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Najdete nás na
www.vase10.cz

Rozpočet
Prahy 10

Volný čas
Tipy na akce
na desítce

Školství
Novinky
ze škol

Zuzana
Kronerová:
Servis
Kam s odpadem
na desítce

Herecké sny jsem si
zakázala už v mládí

největší operátor intermodální
kontejnerové přepravy v ČR
a střední Evropě

Pojďte k nám!
Nabízíme pracovní místa
v blízkosti
Vašeho bydliště!
Provozní dispečer/ka

Referent/ka intermodální přepravy

– práce ve dvousměnném nebo třísměnném
provozu
❖ SŠ vzdělání
❖ ŘP sk. B
❖ dobrý zdravotní stav (částečná práce venku)
❖ náborový příspěvek 15.000,‐ Kč

Kalkulant/ka – fakturant/ka

Tranzitér – dispečer

Účetní – specialista

– do nepřetržitého železničního provozu (vlečka)
❖ SŠ vzdělání nebo vyučení
❖ dobrý zdravotní stav (částečná práce venku)
❖ uživatelská znalost PC
❖ ŘP sk. B
❖ náborový příspěvek 15.000,‐ Kč

Technik – manipulant
– kontroly a lehké opravy železničních vozidel
– pracovní doba pouze všední dny
(6.00–14.30 a 12.30–21.00 hod.)
❖ SOŠ nebo vyučení (opravář, automechanik,
zámečník) nebo příbuzný směr
❖ ŘP sk. B
❖ náborový příspěvek

Elektromechanik
– opravy kolových překladačů
– jednosměnný pracovní režim (po–pá),
❖ vyučení nebo SŠ (strojní, elektro, technický,
opravárenský směr)
❖ ŘP sk. B (uvítáme sk. C nebo T)
❖ dobrý zdravotní stav
❖ náborový příspěvek

❖ SŠ/VŠ vzdělání
❖ aktivně NJ nebo AJ (slovem i písmem)
❖ SŠ vzdělání (ekonomického směru)
❖ AJ nebo NJ – základy, písemně
❖ SŠ vzdělání
❖ praxe na pozici účetní minimálně 2 roky
❖ zkušenosti s párováním plateb v SAP
a zpracováním avíz
❖ zkušenosti s prací v systému SAP
❖ dobrá znalost MS Excel

Junior programátor/ka webových aplikací
❖
❖
❖
❖
❖
❖

VŠ nebo SŠ (IT zaměření)
znalost HTML5 a CSS3
znalost JavaScriptu, jQueryUI
znalost frameworku Bootstrap, jQueryU
dobrá znalost AJ, NJ výhodou
min. 1 rok praxe

NABÍZÍME:
❖ zázemí a stabilitu společnosti působící na
trhu přes 26 let
❖ 5 týdnů dovolené
❖ dvakrát ročně ﬁnanční bonusy
❖ stravenky plně hrazené zaměstnavatelem
❖ zaučení a zácvik, hlavní pracovní poměr

Další informace o pozicích získáte na www.metrans.eu nebo na telefonu 267 293 389 (pí Abrmanová).
Vaše životopisy očekáváme na e‐mailové adrese: abrmanova@metrans.cz.
INZERCE V10-0315

editorial
Vážení čtenáři,
i když nás chladné počasí
ještě může potrápit, snad už
potichu a opatrně můžeme
vyhlížet jaro. Co rádi děláte
v měsících, kdy se probouzí
příroda? Máte tuhle část
roku rádi, nebo dáváte přednost jinému ročnímu období?
V březnu bude mít desátá
městská část pravděpodobně
konečně schválený rozpočet
na letošní rok. Na co letos peníze půjdou a jak se do „utrácení a spoření“ můžete zapojit vy? Projděte si návrh desítkového hospodaření a podejte
k němu své nápady, rady nebo připomínky. Do zápisů do
prvních tříd základních škol zbývá jen několik týdnů. Přinášíme vám přesný termín, kdy se svým budoucím školákem musíte do vybrané „základky“ přijít, a poradíme vám
také, co dělat při žádosti o odklad. Přečtěte si ale i další zajímavosti z oblasti školství, třeba o tom, jakých soutěží se
mohou vaši potomci zúčastnit. Nebo se s rodinou seberte
a vydejte se na nějakou pěknou akci. Na desítce se jich
koná spousta, jsou to třeba přednášky, pohádky nebo koncerty.
Vaše Zuzana

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

Trhy budou mít
nového provozovatele
ového provozovatele farmářských
trhů na Kubánském náměstí hledá
desátá městská část. Koncem loňského roku totiž radnice vypověděla smlouvu s dosavadním provozovatelem. Jedním
z důvodů pro ukončení smlouvy byla dlouhodobá nespokojenost občanů s jejich fungováním. Při výběru nového provozovatele

N

bude posuzována celková koncepce trhů
včetně doprovodného programu, zkušenosti zájemců s pořádáním farmářských
trhů a skladba sortimentu, kterou bude
případný provozovatel chtít nabízet. Farmářské trhy na Kubánském náměstí se budou konat od 30. března do 15. listopadu
a v průběhu Vánoc.

PŘIPRAVILA RED

Učitel má nominaci
na Zlatého Ámose
čitel Střední zdravotnické školy
Ruská Rudolf Rondzik byl nominován na učitelskou cenu Zlatého
Ámose. Letošní ročník soutěže o nejoblíbenějšího učitele se koná už po šestadvacáté.

U

Učitele do celorepublikového klání nominují samotné děti. Ty do přihlášky o Rudolfu Rondzikovi napsaly mimo jiné to, že patří mezi ty učitele, kteří jsou pro svou práci
zapálení tělem i duší.

Děti mohou

posuzovat knížky v anketě
o 25. března mohou děti, učitelé
a knihovníci hlasovat v anketě, kterou ohodnotí knižní produkci minulého roku, a v celorepublikové anketě
o nejoblíbenější dětskou knihu. Jde už
o 26. ročník ankety, pro zajímavost je to
nejstarší hlasování svého druhu. Pořádá ji
Pedagogická knihovna J. A. Komenského,
a to ve spolupráci s dětskými odděleními
veřejných knihoven a Svazem knihovníků

D

a informačních pracovníků. U zrodu ankety stála v 90. letech publicistka a knihovnice Ivana Hutařová, autorka publikací
o dětské literatuře. Hlasovat lze elektronicky i prostřednictvím hlasovacích lístků,
a to v kategoriích cena dětí, cena knihovníků, cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství a cena Noci s Andersenem. Na konci března bude vylosována
padesátka dětí, které obdrží knihu.

Pinocchio
v Korunní
a sobotu 23. března zve knihovna v Korunní nejmenší diváky na
představení o Pinocchiovi. Loutkoherec a režisér Tomáš Běhal rozehraje před publikem originální loutky
i obyčejné předměty denní potřeby.

N

Pozor na
uzavírky silnic
několika omezeními na silnicích
musejí počítat řidiči v desáté
městské části. Do poloviny března platí uzavírka ulice U Krbu, do
28. března se pracuje na silnici v Krymské, a to z důvodu rekonstrukce komunikace uzavírky. Až do konce letošního
roku je nutné počítat s omezením v ulici Nad Chaloupkami a do 14. srpna
v ulici U Vršovického hřbitova – ulice
U Slavie, u železničního mostu.

S

Zápis do
desítkových škol
a 2. a 3. dubna je v desáté městské části naplánován zápis do
základních škol. Povinnou školní docházku sice lze odložit, i tak je ale
potřeba k zápisu přijít. O odklad je nutné požádat v době zápisu dítěte a je
třeba doložit doporučující posouzení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo psychologa.

N
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školství

Děti mohou

Školy ověří
digitální gramotnost
esítky škol testují učební materiály, které se zabývají rozvojem
digitální gramotnosti. Do projektu, který potrvá do konce příštího
školního roku, jsou zapojeny mateřinky, základní i střední školy. Cílem testování je, aby se ukázalo, zda koncepce
rozvoje digitální gramotnosti odpovídá
možnostem škol, ale i vyučujících a samotných žáků. Podle výsledků pilotního projektu budou potom materiály
případně doplněny nebo upraveny.

as na natáčení videí, která by mohla
v klání uspět, mají žáci základních
a středních škol až do poloviny května. Videa by měla být na téma, jak šikanu
ve školách řešit a potírat. „Soutěž vyhlašujeme ve dvou kategoriích, první budou tvo-

Č

řit žáci druhého stupně základních škol, ve
druhé se utkají žáci škol středních, přičemž autorem může být jak jednotlivec,
tak celý tým. A určitě mohou výběr témat
konzultovat se mnou formou e-mailu,“ řekl
školský ombudsman Ladislav Hrzal. Podle
informací ministerstva musel ombudsman
za období od září do prosince loňského
roku řešit bezmála šest stovek dotazů, a to
včetně podnětů na šikanu ve školách.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze
za nejvyšší možnou cenu

Rychle, seriózně,
právní jistoty.

INZERCE V10-0301

Audiovizuální soutěž
pojmenovanou Zatočme se
šikanou vyhlásilo
ministerstvo školství.
Určena je pro žáky druhých
stupňů základních škol
a žáky středních škol. Cílem
je dotknout se tématu
šikany očima dětí.

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

soutěžit na téma šikana D

Tel.: 603 278 555

INZERCE V10-0302
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veřejný prostor
Desátá městská část nyní funguje
v rozpočtovém provizoriu. Návrh řádného
rozpočtu projednal předminulý týden
ﬁnanční výbor, poté bude plán desítkového
hospodaření 25. března předložen
zastupitelstvu ke schválení. Návrh rozpočtu
desáté městské části pro letošní rok počítá
s příjmy ve výši 645 milionů, mandatorními
výdaji 814 milionů, investicemi 602 milionů
a schodkem 771 milionů korun.

Obyvatelé desítky
PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

mohou připomínkovat rozpočet
ovinkou letošního rozpočtu, který připravila
koalice, jež vznikla po
loňských podzimních komunálních volbách, je otevřenost radnice. Návrh rozpočtu je proto
historicky poprvé zveřejněn na
webových stránkách radnice.
Obyvatelé Prahy 10 ho mohou připomínkovat, a to nejpozději do 22. března do 9.00
hodin, a mají dvě možnosti, jak
to udělat – buď zasláním e-mailu radní pro ﬁnance a rozpočet
Lucii Sedmihradské na adresu
lucie.sedmihradska@praha10.
cz nebo prostřednictvím podatelny úřadu ve Vršovické ulici.
Připomínky lze také přednést
ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva.

N

Poznejte rozpočet
pomocí grafů
„Chceme tímto krokem zajistit, aby opozice i široká veřejnost měly dostatek času a možnost vyjádřit se k navrženému
rozpočtu. Zároveň byl vytvořen
dokument – Průvodce pro občany Prahy 10 – s cílem přiblížit navrhovaný rozpočet a plán
zdaňované činnosti pomocí komentářů a grafů,“ popsala letošní novinky radní pro ﬁnance
a rozpočet Lucie Sedmihradská
(VLASTA).
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Návrh rozpočtu desáté městské části pro letošní rok počítá
s příjmy ve výši 645 milionů,
mandatorními výdaji 814 milionů, investicemi 602 milionů
a schodkem 771 milionů korun.
Výše navrženého schodku je
důsledkem rozhodnutí předchozího vedení městské části,
které v průběhu roku 2018,
v době svého končícího mandátu, podepsalo smlouvy na realizaci investic v objemu překračujícím 600 milionů korun.

Oprava polikliniky,
výstavba školky
Tyto investice bude nutné
v letošním a částečně i v příštím
roce ﬁnancovat. Jedná se například o rekonstrukci Polikliniky
Malešice, domu v ulici U Vršovického nádraží, výstavbu MŠ
Nad Vodovodem, rekonstrukci
kina Vzlet nebo modernizaci
školní jídelny v ZŠ Hostýnská.
„Zdědili jsme městskou část,
která si roky žila nad poměry.
S jednorázovými příjmy z prodeje bytového fondu bylo nakládáno jako s neomezeným
a nevysychajícím zdrojem.
Mandatorní výdaje městské
části dlouhodobě rostly a o svěřený majetek se nikdo nestaral,
o čemž svědčí stovky dlouhodobě prázdných bytů i nebyto-

vých prostor,“ řekla starostka
Renata Chmelová (VLASTA),
která stojí v čele radnice od loňského podzimu.

Předchůdci nepočítali
s výdaji
Některé projekty budou v budoucnu generovat další výdaje,
aniž by byl zajištěn zdroj jejich
ﬁnancování, což předchozí vedení radnice zapomnělo vzít

v potaz. „Každá politická reprezentace utrácí více ke konci volebního období. Naši předchůdci se ale rozhodli to roztočit ve
velkém, a navíc pro své investice ani nepočítali s následnými
výdaji na jejich provoz. Je to
nepříjemná situace, které musíme čelit omezením a seškrtáním výdajů,“ uvedl místostarosta desáté mětské části Filip
Humplík (ODS).

Rozpočet Prahy 10
■ Návrh rozpočtu desáté městské části pro letošní rok počítá
s příjmy ve výši 645 milionů, mandatorními výdaji 814 milionů, investicemi 602 milionů a schodkem 771 milionů korun.
Obyvatelé Prahy 10 ho mohou připomínkovat, a to nejpozději
do 22. března do 9.00 hodin.
■ Připomínky lze podat dvěma způsoby, buď zasláním
e-mailu radní pro ﬁnance a rozpočet Lucii Sedmihradské na
adresu lucie.sedmihradska@praha10.cz nebo prostřednictvím podatelny úřadu ve Vršovické ulici. Připomínky lze také
přednést ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva.
■ Zároveň byl vytvořen dokument – Průvodce pro občany
Prahy 10 – s cílem přiblížit navrhovaný rozpočet a plán zdaňované činnosti pomocí komentářů a grafů.
■ V následujících letech chce Praha 10 zprovoznit online rozpočet s možností „rozklikávání“ jednotlivých kapitol a položek.
■ Do konce roku 2019 bude dokončena výstavba MŠ Nad Vodovodem, rekonstrukce kina Vzlet, bude zmodernizována
školní jídelna v ZŠ Hostýnská a zrevitalizován prostor před
OC Cíl.

veřejný prostor

Statistici zjišťují,
jak se žije Čechům

Čtyřiatřicet evropských zemí je zapojeno do zkoumání
statistiků. Tazatelé se přitom v následujících týdnech
mohou obrátit i na vás. Zjišťují, jaké mají české
domácnosti životní podmínky.
aždoroční zkoumání životních podmínek obyvatel Česka rozjel letos
Český statistický úřad už popatnácté, tazatelé osloví téměř 11 500 domácností s cílem získat aktuální údaje k posouzení
jejich ekonomické a sociální situace. Tazatelé budou rodiny navštěvovat osobně, a to
až do května letošního roku.
„Část respondentů s námi na šetření spolupracovala již v předchozích letech, nově
letos oslovujeme 4750 domácností. Velkou
pozornost klademe na odbornou připravenost a profesionalitu našich tazatelů, neboť
právě na nich závisí úspěšnost sběru dat

K

a tím i samotného šetření,“ řekl předseda
Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
A k čemu zjišťování životních podmínek
obyvatel Česka vůbec je? Výsledky budou
sloužit jako zdroj při hodnocení vývoje životní úrovně a příjmové situace tuzemských domácností. Domácnosti jsou vybírány náhodně a jejich členové odpovídají na
otázky, které se týkají například bydlení,
pracovní aktivity, příjmů, ale popisují také
své materiální a zdravotní podmínky. Do
obdobného statistického zjišťování je zapojeno celkem čtyřiatřicet evropských zemí.

Statistici už mají zpracovány údaje za
rok minulý, výsledky představí v březnu.
Leccos však už mohli vyčíst z předběžných
výsledků. „Z výsledků za minulý rok vyplývá, že míra ohrožení příjmovou chudobou
a sociálním vyloučením zůstala na stejné
hodnotě jako v roce 2017 a činila 12,2 procenta. V Evropě se tak řadíme mezi země
s nejnižší úrovní tohoto indikátoru,“ uvedla vedoucí oddělení sociálních šetření statistického úřadu Táňa Dvornáková. Celkem
se toto ohrožení týká v České republice asi
1,2 milionu osob.
Meziročně o téměř 100 tisíc klesl odhadovaný počet osob žijících v domácnostech,
které si z ﬁnančních důvodů nemohou dovolit nejméně čtyři z devíti předem stanovených položek. Podíl těchto osob se oproti
předchozímu šetření z roku 2017 výrazně
snížil z 3,7 procenta na 2,8 procenta. Například neočekávaný výdaj ve výši 10 700
korun si nemohlo dovolit 23,7 procenta, týdenní dovolenou 20,7 procenta a úhradu
pravidelných plateb a splátek tři procenta
osob v českých domácnostech.

parkovací místo online

Tvůrci mapy přístupnosti připravili pro vozíčkáře novinku.
Díky ní lze vyhledat parkovací místo pro držitele karty ZTP.
Vedle toho mapa slouží k dohledání informace, jak je která
budova přístupná.
apu si lze otevřít na odkazu
www.mapapristupnosti.cz. Neslouží však primárně osobám imobilním, využít ji a najít potřebnou informaci
mohou třeba i maminky s kočárkem, pro
něž je bezbariérovost též důležitá, nebo senioři. Veřejnosti slouží třetím rokem a dohledat si lze nyní podrobné informace o bezbariérové přístupnosti více než tisícovky
budov a veřejných prostranství na území
Prahy.
Poslední novinkou je možnost dohledat
si, kde jsou nebližší stání ZTP. Každá modrá ikona se symbolem vozíku na mapě přístupnosti popisuje, o jaký typ vyhrazeného

M

stání se jedná, jeho délku a šířku, a k dispozici jsou také informace o materiálu
a stavu povrchu. Filtr dopravní stavby zobrazuje také údaje o bezbariérové přístupnosti stanic metra a železnice. V současné
době je zmapováno 16 objektů v této kategorii. „V průběhu letošního roku budou doplněny informace o přístupu ke stání z nejbližší pěší komunikace a přibude také
fotodokumentace. Všechna kritéria jsou
navíc průběžně prověřována,“ popsal náměstek primátora pro oblast dopravy
Adam Scheinherr.
Uživatelé si mohou z jednoho místa dohledat informace o dostupnosti objektu

podle typu občanské vybavenosti, tedy například pro oblast kultury, úřadů, služeb,
sociálních služeb, zdravotnictví, bankomatů, sportu, restauračních zařízení apod.
Mapa zobrazuje tři kategorie přístupnosti,
a to plně přístupné, částečně přístupné
a nepřístupné.
Každý objekt je navíc doplněn piktogramy, které popisují sklon a povrch průchozích částí, schody, úzké dveře, bezbariérovou přístupnost WC a další důležité
informace.

www.vase10.cz
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Vozíčkáři si najdou

osobnost Prahy 10
Přední slovenská herečka Zuzana Kronerová bývá často
obsazovaná v českých ﬁlmech a také hostuje na pražských
divadelních scénách. Zahrála si například v Národním
divadle, v Café teatr Černá labuť nebo v Divadle Na
Jezerce. V současné době ji diváci mohou vídat na scéně
Divadla Komediograf, Divadla Letí, Studia Ypsilon nebo
Vršovického divadla Mana. Ve Vršovicích našla Zuzana
Kronerová také svůj pražský domov.

Zuzana Kronerová:
PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ, JIŘÍ KUPKA

Herecké sny jsem si zakázala už v mládí
● Jednou z pražských inscenací, ve které hrajete, je tragikomedie Gin Game ve
Vršovickém divadle Mana. Jakému okruhu diváků je tato hra určena a jakou postavu v ní ztvárňujete?
Mohla bych říci, že Gin Game může oslovit především starší publikum, ale není to
tak. Tahle hra, mimochodem oceněná Pullitzerovou cenou, je příliš dobrá na to, aby
byla pouze pro úzkou skupinu diváků.
Hraju osamělou starší ženu, která se v domově pro seniory potká se stejně osamělým mužem. Podotýkám, že jde o napínavou tragikomedii.
● Vršovické divadlo Mana se nachází
v prostoru husitského kostela. Jak se
v něm cítíte, líbí se vám?
Vršovické divadlo Mana má dobrou energii. A skvělou akustiku, což je důležité.
Možná je to tím, že když byl kostel v roce
1930 vybudován, bylo divadlo hned od začátku jeho součástí. Líbí se mi ale i kostel,
zevnitř i zvenku, je to hezká budova navržená v duchu funkcionalismu. V Maně je
také skvělá parta lidí i příjemné zázemí,
takže se tam cítím opravdu jako doma.
● Za svůj pražský domov jste si zvolila
Vršovice. Proč bydlíte právě v Praze 10?
Vršovice jsem vlastně předtím neznala,
v podstatě jsem jimi jenom projížděla, když
jsem jezdívala z Bratislavy zkratkou ke své
kamarádce, která bydlí na Vinohradech.
Pak jsem ale objevila hezká zákoutí kolem
Vršovického náměstí, která mají svou neopakovatelnou atmosféru a nejsou přitom
tolik zasažena turistickým ruchem. Ve Vršovicích máme všechno, co potřebujeme,
hezké kavárny, dobré restaurace, park, obchody všeho druhu a také dobré sousedy,
jsou milí a sympatičtí. Na rozdíl od Vinohrad jsou Vršovice klidnější a méně anonymní.
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● Jaký je váš vztah k Praze? Čím na vás
česká metropole napoprvé zapůsobila?
Praha je dle mého názoru nejkrásnější
evropské město. Jezdívala jsem sem s rodiči od útlého dětství a Prahu jsem si zamilovala. Pamatuji si, že fascinujícím dojmem
na mne zapůsobila nádherná zákoutí Malé
Strany a vždycky jsme skončili u Werichova domu, který je pro mne magickým místem. Samozřejmě neuvěřitelný je pohled
na Hradčany a Svatovítský chrám. Před
lety jsem šla procházkou každé ráno po nábřeží z Anenského náměstí do Zlaté kapličky na zkoušku a při pohledu na Vltavu
a Hradčany se mi párkrát stalo, že jsem
s prominutím „nabourala“ do elektrického
sloupu. Ale stálo to za to. Pohledu na tu
krásu nejde odolat.
● Máte v Praze nějaká oblíbená místa,
která ráda navštěvujete, kde se cítíte
dobře?
Takových míst mám mnoho. Ráda se procházím po Josefově, je to starobylé a tajemné místo. Malá Strana je kouzelná a malebná, Vinohrady živé a plné lidí, každá čtvrť
má něco do sebe. A když si chci užít kousek
přírody, zajedu si do Braníka a zaplavu si
ve Vltavě. Voda je tam kupodivu čistá a příjemná. A pokud si chci posedět s přáteli
nad šálkem dobré kávy, dám jako správný
lokálpatriot vždycky přednost kavárně
Prostě kafe u nás ve Vršovicích. A večeři
doporučuji ve skvělé restauraci Osteria da
Clara, také kousek od nás. Je tam skvělá
atmosféra a vynikající rybí i jiné italské speciality. Zkrátka Prahy se nedá nasytit, pokaždé mám co objevovat.
● Zajdete někdy do divadla i jako divák?
Zaujalo vás v poslední době nějaké pražské představení?
Jako divák chodím do divadla strašně
ráda. Ale bohužel už druhou sezonu mám

tak mnoho svých vlastních představení jak
na Slovensku, tak v Praze i na zájezdech,
že jsem neměla téměř žádné volné večery.
Teď bych ráda doběhla zmeškané, a tak se
do pražských divadel určitě chystám. Mám
tipy na několik zajímavých představení,
například na nejnovější titul Dejvického divadla Vražda krále Gonzaga anebo představení Divadla Letí Olga aneb Horory z Hrádečku. Režírovala ho Martina Schlegelová,
s kterou jsem spolupracovala v témže divadle na skvělé hře Caryl Churchillové Čaj
a apokalypsa. Ale chci se samozřejmě podívat i do Divadla Na Zábradlí, Národního divadla a do mnoha dalších.
● Pocházíte z herecké rodiny, původně
jste prý ale uvažovala o studiu ﬁlologie.
Proč jste se nakonec rozhodla právě pro
herectví?
Studium ﬁlologie se nabízelo jako náhradní řešení, hlásily se na něj i moje spolužačky, studovaly jsme totiž na střední
škole humanitní obor s rozšířeným vyučováním klasických jazyků – čili latiny a starořečtiny. Jako první alternativu jsem si ale
zvolila studium divadelní dramaturgie na
Vysoké škole múzických umění. Poslala
jsem dokonce i drobné literární útvary –
povídky, které byly součástí zadání v prvním kole přijímacích zkoušek. Ale dříve,
než došlo na kolo druhé, šla jsem se zeptat
na studijní oddělení Divadelní fakulty, jestli
bych mohla zkusit kromě dramaturgie
i přijímačky na obor herectví. Šla jsem tam
opravdu jenom tak z hecu, nečekala jsem,
že by to mohlo vyjít. Komise složená z kolegů mých rodičů se tvářila velice přísně. Až
v průběhu třetího kola během humorného
dialogu z klasické slovenské komedie jsem
z auditoria zaslechla smích. Takže na druhé kolo dramaturgie už nedošlo, byla jsem
přijata.

osobnost Prahy 10
● Oba vaši rodiče byli herci. Zrazovali
vás od herecké kariéry, nebo vás spíš
podporovali?
Zrazovali, ale tak nenápadně, ještě mnohem dříve, než jsem vůbec uměla mluvit.
Když jsem ještě byla miminko, otec točil
slovenský ﬁlm Drevená dedina. V jednom
záběru měl běžet dědinou, která byla
opravdu v plamenech. A režisér ﬁlmu oslovil mého otce: „Jožo, veď tebe sa práve narodilo dieťa, tak nám ho požičaj do ﬁlmu.“
Ale můj otec to razantně odmítl: „Moje
dieťa? Nikdy!“ Měl strach, abych neutrpěla
šok. A zrazování začalo od chvíle, kdy si rodiče všimli, že na sebe dělám do zrcadla
příšerné obličeje. A když jsem pak u nich
žadonila, že se chci stát členkou Dětské
rozhlasové dramatické družiny, to se už
opravdu lekli. Vyprávěli mi hororové historky, jak jsou v rádiu dětští herci týraní režiséry, což si samozřejmě vymysleli. Zejména otec měl bujnou fantazii: „Vieš,
Zuzanka, oni tam tie deti bijú, keď niečo pokazia. A držia ich tam až do noci a nedajú
im ani jesť, ani piť!“ Jak vidíte, to zrazování
bylo kontraproduktivní. Kdybych hrála už
jako dítě, možná bych se herečkou nikdy
nestala.
● Nelitovala jste někdy svého rozhodnutí? Co si myslíte, že byste dělala, kdybyste se nestala herečkou?
Litovala, už na první hodině herecké
tvorby jsem si říkala, že to je životní omyl.
Naše pedagogy jsem podezřívala ze šarlatánství. Pak se ale ukázalo, že jsou to seriózní lidé a moje znechucení byl vlastně prvotní strach z neznámého. Po skončení
studia jsem přemýšlela, jestli by nebylo
zajímavější věnovat se režii, ale vyhrálo herectví i díky tomu, že jsme byli v našem ročníku skvělá parta. Co se týče jiného povo-

Zuzana Kronerová v divadle Mana

lání, asi by to byla sociální práce anebo medicína. Nějaká oblast, kde bych mohla
lidem pomáhat. Otázkou je, jestli bych to
zvládla. Dnes alespoň mohu pomáhat různým charitativním nebo občanským projektům.
● Měla jste někdy období, kdy jste cítila,
že vás herecká práce nenaplňuje?
To bylo krátké období nespokojenosti
a tehdy jsem pocítila režisérskou ambici.
Vrchovatě mi ale tuhle touhu uspokojilo
pozdější působení na VŠMU. A jelikož jsem
jako pedagožka musela vlastně i samostatně režírovat, od té doby mám k téhle
disciplíně ještě větší úctu než dřív. A respekt. Takže s režírováním raději ještě počkám (smích).
● Ztvárnila jste řadu rolí v divadle, ve
ﬁlmu či v televizi. Je mezi nimi některá,
kterou máte raději než ty ostatní, nebo
naopak kterou jste si neoblíbila?
Mojí srdeční záležitostí je role Shirley
Valentine, především proto, že toto moje
monodrama před lety skvěle zrežíroval
můj milovaný vynikající režisér a kamarád
Ivan Balaďa. Ivan už bohužel není mezi námi, ale toto představení hraju stále velice
ráda. Neoblíbené role nemám. Je to z toho
důvodu, že když se mi scénář nebo role nelíbí, jednoduše odmítnu. Samozřejmě slušně. Ale naštěstí mám většinou kliku na dobré scénáře i režiséry, takže se stává, že
kvůli nedostatku volných termínů někdy
odmítnout musím a je mi to líto. Ale právě
teď jsou mými oblíbenými rolemi všechny,
které aktuálně hraju v Praze. Fonsie v inscenaci Gin Game, paní Jarretová v inscenaci Čaj a apokalypsa a také Abbey v inscenaci Jezinky a bezinky ve Studiu Ypsilon.
Také Manželství v kostce hrajeme v Praze
pravidelně. A často tady také hostujeme

s Astorkou a bratislavským divadlem Gunagu.
● Máte nějaký nesplněný herecký sen,
roli, o které si myslíte, že vás minula,
a kterou byste si chtěla zahrát?
Možná je to zbabělé, ale herecké sny
jsem si zakázala už v mládí, možná proto,
abych nebyla zklamaná. Vlastně bylo to
jinak. Na otázku dramaturga v mém prvním divadle v Trnavě, co bych si chtěla zahrát, jsem měla už už na jazyku: Jana
z Arku! Ale rozpačitě jsem mlčela. Mám
v sobě asi málo dravosti, ale osud mi to vyvažuje tím, že nabídky bohudík přicházejí.
● Jaká herecká poloha vám vyhovuje
víc, komediální, nebo vážná? Ve kterém
žánru se cítíte nejlépe?
Nejraději mám tragikomedii a myslím,
že mi i nejvíc svědčí. Vždy ale záleží na divadelním textu nebo ﬁlmovém scénáři.
Když je kvalitní a líbí se mi, tak se mi většinou líbí i role, kterou mám hrát.
● Řadu let jste působila jako pedagožka
na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Když si vzpomenete na svá studia, jsou dnešní studenti v něčem jiní,
než jste byli vy?
Dnešní studenti herectví to mají na
jednu stranu jednoduché, protože mají
nejen neomezený přístup k informacím,
ale také svobodu cestovat za svou šancí
kamkoli. V něčem to ale mají paradoxně
těžší, než jsme měli my. Od soustředěné
tvůrčí práce je odvádí někdy až příliš
mnoho zdánlivě atraktivních příležitostí.
● Svého druhého Českého lva jste získala za roli vdovy Hany ve ﬁlmu Bába
z ledu, která najde zálibu v otužování.
Otužovala jste se už někdy před natáčením a zůstala jste u něj dodnes?

www.vase10.cz
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Otužuji se dodnes, i když
kvůli nedostatku času už ne tak
intenzivně jako v době, kdy
jsem se připravovala na roli
Hany. Přiznávám, že před natáčením Báby z ledu jsem byla
pravým opakem otužilce. Osmělovala jsem se i u teplého
moře celé dlouhé minuty.
● Prý se chystáte k natáčení
alba šansonů. V jakém stadiu
jsou přípravy?
Zpívání jsem se věnovala
a dodnes věnuju především
v divadle, ale nejintenzivnější
to bylo v období, když náš skvělý režisér Jozef Bednárik založil svůj šansonový klub. On byl
iniciátorem a duší celého projektu. Beďo pro mne vybral šest
nádherných a velmi náročných
šansonů. Pod jeho režijní taktovkou vzniklo šest krátkých
hudebních dramat. Momentálně ale na koncerty ani na natáčení alba kvůli divadelní a ﬁlmové práci nemám vůbec čas.
A přiznám se, že bez našeho
Beďa to už není ono. Velmi mi
chybí.

● Nelákalo by vás zahrát si
také v některém „velkém“ divadelním muzikálu?
Ani ne. Ale kdyby hudba i libreto byly na takové úrovni,
jako jsou například Šumař na
střeše nebo Řek Zorba, určitě
bych neřekla ne. A před pár lety
jsem si zahrála v muzikálu,
který před časem v USA napsali
a zinscenovali podle ﬁlmu Obchod na korze. V režii Petra
Oravce pak vzniklo podle této
adaptace skvělé představení
v bratislavském divadle Nová
scéna. S Božidarou Turzonovovou jsme se střídaly v postavě
staré židovské majitelky galanterie Rozálie Lautmannové.
A Tona Brtka výborně zahráli
Ondrej Kovaľ a Csongor Kassai.
● Když máte volno a čas, čemu se ráda věnujete?
Skvělý relax a velice užitečná
práce je pro mne vaření pro mé
blízké a kamarády. Tahle tvůrčí
činnost mne ohromně uklidňuje a skvěle se u ní přemýšlí.
A když mám uvařeno, popřípadě i uklizeno, nejraději si čtu.

INZERCE V10-0307

Zuzana Kronerová
■ Narodila se v Martine do herecké rodiny Jozefa Kronera
a Terézie Hurbanové-Kronerové.
■ V roce 1974 absolvovala Vysokou školu múzických umění
v Bratislavě. Po studiu nastoupila do Divadla pro děti a mládež
v Trnavě, později odešla do Bratislavy na Novou scénu a poté
do Slovenského národního divadla. Řadu let byla v angažmá
v Divadle Astorka Korzo´90, spolupracovala také se Studiem
L+S (Lasica, Satinský) a Radošínským naivním divadlem.
■ Řadu let byla oblíbenou pedagožkou na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.
■ Hostuje i na českých divadelních scénách. Působila například v Národním divadle v Praze, v Café teatr Černá labuť,
v Divadle Na Jezerce, v HaDivadle. V současné době hraje v Divadle Komediograf, v Divadle Letí, ve Studiu Ypsilon a ve Vršovickém divadle Mana.
■ Často bývá obsazována i do českých ﬁlmů, například Divoké
včely, Pupendo, Štěstí, Václav, Venkovský učitel, Habermannův mlýn, Domácí péče, Masaryk, Bába z ledu, Chata na prodej a mnoha dalších.
■ Uplatňuje se i v televizních inscenacích, seriálech, v rozhlase i dabingu. Kromě herectví se věnuje i zpěvu, především
šansonů.
■ Je držitelkou Českého lva za rok 2001 a 2017 za ﬁlmy Divoké včely a Bába z ledu, Ceny ﬁlmové kritiky za rok 2018
a dvakrát si odnesla cenu Slnko v sieti, kterou uděluje Slovenská ﬁlmová a televizní akademie.

INZERCE V10-0308

PrDeL

www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

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

servis

Velkoobjemové

Mobilní svoz

nebezpečných odpadů
ři mobilním sběru mohou
občané zdarma odevzdat
následující druhy odpadů:
baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, odpady s obsahem
rtuti, barvy, lepidla, pryskyřice
(včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady
s obsahem rtuti, domácí a za-

P

hradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky),
pesticidy (přípravky na hubení
plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla, fotochemikálie. Kapalné nebezpečné
odpady jsou odebírány výhradně v pevně uzavřených nádobách. Dále lze při mobilním svozu odevzdávat jedlý olej a tuk
v uzavřených PET láhvích.

13. 3. Strašnice, Malešice
■ křižovatka ul. Na Třebešíně x Nad Kapličkou
■ křižovatka ul. Nad Vodovodem x Hostýnská
■ křižovatka ul. Počernická x Přistoupimská
■ křižovatka ul. Káranská x Bydžovského
■ křižovatka ul. Rektorská x Bakalářská
■ křižovatka ul. Janderova x Chládkova
■ křižovatka ul. Černická x Kounická
■ křižovatka ul. Vrátkovská x Tuklatská
■ křižovatka ul. Názovská x Na Palouku

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00
19.10–19.30

26. 3. Vinohrady, Vršovice, Michle
■ křižovatka ul. Chorvatská x Dykova
15.00–15.20
■ křižovatka ul. Ruská x Na Míčánkách
15.30–15.50
■ křižovatka ul. Kodaňská x Žitomírská
16.00–16.20
■ křižovatka ul. Moskevská (č. 66) x Minská
16.30–16.50
■ křižovatka ul. Moskevská x Krymská
17.00–17.20
■ křižovatka ul. Sámova x U Vršovického nádraží 17.40–18.00
■ křižovatka ul. Přípotoční x Oblouková
18.10–18.30
■ křižovatka ul. Magnitogorská x Uzbecká
18.40–19.00
■ křižovatka ul. Osnická x Na Křivce
19.10–19.30
■ křižovatka ul. Elektrárenská x Nad Vršov. horou 19.40–20.00
27. 3. Vršovice, Strašnice
■ křižovatka ul. Vladivostocká x Krasnojarská
■ křižovatka ul. Jakutská x Volyňská x Dukelská
■ křižovatka ul. Litevská x Kubánské nám.
■ křižovatka ul. Na Hroudě x U Hráze
■ křižovatka ul. Srbínská x Svojetická
■ křižovatka ul. U Trati x Na Spádu
■ ulice Nosická (u domu č. o. 20)
■ křižovatka ul. Saratovská x Kralická
■ křižovatka ul. Nad Primaskou x Nad Olšinami

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00
19.10–19.30

16. 4. Strašnice
■ křižovatka ul. Mokřanská x Běžná (u separace)
■ křižovatka ul. Rubensova x Přetlucká
■ křižovatka ul. Křenická x Olešská
■ křižovatka ul. Na Padesátém x Doubravčická
■ křižovatka ul. Krupská x Voděradská
■ křižovatka ul. Pod Strání (u č. 24) x Nedvězská
■ křižovatka ul. Žermanická x Štěchovická
■ křižovatka ul. Dětská x Brigádníků
■ křižovatka ul. Dvouletky x U Kombinátu
■ křižovatka ul. Michelangelova x Raffaelova

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00
19.10–19.30
19.40–20.00

kontejnery
13. 3. 13.00–17.00
■ Práčská 101 (parkoviště)
13. 3. 14.00–18.00
■ Ruská x Tolstého
14. 3. 13.00–17.00
■ V Korytech x Jesenická
14. 3. 14.00–18.00
■ Šafránová x Chrpová
14. 3. 15.00–19.00
■ Kodaňská x Norská
16. 3. 8.00–12.00
■ Vrátkovská x Tuklatská
16. 3. 9.00–13.00
■ Přetlucká x Prusická
18. 3. 13.00–17.00
■ Rybalkova x Charkovská
18. 3. 13.00–17.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)
18. 3. 14.00–18.00
■ Hostýnská (u školy)
18. 3. 14.00–18.00
■ Michelangelova (v proluce)
18. 3. 15.00–19.00
■ Mokřanská x Běžná

19. 3. 15.00–19.00
■ Dukelská x Volyňská
20. 3. 13.00–17.00
■ Tulipánová x Želivecká
20. 3. 14.00–18.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem
21. 3. 13.00–17.00
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem II.
21. 3. 14.00–18.00
■ Platanová x Kapraďová
21. 3. 15.00–19.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD)
23. 3. 8.00–12.00
■ Krymská x Kodaňská
23. 3. 9.00–13.00
■ Brigádníků x U Kombinátu
25. 3. 13.00–17.00
■ Nučická x Dubečská
25. 3. 13.00–17.00
■ Nosická (pod prod. Billa)
25. 3. 14.00–18.00
■ Nad Vodovodem x Slunečná
ZDROJ MČ PRAHA 10

INZERCE V10-0317

Do naší truhlářské
provozovny na Praze 10

PŘIJMEME
TRUHLÁŘE NEBO
POMOCNOU SÍLU
na hlavní pracovní poměr.

Nevyučené zaškolíme.
Možnost ubytování v místě.
Nabízíme čestné jednání
a to také požadujeme.
Kontaktní osoba:
Ota Šatoplet, tel: 775 328 525
e-mail: info@drevosort.cz
www.vase10.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

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

V tajence naleznete citát Epikúra.

INZERCE V10-0309

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

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
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www.vase10.cz

volný čas

Knihovna na kolečkách

jezdí do školy
Máte to do knihovny daleko, ale bez knížky dlouho
nevydržíte? Poznamenejte si jízdní řád pojízdné
knihovny a zastavte se v Základní škole V Rybníčkách.
Pravidelně tady parkuje bibliobus Oskar.
ibliobus Oskar zde staví
každé liché úterý, a kdo
chce, může si vypůjčit
něco pěkného na čtení nebo
knížky vrátit, ale také se připojit na internet nebo si zřídit čtenářský průkaz. Oskar jezdí ke
škole vždy ve 13.00 hodin a navštívit ho můžete do 14.15 hodin. Parkovat tady bude 12.
a 26. března a poté 9. a 23. dubna.
Oskar jezdí nejen tam, kde
v Praze není dostupná některá
z poboček pražské knihovny,
ale zastávky má i na dalších
místech. Oskar vozí čtení pro
děti i dospělé. Ještě častěji je ho
v Praze vidět v teplých měsících, to půjčuje dokonce i deskové hry.

B

Harfový recitál
14. března
■ Přesně v 19.00 hodin začne
14. března Harfový recitál Lydie Härtelové, konat se bude
v Milíčově kapli v Rektorské
ulici a pořádá ho Ochranovský
sbor Jednoty bratrské. Autorka
sestavila recitál z děl skladatelů
Johanna Sebastiana Bacha,
Jana Křtitele Krumpholtze, Richarda Wagnera a dalších.

Pojízdné autobusy pražské
městské knihovny mají za sebou dlouhou historii.
První bibliobus byl uveden do
provozu už v roce 1939, kdy
Pražská městská pojišťovna věnovala knihovně autobus značky Praga v hodnotě 150 tisíc
korun.

Autobus zabavila
německá armáda
Bibliobus tehdy zajížděl na
čtrnáct stanic v okrajových částech města, díky tomu mohlo
být zrušeno pět malých nevyhovujících poboček. Jenže jezdil pouhý rok, než ho v květnu
1940 zabavila německá armáda, která ho využívala coby pojízdný lazaret.

o tom, co vydání se na cestu
spustilo, jak cesta probíhala,
a jak se taková pouť připravuje.

O Šípkové Růžence
20. března
■ 20. března v deset hodin
dopoledne jsou do Milíčovy
kaple zváni všichni malí divadelní fanoušci. Zhlédnout mohou pohádku O Šípkové Růžence. Zahraje pro ně divadlo
Mopeadd.

Poutnický večer
Hany Lohrové
20. března

Přednášky o rodičovství
20. března

■ Autorský a diskusní večer
o poutnických knihách Jak
jsem přece jen došla do Compostely a Cestou k Františkovi pořádá Dům čtení v Ruské ulici,
a to 20. března. Mluvit se bude

■ Cyklus přednášek podpora
přirozeného rodičovství pořádá Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov v Bytovém domě Malešice. Tentokrát se bude
mluvit na téma batole, a to

Na obnovení provozu čekaly
pojízdné knihovny dlouhých
devět let, tehdy bylo zrušeno
dokonce osmnáct malých poboček, které nahradil knihovní
autobus. Potom došlo ale i na
bibliobusy, v padesátých letech
se jejich počet snížil na jeden,
druhý se rozjel za čtenáři až
v roce 1961. Třetí začal sloužit
v roce 1968.

Bibliobus
do sídlišť
Krátce po roce 2000 byl vyroben další bibliobus – nákladní
vůz IVECO se skříňovou nástavbou speciálně vytvořenou
pro potřeby knihovny. A nejnovějším přírůstkem do rodiny
bibliobusů je ten z roku 2008.

20. března od 16.30 hodin.
Mluvit se bude o období prvního
vzdoru, o tom, jak se skamarádit s nočníkem a odložit dudlík
nebo kdy rozhoduje batole
a kdy máma. Další díl cyklu tentokrát o školkových dětech je
naplánován na 27. března ve
stejném čase, řešit se bude
otázka, jak do školky bez pláče
nebo jak se domluvit bez křiku.

Kolonie Na Slatinách
21. března
■ Diskuzní čtvrtky občanských iniciativ Společně pro
Desítku pokračují 21. března,
tentokrát se bude mluvit o tom,

Vyroben byl v rámci projektu
Bibliobus do sídlišť.

Oslava
sedmdesátin
Když slavily pojízdné knihovny před bezmála deseti lety kulaté a významné sedmdesátiny,
byly v provozu tři bibliobusy,
které obhospodařovaly dvacítku stanic. Pojízdná knihovna
slouží především v okrajových
částech Prahy a v hustě obydlených oblastech bez stálé knihovny. Malý bibliobus Oskar je
v provozu šest let, nemá stálý
jízdní řád, ale jezdí do škol, školek, domovů pro seniory, nemocnic a na další místa, která
jsou pro velké bibliobusy obtížně dostupná.

zda je kolonie Na Slatinách II
slum nebo unikátní památka
a jaká ji čeká budoucnost.

Stopujeme po Norsku
27. března
■ V 19.00 hodin začne 27.
března v Malešickém mikropivovaru promítání a přednáška o Norsku s názvem Stopujeme po Norsku. Příchozím
návštěvníkům se naskytne
možnost poslechnout si vyprávění cestovatele Michala Cimla,
povypráví o tom, jak se čtrnáctidenní lowcostové stopování
po Norsku může změnit z úžasné dovolené v noční můru.

Pořádáte akci v Praze 10?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
www.vase10.cz
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školství

Děti mohou pracovat
Zvučná jména přijala roli mentorů
stipendijního programu MenART
Nadačního fondu Magdaleny Kožené. Ten
otevřel druhý ročník programu pro nadané
žáky základních uměleckých škol a jejich
učitele. Do konce března se mohou hlásit
i děti ze desítkových „zušek“.

V

budou pracovat s celou skupinou či souborem.
Do stipendijního programu
MenART se mohou hlásit děti
ze základních uměleckých škol
a celoroční program je zcela
zdarma. Přihlásit se je možné
do konce letošního března a podat přihlášku může vždy žák

ročníku zapojili. Nově byl letos
do programu MenART zařazen
i tanec, jehož mentorem se stal
choreograf a tanečník Jan Kodet, a také letos poprvé vychází
vstříc zájemcům z literárně dramatického oboru, kterým se bude věnovat režisér Viliam Dočolomanský. Oba zmínění pánové

základní umělecké školy společně se svým pedagogem, a to
ke konkrétnímu mentorovi. Vybírat z přihlášených zájemců
bude poradní tým nadačního
fondu, výsledný výběr účastníků stipendijního programu
však podléhá osobnímu rozhodnutí daného mentora.

Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Finanční společnost hledá

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

●
●
●

Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
Perfektní znalost účetních
a daňových předpisů
Znalost účetního programu Money S3
Pečlivost, schopnost plánovat,
samostatnost

●
●
●
●

Flexibilní pracovní dobu
Firemní benefity
5 týdnů dovolené
Přátelské pracovní prostředí

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

facebook.com/nasregion

Volejte Julia
777 607 861
Více na
www.vase10.cz

INZERCE V10-0312

●

Přidejte se!

Nabízíme:

INZERCE V10-0311

Požadujeme:

Jsme také na Facebooku
INZERCE V10-0314

klasické hudbě pěvkyně
Kateřina Kněžíková, klavírista Ivo Kahánek
a houslista Jan Fišer, v autorské
tvorbě Beata Hlavenková, zpěvačka Radka Fišarová a v oboru
výtvarném Alžběta Skálová
a Michal Gabriel. To jsou jména
mentorů, kteří se do letošního

PSÍ SALON

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

MAZLÍČEK
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www.vase10.cz

Nad Primaskou 38

777 323 230 605 214 528
www.psisalonmazlicek.cz

INZERCE V10-0303

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

Praha 10, Strašnice

INZERCE V10-0304

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!
INZERCE V10-0313

PŘIPRAVILA RED, FOTO POŘADATEL

s předními umělci

TEPfactor
Slapy:
Dobrodružství,
zábava,
adrenalin
Unikátní zábavní centrum inspirované slavnou TV
soutěží Pevnost Boyard najdete na Slapech. Kdo
by čekal lvy v klecích, hady nebo pavouky, bude
zklamán. Co však čekat můžete, jsou zajímavé
úkoly, hodiny zábavy, adrenalin, vzrušení a radost
ze splněných úkolů.

Co je cílem hry?

Cíl hry je jasně daný, splnit všech 25 úkolů, posbírat
unikátní kód a otevřít truhlici s pokladem na hlavní pláži.
Cesta samotná je neopakovatelný týmový zážitek, který
je doprovázený spoustou zábavy a vzrušení.

V čem spočívá týmová spolupráce?

V TEPfactoru musíte spolupracovat, komunikovat,
pomáhat si, jinak nemáte šanci úkoly splnit. Každý
vyniká v něčem jiném, někdo je fyzicky zdatnější, jiný si
více pamatuje, někomu to rychleji pálí. Týmy jsou
originální směsicí různého typu lidí. Přístup každého
týmu k plnění úkolu je jiný, ale vždy se musí dohodnout
celý tým.

Kdo TEPfactor navštěvuje?

Dopoledne k nám přijíždějí děti na školní výlety,
odpoledne hostíme ﬁremní zákazníky, kteří u nás
pořádají teambuildingy. O víkendech nás navštěvují
rodiny s dětmi, party přátel, turisté. Děláme i speciální
pirátské oslavy narozenin, rozlučky se svobodou atd.

TEPfactor najdete v Chotilsku nedaleko
Slapské přehrady. Udělejte si rodinný výlet,
na který jen tak nezapomenete. Více na

www.tepfactor.cz
INZERCE V10-0316
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