinace nejvíc vzala.
Dala mi ve všech směrech, kromě toho, jak
na mě koukali lidi. Například když jsem při-
šla na novou školu, tak mě automaticky
většina profesorů a profesorek brala jako
spratka. A vysvětlujte jim, že je to jenom
role. Jednou mě málem profackovala cizí
babička v metru, fakt už to bylo těsně na
hraně. Právě kvůli tomu, jak se chovám
k panu Kanyzovi. Snažila jsem se jí omluvit
a vysvětlit, že pan Kanyza není ve skuteč-
nosti můj dědeček, že máme napsaný scé-
nář, který musíme hrát. Ta paní to prostě
vůbec nechtěla připustit.  
● Studovala jste taneční konzervatoř,
teď pokračujete ve studiu na Mezinárod -
ní konzervatoři. Nebo jak to s tím vaším
studiem je?

S mým studiem je to trochu zamotané.
V páté třídě jsem udělala přijímačky na
moji první konzervatoř, Taneční centrum
v Praze 5 – Hlubočepech. Problém nastal,

když mi bylo dvanáct let a já jako malé dítě
přišla s nápadem, že chci učit děti a založit
taneční tábor. To na té škole nezvládali, ne-
byli nakloněni mým plánům s tím, že jsem
teprve student a chci najednou někoho
něco učit. Navíc odmítali přistoupit na mé
natáčení v Ordinaci. I když mi ta škola dala
hodně, musela jsem zvolit jinou variantu
a přešla jsem po dvou letech na baletní
školu, Pražskou taneční konzervatoř v Ře-
pích a tam jsem dostudovala do deváté
třídy. Bylo to ale období, kdy jsem natáčela
nejvíc, takže jsem ve škole byla minimálně,
spíš to bylo takové dálkové studium. Tanec
opravdu moc miluju a nedělám jenom čis-
tou klasiku a čistou modernu. Dělám i jazz
a hlavně street dance, který není obsahem
látky na tanečních konzervatořích. Začala
jsem se proto vzdělávat externě a nastou-
pila jsem na Mezinárodní konzervatoř, kde
jsem teď třetím rokem. Příští rok mě čeká

maturita a letos jsem tam začala i učit.
Jsem tedy zároveň student a současně pe-
dagog. Učím své spolužáky, akorát z jiných
oddělení. 
● Jaký obor na Mezinárodní konzerva-
toři studujete a jaký učíte?

Učím jazzový tanec, moderní tanec a po-
hybovou průpravu. Studuji muzikál, což je
tříoborové studium, protože máme logicky
zpěv, tanec a herectví. Pak máme také jed-
nooborovky, jako je herectví, zpěv a hudeb -
ní nástroje.    
●Zmínila jste svůj nápad s tanečním tá-
borem a ten se vám podařilo realizovat.
Můžete nám tento projekt přiblížit, jak
vás vůbec něco takového napadlo?

Ve dvanácti letech mě naši odvezli asi na
měsíc na dovolenou a já byla hrozně ura-
žená, protože tam nebyla ani elektřina,
natož aby tam byla nějaká wifina, což je pro
dítě vstupující do puberty něco děsného.
Pořád jsem přemýšlela, co budu dělat. No
a vymyslela jsem úplně šílený projekt. Měla
jsem velké plány na letní taneční tábor
někde mimo Prahu asi na pět turnusů. Na-
lovili jsme s tátou k večeři ryby a já rodičům
přednesla ten obrovský projekt, že si přeju,
aby bylo to a to. Naši na mě asi pět, deset
minut koukali, neřekli vůbec nic, jen ta-
kové ty pohledy – co s tou holkou budeme
dělat? Ona to snad myslí vážně. Nakonec
rodiče přistoupili na to, abychom se začali
bavit o tom, že nějaký tábor vznikne. Us-
měrnili mě, abych si udělala program, zvo-
lila lektory, ale abychom to jako rodina pře-
žili. Táta mi řekl geniální větu: „Jestli chceš,
aby tvoje děti měly prarodiče, tak to bude
tak, jak řekneme my.“ I když jsem prvotně
byla rozčílená, že to nebude tak, jak jsem
si to já vymyslela, nakonec jsme došli
k schůd né variantě, která je vůbec možná,
a jsem za ni vděčná. Takže to vlastně
vzniklo jakýmsi mixem dětské ho trucu, ale
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Sofie Karochová Filippi
■ Umělkyně, tvůrkyně, herečka, choreografka, tanečnice, ra -
per ka, modelka, mentorka, učitelka a zakladatelka Multi art
dance camp
■ Vystudovala Pražskou taneční konzervatoř a studuje Mezi-
národní konzervatoř v Praze
■ Hrála v televizních filmech Vánoční nehody, Zasažena bles -
kem nebo v seriálech Špačkovi v síti času a Ordinace v růžové
zahradě 2
■ Již brzy vyjde její první autorské album Prospekt

INZERCE V10-0615 INZERCE V10-0616

SPECIALIZUJEME SE:
� rehabilitace po úrazech

� pooperační péče

� natržené svaly – diagnostika a léčba

� záněty šlach a vazů

� bolesti zad chronické i akutní 

� rychlá a kvalitní diagnostika 

� individuální léčebný a cvičební plán

�  infuzní terapie – VIT C 7,5 g, 
multivitamínová, glutation 

� nejmodernější přístrojová technika
• sirio
• tecar terapie
• radiální rázová vlna
•
 

magnetoterapie
•
 

fokusová rázová vlna – NOVINKA

KLINIKA REHABILITACE, 
SPORTOVNÍ MEDICÍNY, 

ORTOPEDIE A FYZIOTERAPIE

www.barnamedical.cz

Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 | Tel: 731 682 650, 731 682 651

Komplexní léčba je naší prioritou

zároveň zkoušky, jestli mi ro-
diče natolik budou věřit. 
●Pro koho je Multi art dance
camp, kdo se může přihlásit
a jaký je jeho průběh?

Je to absolutně pro všechny,
kdo mají zájem. Přihlásit se
mů žou prostřednictvím našich
webovek www.multidance-
camp.cz nebo nás najdou také
na Facebooku. Jsme pro začá-
tečníky, nadšence i profesioná -
ly. Děje se nám často i to, že
přijíž dějí mimopražští rodiče
s dětmi. Jsou tady buď u příbu-
zných, nebo si vezmou nějaký
motel. Fungujeme pro děti od
pěti až do dvaceti let, takže i do-
spívající a v podstatě dospělé
mladé lidi z celé Prahy a okolí.
Program je uzpůsobený jak pro
věkové kategorie, tak pro záj -
mo vé kategorie a opravdu kaž -
dý si tam najde to své. První
turnus letos máme od 30. čer-
vence a druhý od 6. srpna.
Účastníky první den rozdělíme
podle věku a záj mů a s každou
skupinou tvoříme individuálně.
O tom, kolik času budeme věno-

vat tanci, herectví, fotbalu, vý-
tvarné dílně, bojovým sportům,
bojovkám a podobně, rozhodne
touha a skladba dětí. 
● Jak se vám hra je spolu
s maminkou?

S maminkou se cítím na je-
viště svobodně. Asi proto, že si
navzájem důvěřujeme a vnímá -
me své kvality. Ona je zvyklá
hodně improvizovat, být přiro-
zená a opravdová a dávat svým
kolegům a hostům pocit jistoty.
Důvěřuje mi, zároveň je i pří-
sná režisérka, umí mě vést tak,
abych i já na jevišti předala di-
vákům to nejvíc, co mohu. Asi
proto se nebojím žádné výzvy.
V Léčivém divadle účinkuji
v představení Spirituální déšť,
kde hlavně tancuji. Představení
je postavené na nás dvou a pěti
hudebnících. Mamka to celé ve -
de verši a meditacemi a já, jako
tanečník, jsem taková spoj ka,
která jde jak do té máminy části
tím, že ji podtancovávám, tak
do té hudební, kde tančím na
emoce rytmů a zpěvů. Zároveň
tam ale i ztvárňuju část Mlá dí,

kde recituji a předávám posel-
ství české mystičky Míly Tomá-
šové. Nově ještě v Léčivém di-
vadle improvizuju v Dotecích,
zpívám a tančím se zpě vákem
Patrikem Kee. Za tu mož nost,
že mi mamka důvěřuje natolik,
že mě na jeviště dá, jsem jí
vděč ná a je mi tam moc krásně,
protože vnímám tu absolutní
jistotu a vím, že ona ji už má
i ve mně.
● Hodně času jste strávila
v hostivařských ateliérech, ve
Vršovicích, Strašnicích. Jak
se vám desítka líbí, máte tu
nějaká oblíbená mís ta?

Vyrůstala jsem s partou pou-
ličních dě cek, z nichž mám
spoustu kamarádů dodnes. Po
natáčení v Hostivaři, nebo ještě
před začátkem, jsem za nimi
často jezdila. Scházeli jsme se
v „céčku“ (tak jsme tomu říkali
my), ale je to místo, když vy-
cházíte z metra na Strašnické
a jdete směrem k par ku Gu-
tovka, kde jsme také často Ordi-
naci natáčeli. To místo mám
pořád moc ráda. Celá tahle ob-
last Prahy 10, to je moje dospí-
vání kolem dvanácti, třinácti,
čtrnácti let spojené s Ordinací
v růžové zahradě.
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sport

Je to tedy ideální příležitost
pro všechny, kteří už mají
něco najezděno po lesích,

a přitom se nebojí zapojit i další
dvě zmiňované disciplíny. Plave
se přímo v přírodní vodní ná-
drži, jede se na rozmanitém po-
vrchu od lesní půdy po asfalt
a běží se ve zvlněném terénu.

Závodit se bude na několika
tratích, rozdělených podle dél -
ky: 50–800 m plavání, 4–25 km
kolo a 1–10 km běh. Otevřené
budou i oblíbené dětské tratě,
takže bude mít celá rodina o zá-
bavu postaráno. Trasa vede
krás ným lesoparkem v okolí
hostivařské přehrady.

INZERCE V10-0627

Strhující hudba Klause Badelta a Hanse Zimmera, 
orchestr a sbor Filharmonie Hradec Králové, dirigent Helmut Imig

9.6.2018 18:00 Praha

V PŮVODNÍM ZNĚNÍ S TITULKY

Presentation licensed by Disney Concerts. All rights reserved© Disney

INZERCE V10-0621
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Chcete zkusit triatlon?
Terénní verze je na začátek ideální
Na konci června proběhne u pražské
Hostivařské přehrady další ročník FINEP
Terénního triatlonu v rámci H – Triatlon
Tour 2018. Závod je kombinací plavání,
jízdy na kole a běhu. Výhodou pro nováčky
je, že si pro tento závod nemusí pořizovat
silniční kolo, ale pojedou na horském.

Převlékací zóna je ve spor-
tovním areálu, takže budou mít
závodníci velmi dobré hygienic -
ké zázemí i možnost občerstve -
ní. Depo je profesionálně zorga-
nizované a sportovní vybavení
je hlídané ochran kou.

Pořadatel se triatlonovým
klá ním věnuje 25 let, takže mů-
žete počítat se všemi nezbyt-
nosti, abyste měli pohodlí a mo -
hli se soustředit pouze na
spor tovní výkon. V ceně startov-

ného je startovní číslo, časový
čip, SMS s výsledkem, lístek do
tomboly, ceny pro vítěze, nápo -
je, ovoce, energetické občerstve -
ní, sprchy, WC, ús chov na, par-
kování v blízkosti, mo de rátor,
dárky od partnerů zá vodu a do-
provodný program.

Děti si mohou vyzkoušet ma-
lování na obličej, zúčastnit se
soutěže v malování a vidět na
vlastní oči hasičské cvičení
a ukázky první pomoci.

Terénní triatlon
24. červen, Praha 15 – Hostivař

■ Zázemí ve sportovním areálu Na Šancích, Turínská ulice
■ Registrace na www.htriatlon.cz
■ Kontakt: verl@htriatlon.cz

SERVISNÍ TECHNIK
Společnost Madisson s.r.o., která vyrábí, prodává

a servisuje zdravotnickou a wellness techniku, přijme do
svého týmu v Praze 10 servisního technika.

CO BUDE VAŠIM ÚKOLEM:
● instalace a servis námi dodávané zdravotnické techniky
u klienta
● preventivní prohlídky, diagnostika závad a jejich
odstranění
● udržování dobrých obchodních vztahů se stávajícími
klienty

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
● práci v zavedené perspektivní společnosti s přátelským
kolektivem, která na trhu působí 19 let
● tvořivou práci, vysokou míru samostatnosti s možností
uplatnit své myšlenky a nápady
● mzdové ohodnocení dle zkušeností a pracovních výsledků
● mobil, notebook, služební automobil, sickday, stravenky
● odborná školení u našich obchodních partnerů

CO BYSTE NÁM MOHLI NABÍDNOUT VY:
● SOU / SŠ (obor elektrotechnika), §6 vyhlášky 50
● řidičský průkaz skupiny B, uživatelská znalost PC
● časovou flexibilitu, samostatnost, manuální zručnost,
komunikativní schopnosti

Kontakt: vojtiskova@madisson.cz,
tel.: 777 245 947, www.madisson.cz
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Tiskárna Daniel s.r.o. sídlící v Praze 10
hledá kolegu na pozici Knihař – Výsekář

❱❱ Co vás čeká: Zpracování tiskovin na výsekových stojích

❱❱ Výsekové stroje: Příklop formátu B2, 1 x příklop formá -
tu B1, 3 x grafopress, 1 x Heidelberg cylinder

❱❱ Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: Praxe na vý-
sekových strojích, samostatnost, spolehlivost, preciznost,
ochota učit se novým věcem

❱❱ Co vám můžeme nabídnout: Příjemný kolektiv, zázemí
stabilní společnosti, práce na jednu směnu

Pracovník / pracovnice v tiskárně 
PRINTSTEP s.r.o. 
Hledáme pracovníka do tiskárny
k flexotiskovému stroji
na dvousměnný provoz (pondělí až pátek)

Náplň práce: 
◗ manipulace s taškami
◗ odebírání tašek při tisku
◗ kontrola kvality tisku
◗ čištění stroje
◗ balení zakázek pro expedici
Očekáváme: 
◗ vzdělání SOU/SŠ
◗ fyzickou zdatnost, manuální

zručnost

◗ zodpovědnost za provedenou práci
◗ vysoké pracovní nasazení
◗ ochotu učit se novým postupům
Nabízíme:
◗ práci v menším kolektivu
◗ stabilní práci a výplatu včas
◗ nástup možný ihned

V případě zájmu zašlete své CV
na e-mail: prace@taskahned.cz

Jan Krejčík, tel: 724 156 120, www.tiskarna-daniel.cz
Tiskárna Daniel s.r.o., Bellova 124, Praha 10, 109 00

Co Vás čeká:
❖ V rámci příjmu zboží a materiálu
provádění vizuální a kvantitativní kontroly,
v případě nesrovnalostí informuje svého
nadřízeného 
❖ Skladová manipulace
❖ Nakládka a vykládka zboží a materiálu
z dopravních prostředků přepravce
❖ Příprava dodávek podle balicích
a dodacích listů
❖ Rozvoz, resp. převoz materiálů, zboží
a výrobků uvnitř společnosti 
❖ Skladové operace v programu ORACLE

Co požadujeme:
❖ Vzdělání: Ukončené střední odborné
nebo střední všeobecné
❖ Zkušenosti: Znalost skladového
hospodářství, práce ve skladu výhodou
❖ Znalost cizího jazyka: Není nutná
❖ Český nebo slovenský jazyk: Je nutná
plynulá znalost
❖ Další požadavky: průkaz VZV výhodou
❖ Komunikační schopnost
❖ Práce v kolektivu
❖ Schopnost práce v rozdílných teplotách

V případě Vašeho zájmu prosíme o zaslání Vašeho životopisu na adresu:
sbabczynska@beckman.com

Do distribučního centra úvaru logistiky a expedice společnosti Immunotech, s.r.o. 

HLEDÁME OPERÁTORA SKLADU

● Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze přijme nové zaměst-
nance: pracovníky v sociálních službách (pečovatele/pečovatelku) do pracovní -
ho poměru nebo brigádníky na dobu letních prázdnin, příp. dlouhodobě na
Dohodu o provedení práce do vyčerpání 300 hodin v kalendářním roce.
● Pracoviště Pečovatelské služby Vinohrady – Vršovice se nachází v centru Pra -
hy ve Vršovicích. Ke klientům se jezdí na obvody Prahy 2, 3 a části Prahy 10. 

● Pracovník v sociálních službách vykonává úkony pečovatelské služby u klientů
v jejich domácnostech. 

● Požadujeme věk nad 18 let a čistý trestní rejstřík.

● Odměna za DPP je 130,- Kč/hod. 
● Na MHD přispíváme podle počtu odpracovaných směn u klientů.

Pracovníky pro pečovatelskou službu

V případě zájmu zašlete e-mail s krátkým motivačním dopisem na adresu:

trubacova.skp@diakonie.cz, bližší informace na tel. 777 734 171, 777 734 179

Už dvacet let se zabýváme silnoproudými instalacemi, slaboproudými systémy
a kompletními dodávkami televizních kabelových rozvodů. Staráme se o rozvody
STA v bytových domech po celé ČR. Zajišťujeme kompletní projekty od prvotního
návrhu, přes realizaci až po následnou správu.

Hlavní technik silnoproudých a slaboproudých zakázek
Očekáváme od Vás
● řízení techniků na stavbě, řešení klientských změn
● přípravu podkladů a zpracování měsíčních soupisů provedených prací
● schopnost vést a stmelovat kolektiv
● dobrou komunikaci s klienty, rozvíjení dobrých vztahů s nimi
● vedení stavebního deníku, kontrolu dodržování pravidel BOZP a PO
● spolupráci při materiálovém zajištění stavby
● řidičské oprávnění alespoň skupiny “B“
● vyhlášku 50/78 Sb § 6, čistý trestní rejstřík

Rozpočtář / rozpočtářka
Očekáváme od Vás
● zpracování cenových nabídek přiložených k dokumentaci zakázek
● návrhování optimalizace zakázek dle zadaných podkladů, technická
● kontrola PD
● sestavování položkového rozpočtu zakázky
● komunikace se zákazníky a s ostatními odděleními společnosti
● projednávání dodatků, více/méně prací
● zpracování vzorkovacích protokolů na materiály a výrobky
● spolupráce s obchodním oddělením
● evidence potenciálních zakázek a sestavování termínu výstaveb

Dispečer / operátor dispečinku
Očekáváme od Vás
● zpracování servisních zakázek společnosti UPC
● výdej a příjem zakázek od servisních techniků
● komunikace s klienty a rozvíjení dobrých vztahů s nimi
● vyplňování evidenčních tabulek k zakázkám, výběr hotovosti a její pře-

dání na pokladnu společnosti

Elektrikář / elektromontér – náborový příspěvek možný
Očekáváme od Vás
● samostatné provádění veškeré práce při výstavbě nových silnoproudých

a slaboproudých rozvodů v bytových domech, nebytových, případně dal-
ších objektech.

● zajištění přípravy trasy a natažení rozvodů, kompletaci systémů a jejich
aktivaci.

● montážní práce
● zapojování komponentů, rozvaděčů, kompletace, lištování, drobné do-

sekávání tras atp.

Servisní a instalační technik sítí elektronických komunikací
Očekáváme od Vás
● servisní zásahy u klientů a na síti telekomunikačního operátora
● řešení závad u klientů
● výměna zařízení popř. technologie
● instalace v bytech nových klientů
● odstraňovaní závad na domovních rozvodech, na trasách atp.
● servis klientů na WIFI sítích.

Více informací najdete na www.promsat.cz/kariera nebo volejte 274 020 222

HLEDÁME POSILY

Nabízíme
✔ skvělé mzdové ohodnocení
✔ firemní benefity
✔ zázemí a jistotu stabilní společnosti
✔ příjemný kolektiv
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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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Hledáte pro vaše dítě bezpečný prostor
pro letní dobrodružství?

Naše Barevná školička nabízí rodinné prostředí
a respektující přístup, bohatý program, hudební,
výtvarné a sportovní aktivity s častým pobytem

venku. Budeme poznávat, tvořit, radovat se a růst.
● Barevná školička přijímá nové kamarády od 2,5 let ●

● Nedaleko metra Strašnická,... ●

Přijímáme děti i na příští školní rok!
www.barevnaskolicka.cz

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
61

7

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
60

4

IN
ZE

RC
E 

V
10

-0
62

5

www.vigilant.cz

VIGILANT SYSTEMS
alarmy, kamery,
domácí telefony
a elektro
pro vaše bezpečí

Akci pořádala organizace
Beztíže, specializované
oddělení DDM Praha 3 –

Ulita s podporou desáté měst-
ské části. Celkem 55 zúčastně-
ných dětí a mladých lidí si pod
taktovkou profesionálních wri-
terů, graffiti umělců užívajících
pseudonym Price 125 a Phoe,
vyzkoušelo nasprejovat na le-
gální plochu vlastní díla.

Soutěžilo se o nejlepší graffiti
a byli vyhlášeni tři nejlepší hol -

ky a tři nejlepší kluci, kteří vy-
hráli drobnou kosmetiku.

Prevence kriminality
Dů ležitou součástí programu

bylo průběžné předávání infor-
mací o legislativních aspektech
street art, tedy co znamená le-
gální a nelegální graffiti a jaké
jsou následky případného cho-
vání mimo zákon.

Cílem této kaž doroční akce je
podpora prevence kriminality

mládeže a napomáhání pozitiv -
ní seberealizace mladých lidí. 

„Tentokrát se akce zúčastnilo
více dětí než v předchozích le-
tech. Většina je výtvarně na-
daná a mohou se tak realizovat
v činnosti, která je baví. Přišli
sem i návštěvníci z minulých
ročníků, tak nás těší, že je
o Graf fiti jam velký zájem.
S mládeží pracujeme po celý
rok a nabízíme jim další služby,
jako je doučování, prostor k trá-

vení volného času či workshopy
různých druhů,“ popsala Kris-
týna Malíková, garantka Street-
work Beztíže – Praha 10.

Terénní službu v Praze 10
pro vozuje Beztíže od roku
2012. Pracovníci vyhledávají
ohrožené děti a mládež a pomá-
hají jim na nelehké cestě k do-
spělosti za účelem snížení vý-
skytu drogových závislostí,
drob né kriminality a jiných so-
ciálně rizikových jevů.

Vršovice ovládly

legální graffiti

Čtvrtý ročník akce s názvem Graffiti jam proběhl ve Vladivostocké

ulici. Mladí lidé si pod vedením profesionálů zkoušeli nasprejovat

na legální plochu svá vlastní díla. Terénní službu v Praze 10

provozuje Beztíže od roku 2012.

Staňte se naším
servisním technikem!

Více informací na
www.veskom.cz/o-nas/kariera

nebo na tel. 272 088 100
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Pro naši výrobní společnost Svoboda Press s.r.o. přijmeme
PRACOVNÍKY DO PROVOZU TISKU
Práce na HPP, v nepřetržitém provozu, ve 12-ti hod. směnách. 

Požadujeme: svědomitost, spolehlivost

Nabízíme: Mzda 17.600,- + cca 2.500,- příplatky + možnost přesčasů
s 30% příplatkem, náborový příspěvek 10.000,- Kč, stravenky, vlastní
kantýna a jídelna, dovolená navíc, příspěvek na benefit kartu 500
Kč/měsíčně, příspěvek do penzijního fondu 1.000 Kč/měsíčně, vánoční
příspěvek

Kontakt: pí. Hradecká, 266 021 272, hradecka@svoboda.cz nebo osobně
na adrese Sazečská 560/8, Praha 10, 4. patro, PO-PÁ 7:00–13,00 hod.
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na
www.vase10.cz 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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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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Provádíme kompletní
rekonstrukce bytů v Praze.

HLEDÁME NOVÉ
SPOLUPRACOVNÍKY!

www.bytexpert.cz
Kontaktní telefony: 606 071 616, 272 661 368

Sérii vlastivědných prochá-
zek připravila na následu-
jící týdny desátá městská

část. Vydejte se na některou

z nich, dozvíte se zajímavosti
o okolí svého bydliště a poznáte
místa, která před vámi proza-
tím byla utajena. Vstupenku na

procházku je možné si vyzved-
nout vždy od pondělí předchá-
zejícího vycházce v informač-
ních kancelářích Prahy 10 ve
Vršovicích a v Malešicích. 

V červnu bude možné třeba
zjistit, jak bydlely v desáté
měst ské části střední vrstvy
za první republiky. Sraz je 10.
nebo 12. června v 15.00 hodin
na zastávce tramvaje číslo 7
a 26 Průběžná. Trasa je dlouhá
dva kilometry. Výstavba pro za-
městnanecká a obecní družstva
ve 20. a 30. letech 20. století,
kte rá vycházela z teorie za-
hradních měst, bude předsta-
vena na příkladu Masarykovy
kolonie od Pavla Janáka a Jo-
sefa Gočára a Kolonie svobody
Františka Alberta Libry.

Na 17. června je v plánu, také
od 15.00 hodin, procházka po-
jmenovaná Po stopách význam-
ných obyvatel Prahy 10. Sraz je
na zastávce tramvaje číslo 16
Orionka ve směru z centra.
Kro ky skupiny povedou do Šro-
bárovy ulice, kde žil Pavel Mo-
ravec, Karel Zich, J. Kalous či
Jan Pivec, dále do ulice Bratří
Čapků, jež se jmenuje po Kar lo -
vi a Josefovi Čapkových, kte ří
zde našli domov, v Říčanské
bydlel Ota Pavel a v Kodaňské
třeba Leoš  Suchařípa.

Vydejte se na procházku a poznejte

zákoutí desítky
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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Hledáme kolegu na pozici Manipulační dělník/Skladník
Dakacom.Cz s.r.o. společnost zabývající se velkoformátovým
tiskem, přijme do svého týmu nového kolegu na pozici mani pu -
lač ní dělník/skladník.
Požadujeme: Manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost
Co u nás budeš dělat?
● Příjem materiálu
● Vychystání materiálu k tiskovým strojům
● Zaskladnění zbytkového materiálu
● Každodenní práce s VZV technikou
● Práce v interním systému
Nabízíme: Mzdu až 30.000,-Kč, zajímavou práci v pohodovém ko-
lektivu, benefity
V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete nám Váš
podrob ný strukturovaný životopis s názvem pozice, o kterou se uchá-
zíte!
Pro odpověď na tuto pozici, prosím, používejte e-mailovou
adresu: martin.donat@dakacom.cz



Léto 
v džungli

○ Divoká řeka
○ Stylové animace
○ 12 tobogánů 
○ Super vlnobití

Užij si letní koupačku 
za každého počasí.

aquapalace.cz
INZERCE V10-0601



111. mmíísto v průzkumu sppooleehhhhlllliiivvvvvoooosssstttttiii DDDeeekkkkrrraaa 2220001177

Kapacita až 6 europalet a 17 m3

Motorizace 2.3 dCi s výkonem až 170 k

Financování 103 % s přeplacením íí pouze 3 %

Financování 103 % je poskytováno společností RCI Financial Services, s.r.o., a je určeno pro podnikatele a firmy. Přeplacení 3 % platí pro akontaci 35 % a délku financování 

36 měsíců. Renault MASTER: spotřeba 6,8–9,5 (l/100 km), emise CO2 177–227 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle 

platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

TUkas ČSAO a.s., ČERNOKOSTELECKÁ 114, PRAHA 10 - MALEŠICE
Tel.: +420 602 583 584; E-mail: prodej.renault@tukas.cz

renault.tukas.cz
INZERCE V10-0618


