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Vážení čtenáři,
volební kampaň vrcholí. No -
vé zastupitele a zastupitelky
Prahy 10 a magistrátu vybe-
rete už tento pátek a sobotu.
Na dlouho si však neodpoči-
nete, další volby se budou
konat hned v květnu, kdy bu-
deme vybírat nové zástupce
v Evropském parlamentu.
Pokud už máte politiky dost,
zajděte si na výstavu. Mu-
zeum hlavního města Prahy
připravilo expozici o Strašni-
cích, potrvá však už jen něko-

lik týdnů, končí začátkem listopadu. Nepropásněte mož-
nost poznat tuhle část Prahy. Jak pořadatelé připomínají,
byla zasažena prakticky každým obléháním, každou vál-
kou, která se dotkla hlavního města Českého království. Vý-
stava pojmenovaná „Strašnice… zahrada Prahy, brána
armád…“ je už osmým dílem ze série v rámci mnohaletého
projektu Muzea hlavního města Prahy o pražských čtvr-
tích. Přečtěte si také povídání se Žanetou Slámovou. Ji
a její kamarádku a kolegyni Petru změnilo mateřství nato-
lik, že se rozhodly pomáhat maminkám, které s potomky
zůstaly samy. Dozvíte se, jak se můžete zapojit v, a jaké pří-
běhy Žanetu a Petru nejvíce zasáhly. Vaše Zuzana

Z obsahu:
str. 5
Aktuality: Novinky z desít ky

str. 6
Volný čas: Tipy na akce

str. 7
Doprava: Úklid silnic

str. 10
Rozhovor s Žanetou
Slámovou
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Luštění
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Kultura: Výstava
o Strašnicích
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Pozor na
uzavírky komunikací

Sněkolika uzavírkami musejí počí-
tat obyvatelé desáté městské
části. Omezení je čeká do konce

října v ulici U Krbu, mezi křižovatkami
ulic Slunečná a K Červenému dvoru,
kde se opravuje kanalizace. Do konce
letošního roku platí uzavírka v ulici
Nad Chaloupkami v úseku od objektu
číslo 160/12 do konce slepého úseku
komunikace.

Dotace
pro sportovce

Tělovýchovné jednoty a sportovní
kluby mohou získat dotaci od mi-
nisterstva školství. Na rekon-

strukci a obnovu sportovních zařízení
je určeno 500 milionů korun. Žádat
o příspěvek je možné do poloviny října.

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

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.

INZERCE V10-1003

Nový web, který uživatelům podá in-
formace o klíčových dopravních
omezeních v hlavním městě včetně

dopravní situace pohledem kamer, má
usnadnit cesty po hlavním městě. Zájemci
najdou aktuality z dopravy na stránkách
www.dopravapraha.cz. „Lidé tu v mapě na-

jdou všechno, co mohou potřebovat. Deta-
ilně jsou tu zobrazené všechny uzavírky
a dopravní omezení, podívat se můžete na
aktuální záběry dopravních kamer a ba-
revně v mapě uvidíte i aktuální stupně hus-
toty provozu,“ uvedl pražský radní pro do-
pravu Petr Dolínek. 

Nový portál
o pražské dopravě

Dvaadvacátou základnu otevřela
v Pra  ze 10 pražská záchranná služ -
ba. Otevřeno bylo po rekonstrukci

stanoviště v ulici Průběžná ve Strašnicích.
Působí zde jedna dvoučlenná posádka
zdravotnických záchranářů – specialistů

pro urgentní medicínu. Poprvé z nové zá-
kladny vyjížděli záchranáři k 78leté paci-
entce, která na tramvajové zastávce Bis -
kupcova utrpěla po kolapsu úraz nohy.
Posádka převezla ženu na ortopedii do Fa-
kultní nemocnice Královské Vinohrady.

Stanoviště
záchranky ve Strašnicích

Velkokapacitní kontejnery na domácí
bioodpad jsou od poloviny září k dis-
pozici obyvatelům desáté městské

části. Odkládat do nich lze odpad biologic-
kého charakteru, jako jsou větve, tráva,
listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případ -

ně ostatní bioodpad ze zahrádek rodinných
domů. Rozpis termínů a míst přistavení
kontejnerů na bioodpad najdou zájemci na
webu městské části. Na podzim je možné
také využít služby mobilního sběrného
dvo ra, kde lze předávat bioodpad.

Kontejnery
na bioodpad
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Prodej prověřených vozidel
Výhodné financování vozidel
Sleva z ceny vozu při nákupu
na splátky
Výkup vozidel hotově
i protiúčtem

tel.: 420 724 802 499, 420 602 149 931, e-mail: info@vip-car.cz, web: www.vip-car.cz

Autobazar Praha - VIP CAR s.r.o.
Dřevčická 8, Praha 10 Malešice
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Malešice mají
novou knihovnu

Po deseti letech se do Malešic vrá-
tila pobočka pražské knihovny.
Domov našla v prvním patře zre-

konstruovaného Bytového domu Male-
šice. Interiér realizovaný podle projektu
architekta Marka Doubravského vychá -
zí vstříc požadavkům na pobytové služ -
by knihovny. Připraveny jsou i čtecí
kout ky, živá centrální zóna se sezením,
větší prostory rozdělené regály i ku-
chyňská linka. Součástí nové knihovny
je i prostor pro mládež včetně týmo vé
klubovny.

Školáci sázejí
památné stromy

Výročí sta let od založení Česko-
slovenska si připomínají děti ze
základních škol v Praze 10. Ve

spolupráci s Nadací Partnerství proto
školáci z každé základní školy v Pra -
ze 10 zasadili „svůj“ památný strom,
který navíc museli pojmenovat. Nadace
Partnerství stojí za velkým projektem
letošního roku, jmenuje se Stromy svo-
body a jeho cílem je objevit příběhy
stromů, které byly vysazeny k oslavě
svobody a demokracie v letech 1918
a 1919. Od 20. do 28. října navíc potrvá
akce Dny pro stromy svobody, kdy bu-
dou po celém Česku vysázeny stovky
nových stromů.

INZERCE V10-1010

MONTÁŽ DVEŘÍ ZDARMA

Akce platí do 31. 10. 2018

NA PANKRÁCI 74, PRAHA 4 
+420 777 335 878  | NEXT@NEXT.CZ | WWW.NEXT.CZ

Nominovat Dobrovolníka roku Prahy
10 mohou organizace z Prahy 10.
Anketa Dobrovolník roku je uzná-

ním lidem, kteří pracují dobrovolně a bez
nároku na odměnu. Zúčastnit se mohou ti
dobrovolníci, kteří působí v organizaci,
která se věnuje nějaké z činností na území
Prahy 10 déle než jeden rok. Desítka po-
řádá dobrovolnickou anketu sedmým ro -
kem, i letos bude oceněno deset dobrovol-
níků. Nominováni mohou být ti, kteří se

věnují práci v oblasti sociální, zdravotnic-
tví, kultury, sportu, práce s dětmi a mlá-
deží, životního prostředí a ekologie a dal-
ších. Přihlášky musejí být podány do
31. října, zasílat je lze buď na e-mail micha-
ela.peerova@praha10.cz nebo písemně na
adresu: městská část Praha 10, odbor kul-
tury a projektů, oddělení projektů MČ
Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.
Přihláška musí být označena textem „Dob-
rovolník roku Prahy 10“. 

Dobrovolník
Prahy 10

Každému dítěti s trvalým pobytem
v městské části Praha 10 přispěje
radnice 500 korunami na nákup

knih, a to v rámci projektu Aktivní město.
„Po úspěchu loňského pilotního projektu
jsme se rozhodli na něj letos navázat a na
základě žádostí mnoha rodičů ho navíc roz-
šířit také o předškoláky, prvňáky a druhá -
ky,“ uvedl radní pro oblast školství Ondřej
Počarovský. Příjemcem příspěvku mů že
být dítě narozené od 1. září 2003 do 31.
srp na 2013 včetně. Kdo má zájem se zapo-
jit, musí se do konce listopadu prostřednic-
tvím zákonného zástupce registrovat do
projektu pomocí on-line softwarové apli-
kace Aktivní město. Pokud má rodina dvě

a více dětí, je nutné, aby se každé dítě zare-
gistrovalo prostřednictvím svého zákon-
ného zástupce samostatně. 

Desítka přispívá
dětem na knihy
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■ Výstava Marie Ladrové je
k vidění v restauraci Plevel
v Krymské ulici. Autorka zde
vystavuje své menší akvarely
hub a krajin z vlastnoručně při-
pravovaných barviv. Dolní pa -
tro se proměnilo na atlas hub,
horní otevírá prostor vzpomín-
kám na chvíle strávené v po-
klidu přírody. 

■ K Festivalu demokracie se
připojí Centrum Paraple. Kro -
mě promítání bude na 9. října
připravena diskuse na téma
han dicap a svoboda, povídat si
přijde režisérka Helena Třeští-
ková. Promítnut bude její film
Mallory.

■ Kolnoa, 2. ročník festivalu
izraelského filmu, se koná od
10. do 14. října v kinech Pilotů,
Lucerna a v Kině 35. Předsta-
vena bude dvacítka filmů ve ví -
ce než 47 projekcích a pestrý
doprovodný program. 

■Na 10. října je naplánováno
v Malešickém mikropivovaru
cestovatelské promítání a poví-
dání o zajímavých zážitcích,
lide ch a přírodě od Martiny Ku-
bíčkové a Michala Vosky. Pořa-
datelé do poručují rezervovat si
místo předem. Akci pořádá
ČSOP Na tu ra, quo va dis? a její
Eko Cen trum v Do mě.

Výstava v Krymské

3. října

Festival demokracie 

9. října

Izraelský film

10. říjen

Banát – zpátky
ke kořenům

10. října

■ Nina a Ferdinand jsou nej-
větší kamarádi pod španěl-
ským sluncem. To by nebylo až
tak zvláštní, kdyby Nina nebyla
malá holčička a Ferdinand vel -
ký býk. A to pořádně velký býk.
Film Ferdinand s podtitulem
„Stvořen pro boj. Zrozen pro
lásku.“ mohou zhlédnout děti
i rodiče v Centru Paraple

■ Ptačí výlet je naplánován na
10. října od 9.00 hodin. Jde
o každoroční vycházku Malešic-
kým lesíkem s čištěním ptačích
příbytků a povídáním o našich
ptačích sousedech. Pořadatel,
kterým je ČSOP Natura, quo va -
dis? a její EkoCentrum v Do mě,
upozorňuje, že jde o nenároč-
nou akci, vhodnou pro rodiny
s dětmi.

Kamarádi pod
španělským sluncem

15. října

Ptačí výlet

21. října

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

INZERCE V10-1009
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            POMATURITNÍ  
  JAZYKOVÉ STUDIUM
         A, N, Šp, Fr, R, It

Management
Obsluha PC
Akreditované  

REKVALIFIKACE

JAZYKOVÉ 
KURZY
všech 
typů

A, N, Šp, 
Fr, R, It

MEZINÁRODNÍ 
TESTY

Jen za  
900 Kč

    pilotní program

www.bi.cz

274 776 256

JAZYKOVÁ
ŠKOLA

Po předložení kupónu
vyjímečná sleva 15%

na všechny kurzy!

602 299 847



■ Božecká
■ Bydžovského
■ Cerhenická
■ Káranská
■ Kodicilova
■ Limuzská
■ Lipecká
■ Ovčárská
■ Pobořská
■ Přistoupimská
■ Troilova
■ Tuchorazská
■ Zálužanského

■ Na Třebešíně
■ Na Úseku
■ Nad Kapličkou
■Nad Třebešínem I
■Nad Třebešínem II
■Nad Třebešínem III
■ Okrajní
■ Pod Kapličkou
■ Pod Třebešínem
■ Pod Viktorkou
■ Slunečná
■ Za Stadionem
■ Za Třebešínem

■ Benešovská
■ Bošická
■ Bratří Čapků
■ Hradešínská
■ Korunní
■ Na Zájezdu
■ Říčanská
■ Sobotecká
■ Vlašimská

■ Dykova
■ Estonská
■ Hradešínská
■ Chorvatská

■ Korunní
■ Na Šafránce
■ Nitranská
■ Řipská
■ Slovenská
■ U Vodárny

■ Černomořská
■ Donská
■ Estonská
■ Francouzská
■ Charkovská
■ Kodaňská
■ Kozácká
■ Na Královce
■ Ruská
■ Rybalkova
■ Sevastopolská
■ Voroněžská

■ Holandská
■ Madridská
■ Minská
■ Na Spojce
■ nám. Svatopluka
Čecha
■ Norská
■ Oblouková
■ Orelská
■ Slovinská
■ Žitomírská

■ Arménská
■ Bulharská
■ Finská
■ Kavkazská
■ Kodaňská
■ Mexická
■ Moldavská
■ Norská
■ Slovinská
■ Tolstého
■ Žitomírská

■ Borodinská
■ Košická
■ Na Kovárně
■ Petrohradská
■ Pod Stupni
■ Rostovská
■ Sámova
■ Sportovní
■ U Vršov. nádraží
■ Vršovic. náměstí

■ 28. pluku
■ Altajská
■ Archangelská
■ Kavkazská
■ Kodaňská
■ Konopišťská
■ Na Míčankách
■ Novorossijská
■ U Roháč. kasáren

■ Bohdalecká
■ Brtnická
■ K Topírně
■ Křeslická
■ Modletínská
■ Moskevská
■ Na Křivce
■ Na Pahorku
■ Na Sychrově
■ Osnická
■ Pod Sychrovem I
■ Pod Sychrovem II
■ Popovická
■ Svahová
■ Tachlovická
■ Tachlovická
■ V Dolině
■ Výstupní

■ Nosická
■ Oravská

■ Slapská
■ Solidarity
■ V Olšinách
■ V Olšinách
■ Žermanická

■ Černokostelecká
(Starostrašnická –
Beč vářova; pravá
stra na)
■ Černokostelecká
(Dětská – Solidari -
ty; pravá strana)
■ Černokostelecká
(od č. p . 40 k č. p.
58, pravá strana)
■ Černokostelecká
(k č. p. 69, pravá
stra     na)
■ Černokostelecká
(Dětská k č. p. 53,
pravá stra na)
■ Ruská

■ Vršovická
■ K Botiči
■ K Louži
■ Na Louži
■ Novgorodská
■ Oblouková
■ Petrohradská
■ Pod Soutratím
■ Přípotoční
■ Sportovní
■ U Seřadiště
■ U Vršov. nádraží
■ Ukrajinská

■ Elektrárenská
■ Nad Vršov. horou
■ V Olšinách
■ V Olšinách
■ Vršovická

5. 10. 2018

8. 10. 2018

9. 10. 2018

10. 10. 2018

11. 10. 2018

12. 10. 2018

15. 10. 2018

16. 10. 2018

17. 10. 2018

18. 10. 2018

19. 10. 2018

22. 10. 2018

4. 10. 2018

23. 10. 2018

Úklid komunikací

na desítce
Komplexní úklid komunikací omezí majitele aut v desáté
městské části. V termínech úklidu je totiž třeba
přeparkovat svá vozidla, jinak se majitelé vystavují hrozbě
odtažení. Uklízí se vždy od 8.00 do 15.00 hodin. 

doprava

CHINA TOURS 
Vítězné náměstí 2, Praha 6
tel.: 222 958 203-4, mobil: 731 440 070
e-mail: info@chinatours.cz 

www.chinatours.cz

Vyžádejte si 
NOVÝ KATALOG 

... a další originální

P OZ NÁVACÍ P ROG RAMY
 v malých skupinách
 s odbornými průvodci

D O C E LÉ  A S I E
včetně Číny, Tibetu, Íránu, 
Šrí Lanky,  
Vietnamu,  
Indonésie aj.

JAPONSKO (NEJ EN) P RO GURMÁNY

MALE D I VY NA LOD I

SEČUÁN – ZEMĚ HOJNOSTI SLEVA 
5%

INZERCE V10-1006
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● Jak vás napadlo pomáhat maminkám
samoživitelkám?

„Fandi mámám“ je dobročinný projekt,
funguje přibližně dva roky. Nápad s ním
začít přišel s naším mateřstvím, jako první
ho vyslovila Petra. Řešily jsme všechno
mož né kolem dětí a říkaly si, jaké máme
štěstí, že máme fungující rodinu, která
nám je oporou, a uvědomily si, že všechny
ženy takové štěstí nemají. A že se do role
samoživitelky může dostat každý z nás.
A od toho byl už jen kousek k tomu vymy-
slet, jak naše plány zrealizovat.  Po dlou-
hých debatách jsme se rozhodly pomoci
nejprve pěti maminkám a sehnat to, co jim
akutně schází. Jasně, mohly jsme někam
každý měsíc poslat peníze a nic víc neřešit,
ale měly jsme chuť podpořit konkrétní
mámy a vidět, že se jim opravdu dostala
pomoc. Když jsme oslovily první maminky,
ne všechny se chtěly do projektu zapojit,
protože, a s tím se setkáváme dodnes, se za
svoji situaci, za to, že nemají kompletní ro-
dinu, styděly. Okolí na samoživitelky na-
hlíží s despektem. Proto máme v plánu bou-
rat mýty o tom, že být samoživitelkou je
ostuda. Pro nás jsou tyhle mámy hrdin ky. 
● Našly jste tedy pět maminek a co se
dělo dál?

Věřily nám, že víme, co děláme. Vytvo-
řily jsme webové stránky www.fandima-
mam.cz, představily jsme příběhy žen
a chtě ly od nich seznam pěti věcí, které po-
třebují nejvíc. Na začátku pomáhaly ze-
jména naše rodiny, přátelé a jejich rodiny
a během pár týdnů jsme věci sehnaly. Po-
stupně se o projektu dozvídalo čím dál víc
lidí, volali nám, co by mohli darovat, pořá-
daly se sbírky. Ale přišly také první potíže.

Dárci maminkám mohou potřebnou věc
buď koupit, nebo darovat, pokud ji sami ne-
potřebují. A najednou nám někdo nabízel
třeba kolo, ale byl problém, jak ho dostat
z jednoho konce republiky na druhý. Mu-
sely jsme tedy začít řešit tyhle logistické
provozní záležitosti a měly jsme štěstí, pro-
tože jsme našly firmu, která nám dosud
věci převáží zdarma. A takových dobrých
lidí se během těch dvou let objevila spous -
ta.
● Jak funguje pomoc v praxi?

Vyhlašujeme pravidelně každé dva tři
měsíce kolo pomoci, do kterého se mamin -

ky mohou hlásit. Ze zveřejněného sezna -
mu věcí, které pro maminky sháníme, si
dárci vyberou, co jim chtějí pořídit, a my je
následně propojíme s konkrétní mamin-
kou. Časem jsme zjistili, že je potřeba po-
máhat i jinak než materiálně a že problém
není jen to, že nemají peníze na dětské boty
nebo na obědy ve škole. Problém je mno-
hem širší. Samoživitelky se potýkají s práv-
ními potížemi, nedostávají alimenty, ne-
vědí, kam se obrátit s žádostí o pomoc, děti
jsou vyčleněny z kolektivu, setkávají se s ši-
kanou. Dnes proto spolupracujeme s part-
nery, kteří pomáhají právě v těchto otáz-

Dvě ženy, moderátorky a zejména maminky, stojí za
projektem „Fandi mámám“, který pomáhá ženám, které
zůstaly s dětmi samy. S čím se Petra Květová Pšeničná
a Žaneta Slámová potýkají, jak je vůbec napadlo
samoživitelkám pomáhat a jaké mají sny? „Řešily jsme
všechno možné kolem dětí a říkaly si, jaké máme štěstí, že
máme fungující rodinu, která nám je oporou, a že ne
každý se takhle má. A že se do situace, kdy je sám s dětmi,
může dostat kdokoliv,“ popisuje Žaneta Slámová.

Žaneta Slámová:
Mámy samoživitelky jsou hrdinky
Žaneta Slámová:
Mámy samoživitelky jsou hrdinky



kách. A máme také skupinu na sociální síti
Fandi mámám – potřebuji/daruji, na které
mohou dárci nabídnout materiální pomoc
třeba někomu ze svého okolí a maminky sa-
moživitelky si zde mohou napsat o to, co by
aktuálně potřebovaly. Skupina funguje na
vzájemné důvěře, tady maminky, oproti
našemu projektu, nijak nekontrolujeme.
● Vzpomínáte na nějaké konkrétní pří-
běhy?

Některé jsou až neuvěřitelné. Jedna dár-
kyně dokonce přijela ze zahraničí, kde pra-
cuje, a vzala jednu maminku i s jejími dce-
rami na velký nákup a na oběd. Z několika
maminek a dárců se stali kamarádi, pro-
tože tyhle ženy ocení i to, že jim někdo na-
píše e-mail, ve kterém vyjádří podporu,
nebo se u nich zastaví jen na kafe. Kama-
rádí se nám i maminky mezi sebou, radí si,
pomáhají. V tom je právě kouzlo té kon-
krétní pomoci.
● Sledujete maminky a děti i poté, co
pomoc skončí?

Máme za sebou spolupráci s více než čty-
řiceti maminkami, s některými jsme v ne-
ustálém kontaktu. Zajímá nás, jak se mají,
co je u nich nového.
● Tohle všechno zvládáte jen ve dvou?

Ze začátku to tak bylo. Dnes máme už
tým několika dobrovolnic, což jsou větši-
nou původní dárkyně, které nám s celým
projektem pomáhají. Bez nich už by to
nešlo!
● Jaká přání maminek vás nejvíc „do-
stala“?

Nejvíc nás ze začátku překvapila přání
maminek, které žádaly o drogerii, potra-
viny a oblečení. O základní věci. To nás
ještě více utvrdilo v tom, že situace mami-
nek samoživitelek u nás je alarmující.  Náš
projekt ale není cílen jen na maminky sa-

moživitelky v hmotné nouzi, kterých se
nám ale hlásí nejvíce. Byly bychom rády,
kdyby se nám hlásily i maminky, které mají
finanční situaci stabilní, ale nemohou do-
přát sobě ani dětem nějaký „luxus“, jako
jsou výlety, kadeřnice. Něco, co by jim i dě -
tem udělalo radost. Všechny mámy, které
zůstaly na své děti samy, jsou pro nás hr-
dinky.
● Jak se maminky mohou přihlásit?

Úplně jednoduše. Stačí, když vyplní for-
mulář na našich webových stránkách

www.fandimamam.cz/pomuzeme-i-vam/,
a my se maminkám ozveme a domluvíme
se, co dál.
● Mohl by se přihlásit i tatínek?

To jsme řešily hned na začátku a říkaly
jsme si, že bychom chtěly pomáhat jen
mámám, když jsme samy maminky. Zatím
to tak stále držíme. Tatínci se nám ozvali
asi jen dvakrát, a i když jsme je do projektu
nezařadily, propojily jsme je s našimi part-
nerskými organizacemi, nebo je odkázaly
na jiné projekty, které jim mohou pomoci. 
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● A jak se mohou zapojit dá -
rci?

Na webu www.fandima-
mam.cz máme příběhy mami-
nek a seznam věcí, čím chtějí
pomoci. Stačí si vybrat. A naše
báječné dobrovolnice se s nimi
spojí a pomoc zprostředkují.
A potom se ozývají lidé, kteří
nám nabízejí to, co doma mají
a nepotřebují a rádi by to ně-
které mamince nabídli. Ti mo -
hou využít naši facebookovou
skupinu Fandi mámám – potře-
buji/daruji.
● Vy jste zmínila, že jste sa -
ma maminka. Napadá vás
něc o, na co byste určitě ne-
chtěla zůstat s dítětem sa -
ma?

Maminky samoživitelky, kte -
ré se hlásí do našeho projektu,
někdy nemají žádné rodinné zá-
zemí. To znamená nejen absen -
ci financí, ale i nulovou psychic-
kou podporu. A to musí být
ne představitelně těžké. Nejvíc
bych se asi bála toho, kdo by se
o moje dítě postaral, kdyby se
mi nedej bože něco stalo. 

● S Petrou Květovou Pšenič-
nou jste kolegyně z práce, obě
moderátorky. Vy jste ale pů-
vodně vystudovala úplně jiný
obor, ekonomii a manage-
ment na České zemědělské
univerzitě. Věnova la jste se
tomu někdy?

Vystudovala jsem ekonomii
na České zemědělské univer-
zitě v Praze. Ale třeba účetnic-
tví v zemědělství mi opravdu
nešlo a upřímně přiznávám, že
jsem i slíbila, že ho nikdy dělat
nebudu! Už ve škole jsem vě-
děla, že se chci věnovat marke-
tingu a médiím. Po škole jsem
měla několik let na starosti
marketing časopisů Týden, In-
stinkt a dalších. Byla to moje sr-
deční záležitost. Shodou náhod
jsem se pak dostala do televize.
Začínala jsem jako reportérka,
potom jsem moderovala hlavní
večerní zprávy a nakonec do-
stala nabídku na vlastní talk -
show Žaneta show. 
● Jaké máte s projektem
„Fandi má mám“ do budouc -
na sny?

Chtěly bychom s Petrou vy-
tvořit soběstačnou, fungující
organizaci na podporu mami-
nek samoživitelek, díky které
by se dařilo (nejen) pomáhat
ještě více maminkám. Ale hlav -
ně bychom byly rády, aby mámy
samoživitelky byly vnímány ja -

ko mámy hrdinky! Aby jim spo-
lečnost fandila, stát je podporo-
val, aby se změnila legislativa
např. výživného. Chce me, aby
mámy, které jsou na své děti
samy a každý den za ně bojují,
věděly, že jsou lidé, kteří jim
fandí, a byly na sebe pyšné.



aquapalace.cz

spa & wellness

NEJVÝHODNĚJŠÍ 

SAUNOVÁ 

PERMANENTKA

43 Kč / 1 vstup 

do Saunového světa

NOVINKA

*Více informací na www.aquapalace.cz
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Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zahájila stavbu 
nového železničního koridoru mezi Hostivaří a Vršovice-
mi, stavba potrvá do roku 2021. Její součástí je rozšíření 
problematického podjezdu pod viaduktem mezi Zahrad-
ním Městem a Strašnicemi, jehož uzavření zřejmě zkom-
plikuje automobilovou i tramvajovou dopravu v oblasti. 
Podjezd bude uzavřen v příštím roce, zatím 

Začala stavba železničního koridoru mezi 
Hostivaří a Vršovicemi

Z vesničanů se stali přes noc Pražáci. 
Dřív se pražským parkům říkalo „oblasti 
klidu“ – dokud k Praze nepatřily

Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz

O jejich vzniku rozhodla socialistická normalizace z léta 
1974 o připojení třiceti do té doby samostatných obcí 
k hlavnímu městu. A tak se z mnoha občanů najednou 
přes noc stali Pražáci. Než se začal propagovat jednot-
ný název pro celkem 11 přírodních pražských parků tak 
se uváděl název, který používala i legislativa na základě 
návrhu Aktivy státní ochrany přírody, což bylo 

V tajence naleznete citát
Walthera von der Vegelweide.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 10: ‚‚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.
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Firma OZ BRÁZDA s.r.o., zabývající se prodejem ovoce
a zeleniny, přijme skladníka pro obsluhu VZV. Náplní práce
je naskladňování, vyskladňování a doplňování zboží.
Své životopisy zasílejte na email: lucie.duchkova@ozbrazda.cz,
tel.: 774 711 453.
Místo výkonu práce: Práčská 1885/12, Praha 10 – Záběhlice.

Nabízíme: Požadujeme:

• mzda od 27 000Kč • samostatnost, pečlivost
• stabilní zaměstnání dochvilnost
• finanční růst • smysl pro týmovou práci
• příspěvek na stravu • ochota učit se novým věcem
• možnost nakoupit • praxi v oboru

za výhodné ceny
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Více na billa.jobs.cz

NAJDI SI NEJBLIŽŠÍ 
PRODEJNU

PLNÉ I ZKRÁCENÉ ÚVAZKY, BRIGÁDY
Zastav se v prodejně 
nebo se nám ozvi.
Tel.: 728 373 140,  
e-mail: jobs@billa.cz.

5 týdnů dovolené, stravenky za 80 Kč

Dlouhodobá výstava, kte -
rá je k vidění až do začát -
ku letošního listopadu,

je další, konkrétně osmým dí -
lem, ze série v rámci mnohale-
tého projektu Muzea hlavního
města Prahy o pražských čtvr-
tích. Výstava o Strašnicích
v Mu zeu hlavního města Prahy

představuje čtvrť na fotografi-
ích a pohlednicích dochovaných
od přelomu 19. a 20. století do
druhé poloviny 20. Století, k vi-
dění je však i celá řada plánů,
grafických listů, ale i trojroz-
měrných exponátů, dokumen-
tujících zejména společenský,
kulturní, sportovní život ve

Strašnicích. Zajímavým expo-
nátem je amatérský film z roku
1939, který sleduje průvod pro-
cházející Strašnicemi v rámci
oslav Božího Těla, a představu -
je tak živým způsobem jejich
dobovou podobu. 

Jak pořadatelé připomínají,
Strašnice byly původně nevelká

Strašnice … zahrada Prahy,

brána armád…
V pražském předpolí, které bylo zasaženo prakticky každým
obléháním, každou válkou, která se dotkla hlavního města
Českého království, leží pražské Strašnice. Bylo tomu tak za
husitských válek, za války třicetileté, za válek o rakouské dědictví
a války sedmileté, důležitou roli sehrály Strašnice i v moderní
době během pražského povstání v květnu 1945. Strašnice můžete
detailně poznat díky výstavě v Muzeu hlavního města Prahy.

ves o několika málo číslech po-
pisných, která však ležela na
důležitých obchodních cestách.
V 18. a 19. století se postupně
rozrůstala a na konci 18. století
vznikly Nové Strašnice. 

Opravdový stavební boom
propukl na přelomu 19. a 20.
století a během počátku 20. sto-
letí a za první republiky, kdy se
čtvrť stala důležitou rezidenční
oblastí pražských středních
vrstev. Velkou rolu hrálo i to, že
v druhé polovině 20. století
vzni klo ve Strašnicích nebo
v těsném sousedství několik dů-
ležitých závodů, jako Tesla, Mi -
tas, Jawa, Chirana. V té to do bě
už je zastavěna téměř všech na
plocha strašnického katastru.

Původně Strašnice zname-
nalo „ves lidí Strašnových“ – od
osobního jména Strašen (toto
jméno mělo od nositele odhánět
– „odstrašovat“ – zlé démony).
Strašnice jsou zmiňovány v le-
tech 1185, kdy patřily vyše-
hradské královské kapitule. Ve
14. století zde byly tři dvory,
v 15. století dvě tvr ze.
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na
www.vase10.cz

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

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!

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

Firma OZ BRÁZDA s.r.o., zabývající se prodejem ovoce
a zeleniny, přijme řidiče sk. B. Rozvoz Praha a okolí. Nástup
možný ihned, po zaučení firemní bonusy.
Své životopisy zasílejte na email: lucie.duchkova@ozbrazda.cz,
tel.: 774 711 453.
Místo výkonu práce: Práčská 1885/12, Praha 10 – Záběhlice.

Nabízíme: Požadujeme:

• mzda od 30 000Kč • samostatnost, pečlivost
• stabilní zaměstnání dochvilnost
• finanční růst • smysl pro týmovou práci
• příspěvek na stravu • praxi v rozvozu po Praze
• možnost nakoupit • řidičský průkaz sk. B

za výhodné ceny

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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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

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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■ Ostružinová x Jahodová 3. 10. 13.00–17.00
■ Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 3. 10. 14.00–18.00
■ Doubravčická x Tehovská 4. 10. 13.00–17.00
■ Tuchorazská (konec ulice) 4. 10. 14.00–18.00
■ nám. Svatopluka Čecha x Minská 4. 10. 15.00–19.00
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou 6. 10. 8.00–12.00
■ Dykova (u Bezručových sadů) 6. 10. 9.00–13.00
■ Na Universit. statku (mob. sběrný dvůr) 6. 10. 9.00–15.00
■ Průhonická x Vestecká 8. 10. 13.00–17.00
■ Petrohradská x Pod Stupni 8. 10. 13.00–17.00
■ Říčanská x Benešovská 8. 10. 14.00–18.00
■ Sámova x U Vršovického nádraží 8. 10. 14.00–18.00
■ Magnitogorská x Tádžická 8. 10. 15.00–19.00
■ Na Slatinách (u telef. automatu) 9. 10. 15.00–19.00
■ Nedvězská (č. 6 –12) 10. 10. 13.00–17.00
■ Práčská č. 37 (před školou) 10. 10. 14.00–18.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách 11. 10. 13.00–17.00
■ Na Křivce x Osnická 11. 10. 14.00–18.00
■ Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 11. 10. 15.00–19.00
■ Litevská x Bajkalská 13. 10. 8.00–12.00
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami 13. 10. 9.00–13.00
■ Sněženková x Jiřičkové 15. 10. 13.00–17.00
■ Saratovská x Kralická 15. 10. 13.00–17.00
■ Nad Úžlabinou (naproti č. o. 32) 15. 10. 14.00–18.00
■ K Botiči x Ukrajinská 15. 10. 14.00–18.00

Kontejnery
na objemný odpad

■ Káranská x Bydžovského 15. 10. 15.00–19.00
■ Práčská x Topolová 16. 10. 15.00–19.00
■ Limuzská x V Úžlabině 17. 10. 13.00–17.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice) 17. 10. 14.00–18.00
■ Dětská (v ohybu ulice) 18. 10. 13.00–17.00
■ Na Universit. statku (u dom. důchodců) 18. 10. 14.00–18.00
■ Heldova x Niederleho 18. 10. 15.00–19.00
■ Voděradská x Krupská 20. 10. 8.00–12.00
■ Cerhenická x Nad Vodovodem 20. 10. 9.00–13.00
■ U Záběhlického zámku (v části za č. 1) 22. 10. 13.00–17.00
■ Kounická x Černická 22. 10. 13.00–17.00
■ Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ) 22. 10. 14.00–18.00
■ Ve Stínu x Na Výsluní 22. 10. 14.00–18.00
■ Běchovická x Révová 22. 10. 15.00–19.00
■ Vilová x Pod Rapidem 23. 10. 15.00–19.00
■ Ryšánkova x Ve Slatinách 24. 10. 13.00–17.00
■ Popovická (proti Brtnické) 24. 10. 14.00–18.00
■ Omská x Murmanská 25. 10. 13.00–17.00
■ Sedmidomky (u dětského hřiště) 25. 10. 14.00–18.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků 25. 10. 15.00–19.00
■ U Trati x Na Spádu 27. 10. 8.00–12.00
■ U Roháčových kasáren x Novorossijská 27. 10. 9.00–13.00
■ Mokřanská x Běžná (mob. sběrný dvůr) 28. 10. 9.00–15.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla 29. 10. 13.00–17.00
■ V Rybníčkách (proti Šibřinské) 29. 10. 13.00–17.00
■ Janderova x Chládkova 29. 10. 14.00–18.00
■ Dobročovická x Slapská 29. 10. 14.00–18.00
■ Chorvatská x Dykova 29. 10. 15.00–19.00
■ Topolová x Jahodová 30. 10. 15.00–19.00
■ Práčská 101 (pod Jasmínovou) 31. 10. 13.00–17.00
■ Ruská x Tolstého 31. 10. 14.00–18.00
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www.vilemreality.cz

Vilém nabízí k prodeji
Nabízíme k prodeji chatu o výměře 43 m2 

(stavební pozemek 151 m2), s pozemkem o celkové výměře
775 m2, v nádherném prostředí Českého ráje, jen 35 minut 

autem od Prahy, v obci Kněžmost-Suhrovice. Dřevěná chata se 
zděnou podezdívkou, zasklenou verandou, obývací místností, 

ložnicí a terasou se nachází na jižním svahu nad rybníkem, 
do kterého je samostatný přístup přímo ze zahrady. 

Cena 1  490 000 Kč, pro více informací volejte 
přímo Jindřicha Smrčinu, tel.: 604 755 473.

Vilém prodá i Vaši nemovitost

www.vilemreality.cz
tel.: 604 755 473
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Máme nový e-shop
a nová trička
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PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč9
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Zářijové číslo časopisu Sorry  
právě v prodeji.

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,

nebo na telefonním čísle 225 985 225.  
(Po až Pá 8.00 – 18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč 
(11 čísel včetně poštovného)

Speciální balíček za 699 Kč 

(roční předplatné s tričkem) 

facebook.com/sorrycz
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www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473
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