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Linda Rybová:
Servis
Kam s odpadem
v Praze 10

Snila jsem o prknech,
na nichž se tančí
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editorial
Vážení čtenáři,
patříte k těm, kteří si nástup
jara nedovedou představit
bez pořádného vygruntování
své domácnosti? Máte rádi,
když je kolem vás pořádek
a sluníčko proniká do uklizeného domu nebo bytu a vstupujete tak do příjemných teplých měsíců sice unavení, ale
spokojení s výsledkem? Neomezujte se jen na svoje bydlení, vydejte se ven a ukliďte
i okolí svého bydliště. Tradiční celorepubliková akce se
jmenuje Ukliďme svět, ukliďme Česko a má za cíl nejen odstranit z veřejného prostoru nepořádek, ale také upozornit
na to, že odhazovat smetí venku není normální. Kde se na
desítce bude okolní prostředí zvelebovat a na co je letošní
ročník úklidové kampaně zaměřen? Přečtěte si také povídání s herečkou Lindou Rybovou a nevynechejte ani přehled dopravních omezení, která nyní komplikují cesty po
desáté městské části. A i když do konce školy zbývají tři
měsíce, už nyní byste se měli zamýšlet nad tím, jak váš potomek stráví léto. Co třeba ho poslat na golfový kemp?
Pěkné jarní týdny.
Vaše Zuzana

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

Nádoby

Rekonstrukce
Krymské ulice

na kovové obaly
íce sběrných nádob na kovové obaly
najdou obyvatelé desáté městské
části v ulicích U Tvrze, Pod Třebešínem, U Krbu, V Úžlabině, Ruská, Záběhlická, Přetlucká a Rubensova. Celkem lze
v městské části využít bezmála padesát
těchto nádob. Odkládat do nich lze nápo-

V

jové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů. Do sběrných nádob na kovový odpad nepatří stlačené kovové nádoby
od nejrůznější kosmetiky a jiných sprejů,
kovové obaly od barev, benzinu, motorových olejů.

PŘIPRAVILA RED

Má vlast

P

talizace Heroldových sadů ve Vršovicích,
ke které došlo předloni. Výstavu pořádá
Asociace Entente Florale CZ – Souznění,
z.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Do konce dubna lze také
hlasovat o nejpovedenější proměně, a to
prostřednictvím webu www.cestamipromen.cz/hlasovani.

Desítka nabízí

I

ozpočet na letošní rok schválilo
zastupitelstvo Prahy 10. Hospodařit bude městská část s příjmy
645 milionů korun, běžnými výdaji 814
milionů korun a na investice půjde 602
milionů korun. Mezi největší investice
patří rekonstrukce polikliniky, domu
v ulici U Vršovického nádraží nebo Kina Vzlet a také výstavba školky.

R

Participativní
rozpočet

volné prostory online
nteraktivní mapu volných nebytových
prostor k pronájmu nabízí veřejnosti
desátá městská část. Zájemci ji najdou
na webových stránkách desítky. „Občanům
přinášíme nabídku, která je standardně
zveřejněna na naší úřední desce, ale v mnohem přehlednější a ucelenější podobě. U inzerátů tak například nechybí fotograﬁe,

D

Rozpočet Prahy 10
na rok 2019

cestami proměn
utovní výstavu z projektu, který mapuje a prezentuje zvelebování kulturních staveb, sakrálních objektů,
náměstí, parků, škol a dalších objektů, si
lze prohlédnout do konce dubna v oplocené
části Heroldových sadů. K vidění je zde
soubor fotograﬁí a příběhů, jež přibližují
celkem 24 proměn. Jednou z nich je i revi-

o začátku června potrvají opravy
v oblasti Krymská x Donská x
Černomořská, jde o kompletní
rekonstrukci Krymské ulice, která probíhá po etapách. Termín dokončení je
naplánován na 9. června. Lidé by měli
věnovat pozornost dopravnímu značení, které je upozorní na zákaz zastavení a ukazuje, kudy místo objet.

stav, plocha, minimální cena nájmu nebo
umístění jednotlivých objektů na mapě
Prahy 10,“ uvedl místostarosta pro majetek Petr Beneš (Piráti). Kromě toho se
mohou zájemci o pronájem nebytových
prostor dozvědět i naplánovaný termín
prohlídky a kontakt na správní ﬁrmu zajišťující prohlídku.

rojekty, které uspěly v rámci participativního rozpočtu Moje stopa, zná Praha 10. Je to herní sestava v Heroldových sadech, bosonohá
stezka, projekt Opravme schody u MŠ
Hřibská, knihobudky, odpočinková zóna před ZŠ Jakutská, parkourové hřiště, park Skalka a Dětské mraveniště.
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veřejný prostor

Ukliďte společně Prahu 10
řipojit se a přiložit ruku k dílu může
opravdu každý, kdo se přidá k některé z úklidových skupin. Přehled je
k nalezení na webových stránkách
www.uklidmecesko.cz. Za dobrovolnickým
úklidem na desítce stojí občanská iniciativa
Společně pro desítku. Zvelebovat se budou
Malešice, Trojmezí, Vršovice, Strašnice,
Bohdalec, Zahradní Město nebo Slatiny.
Třeba v Malešicích pořádá úklid ČSOP
Natura, quo vadis? a její EkoCentrum v Domě. Sraz je v 9.00 hodin před EkoCentrem
v Rektorské ulici a uklízet se bude Malešický lesík a další zelené plochy Malešic.
Cílem tradiční akce není, jak pořadatelé
upozorňují, donekonečna uklízet nepořá-

P

dek po jiných, méně zodpovědných spoluobčanech. „Byli bychom velmi neradi, kdyby začal vznikat dojem, že vytvářet nepořádek, a dokonce černé skládky je normální,
protože je přece každý rok někdo uklidí.
Není tomu tak! Více jak sto tisíc dobrovolníků je dostatečná síla nejen na samotný
sběr odpadků, ale i pro změny vedoucí
k účinnému a důslednému postihování viníků a především k zlepšení prevence vzniku
odpadů,“ poznamenal za organizátory Petr
Stýblo z pořádajícího ČSOP.
A zatímco loňský ročník byl zaměřen na
osvětu a předcházení vzniku nepořádku,
co se PET lahví týče, letos se kampaň věnuje pneumatikám. „Na základě dat, která
INZERCE V10-0406

Individuální nabídka internetu

pro SVJ a BD na Praze 10

Pořizovací náklady pro dům 0 Kč

Garance nejvýhodnějších cen

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

máme k dispozici, vyplývá, že se v roce
2018 našim dobrovolníkům podařilo z přírody vysbírat přibližně 29 tun PET lahví.
V podstatě každý druhý kus odpadu, který
dobrovolníci vezmou do ruky, obsahuje nějaký druh plastu. Proto si myslím, že je aktuálně potřeba se vážně zamyslet nad tím,
jestli sami zbytečně ve svém životě nenadužíváme plasty či co se opravdu s vytříděnými plasty a dalšími komoditami dále
děje,“ doplnil jeden ze zakladatelů akce Miroslav Kubásek.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze
za nejvyšší možnou cenu

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
Tel.: 603 278 555

INZERCE V10-0416

K dalšímu ročníku celorepublikové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko se i letos připojí desátá městská část.
Uklízet budou letos dobrovolníci 6. dubna, v Praze 10
s podtitulem Společně ukliďme Prahu 10 aneb Za Desítku
bez odpadků a černých skládek.

kultura
Aktuální příběh o lásce a vypočítavosti –
hru Ta třetí, připravuje Vršovické divadlo
Mana. Hlavní postavou je muž stojící mezi
dvěma ženami. Divákům se v ní představí
Lukáš Jurek. Premiéra původní inscenace je
naplánována na 7. května.

Ta třetí.

PŘIPRAVILA RED, FOTO DIVADLO

Drama lásky a vypočítavosti

lavním hrdinou je bankovní úředník Mánek.
Zasnoubený je s mladou, krásnou a povrchní Adélou v podání Denisy Pfauserové, jenže najednou do jeho
života vstoupí laskavá a obětavá sestřenice Milada, kterou
hraje Stanislava Jachnická.
Mladík se tak najednou musí
rozmýšlet, zda stojí víc o obětavost nebo spontánnost, energii
a vzrušení. Jak připomínají
autoři hry, i ten nejlepší počtář
se ale přepočítá v momentě,
kdy za nitky zatahá „ta třetí“.
Ta totiž nakonec dostane úplně
všechny…
Stále živý román Jaroslava
Havlíčka Ta třetí pro vršovickou
scénu zadaptovala Věra Mašková. „Ve světě, kde se už dvacet
let propaguje, že člověk má milovat hlavně sebe, se partnerské

H
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lásce příliš nedaří,“ říká autorka
scénáře a dramaturgyně inscenace Věra Mašková. „Muž stojící
mezi dvěma ženami, jejichž
lásku by mohl získat, ohrožuje
osud svůj i osudy ostatních
svým kalkulováním, životní vypočítavostí a neschopností překonat svoje ego,“ naznačuje vývoj příběhu.
Román Jaroslava Havlíčka,
autora Petrolejových lamp či
Helimadoe, nastudoval režisér
Radovan Lipus. „Hraje se tu
o život, nic menšího tu v sázce
není. V knize to je podáno velmi
nesmlouvavě: kéž onen mix
palčivosti, trapnosti a pustošivého sobectví, které stojí v protikladu k lásce a štěstí, nese ve
svém tématu i naše představení,“ prozrazuje o chystané novince Radovan Lipus, úspěšný
divadelní, rozhlasový a televiz-

ní tvůrce, který sám sebe charakterizuje jako „aktivního kavárenského povaleče a pasivního modřínového obaleče“.
Do Vršovického divadla Mana
se režisér těší na sehraný tým.
„S Věrou Maškovou spolupracujeme od pradávna, vlastně
hned od mé první profesionální
režie po absolvování DAMU
v roce 1991. Považuju ji za jednu z nejvýraznějších osobností
současné české divadelní dramaturgie,“ chválí.
Představitel hlavní postavy
Lukáš Jurek vnímá charakter
Mánka jako zajímavou sondu
nemužného a rozmazleného
chování. „Myslím, že dnešní
společnost čím dál víc zpochybňuje a relativizuje trvalé a dříve
ustálené hodnoty, velké činy
a hrdinství našich předků nebo

jejich pevná stanoviska. Na
osudu Mánka může divák vidět,
kam to dospěje, pokud se tomu
člověk nevzepře, nechá se unášet a neujasní si své postoje.“
Denisa Pfauserová zase prozrazuje, že se při čtení textu
vrátila o mnoho let zpátky. „Zastyděla jsem se, jak jsem si i já
občas hrála se srdci chlapců
okolo mě, ucházejících se o mou
přízeň. Jen je důležité tohle zahrávání si s city ostatních nepřehnat. Kam až může dospět
manipulace s člověkem a do
jaké míry se nechá dospělý rozumný muž ovlivnit mladičkou
dívkou?“ ptá se herečka, kterou
diváci znají z nového ﬁlmu Na
střeše Jiřího Mádla a která se
objeví ve výpravném snímku
Nabarvené ptáče Václava Marhoula.

doprava

Opravy na Vinohradské
omezují dopravu po desítce

de o druhou etapu oprav
na Vinohradské v celkové
délce 1,9 km v úseku Škrétova – Sudoměřská za zhruba
190 milionů korun. Bude zde
provedeno odvodnění, opraveno trolejové vedení, dráhové
kabely i dopravní značení a počítáno je s bezbariérovými pře-

J

chody pro chodce, které budou
vybaveny signálními a varovnými pásy.
„Tato tramvajová trať je velmi
stará a zanedbaná. Je z velké
většiny z roku 1980 bez dalších
oprav. To si logicky vybírá svou
daň na opotřebení kolejí. Plánovaná druhá etapa modernizace

klíčového tramvajového úseku
je proto skutečně neodkladná,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski
Obyvatel desáté městské části se týkají dvě úpravy v provozu tramvají. Spoj číslo 23 je ve

směru od Královky ze zastávky I. P. Pavlova odkloněn přes
zastávky Náměstí Míru a Ruská
na Čechovo náměstí, kde je
ukončen. Zásadnější je změna
na lince číslo 13, která je po dobu oprav na Vinohradské zrušena.

Opravy na Vinohradské
■ Do poloviny července potrvají opravy tramvajové trati ve Vinohradské ulici a některá omezení se dotýkají i obyvatel desáté
městské části.
■ Spoj číslo 23 je ve směru od Královky ze zastávky I. P. Pavlova odkloněn přes zastávky Náměstí Míru a Ruská na Čechovo
náměstí, kde je ukončen. Zásadnější je změna na lince číslo 13,
která je po dobu oprav na Vinohradské zrušena.

Zjistěte výsledky
analýzy parkování
Analýzu dopravy v klidu má k dispozici
desátá městská část, která si ji nechala
zpracovat v loňském roce. Materiál mapuje
stávající situaci s parkováním
a odstavováním vozidel na jejím území.
Výsledky mají napovědět, jak řešit
parkování v desáté městské části. Ta zatím
nezavedla placené parkovací zóny.
nalýza obsahuje třeba
i informace o obsazenosti místních i účelových
komunikací v noci a ve dne, časovou charakteristiku a podíl
jednotlivých typů parkování,
uživatelskou strukturu nebo
porovnání s výsledky z let minulých. Městská část má totiž
k dispozici obdobné analýzy
z let 2004, 2008 a 2012.

A

„Analýza nám potvrdila to,
co jsme všichni dávno tušili.
Parkování na Praze 10 je katastrofa. Do konce volebního období se budeme snažit vytvářet
nová parkovací místa a nevylučujeme ani zavedení určité formy parkovacích zón. Žádné
řešení nevyhoví všem, ale současný stav je neudržitelný,“
uvedl k parkování na desítce

místostarosta pro dopravu Filip
Humplík (ODS).
Veřejnosti budou výsledky
a návrhy řešení představeny na
plánovaných setkáních. Do té
doby si lze výsledky analýzy
pročíst na webových stránkách
Prahy 10 na webovém odkazu
www.praha10.cz/mestskacast/doprava/analyza-dopravyv-klidu.

„Parkování v Praze 10 je
dlouhodobým problémem a jednou z největších výzev, které
naší městskou část trápí. Výsledky této analýzy nám poslouží jako jeden z podkladů při
hledání možností, jak budoucí
systém dopravy v klidu na našem území pojmout,“ uvedla
starostka Renata Chmelová
(VLASTA).

www.vase10.cz
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Do poloviny července potrvají opravy
tramvajové trati ve Vinohradské ulici
a některá omezení se dotýkají i obyvatel
desáté městské části. Jde o změnu
v provozu dvou tramvajových linek, které
využívají lidé bydlící na desítce.

osobnost Prahy 10

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV DIVADLA VERZE, TV NOVA A TV PRIMA

Sympatická herečka Linda Rybová vystudovala hudebně
dramatický obor na Pražské konzervatoři. Působila
v Divadle Komedie, v Divadle pod Palmovkou a hostovala
i v dalších pražských souborech, například v Národním
divadle, Hudebním divadle v Karlíně, Dejvickém divadle,
v Divadle v Řeznické a dalších. V současné době hostuje
v Divadle Palace a hraje ve Vršovickém divadle Mana
s Divadlem Verze, které spolu s manželem Davidem
Prachařem a kolegy a kamarády Janou Janěkovou, Igorem
Chmelou a režisérem Thomasem Zielinskim spoluzaložila.
Ztvárnila řadu rolí v televizních seriálech, hrách a ve
ﬁlmech české i zahraniční produkce.

Linda Rybová:
Snila jsem o prknech, na nichž se tančí
● Čím jste jako malá holčička chtěla
být? Bylo vaším snem stát na divadelních prknech již od dětství?
Ano i ne. Chtěla jsem být baletkou, takže
o prknech jsem snila, ale o těch, na kterých
se tančí.
● Na konzervatoři jste měla štěstí na
spolužáky i skvělé pedagogy. Jak vzpomínáte na dobu studií?
Měla jsem štěstí. Potkala jsem skvělé
spolužáky, někteří dodnes patří k mým nejbližším přátelům, ale i profesory, zvláště
vzpomínám na Janu Preissovou, Ladislava
Mrkvičku a Jaroslava Satoranského.
● Ztvárnila jste celou řadu postav. Vzpomenete si ještě na svoji úplně první roli?
Adéla v Domu doni Bernardy v Divadle
pod Palmovkou.
● Která z vašich rolí je vám nejbližší,
máte ji třeba raději než ty ostatní?
To se těžko posuzuje, ale pokud to zjednoduším a budu vybírat z těch současných,
pak by to byla Soňa ve 3 verzích života Divadla Verze a Rosie v Africké královně v Divadle Palace.
● Před čtyřmi lety jste spolu s manželem
a dalšími kolegy založili vlastní Divadlo
Verze. Co pro vás Verze znamená?
Výjimečné spojení, a to jak osobní i pracovní, také svobodu, tvorbu, obživu, legraci.
● V Divadle Verze hrajete s vlastním mužem Davidem Prachařem. Nosíte si práci i domů, nehrozí vám „ponorka“?

8
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Ani ne, z Divadla Verze občas ano, protože je to naše divadlo, takže řešíme takové
ty produkční záležitosti. Ale jinak vůbec,
takže jsme spíš nad vodou.
● Koncem loňského roku měla premiéru nová hra vašeho Divadla Verze Šťastný vyvolený. Na co se v ní mohou diváci
těšit?
Na Igora Chmelu, Davida Matáska, Matouše Rumla, Janu Janěkovou a na mne
v režii Thomase Zielinského. Divadlo Verze

je postavené na konkrétních hercích – lidech a na skvělém textu. Tahle hra je třeskutě vtipná, ale zároveň řeší jedno zásadní společenské téma a vyvolává otázky.
● Co pro vás znamená premiéra a derniéra – začátek a konec, nebo něco úplně
jiného?
Premiéra je stres, očekávání, jako když
se zamilujete. Derniéra je sentiment, vzpomínka na to, co bylo a co tím posledním
představením vlastně končí.

osobnost Prahy 10
● Jaká další představení Divadlo Verze
nabízí, na co byste diváky pozvala?
Na všechna, všechna jsou povedená
a vzrušující. Úča musí pryč! je určitým způsobem děsivá a zároveň vtipná třídní
schůzka, kde s námi hraje i Kristýna Frejová a Petra Špalková. Jméno – to jsou tři
kamarádi, které hrají skvělí herci Jan Dolanský, Roman Zach, Petr Lněnička, a dvě
holky, co se nestačej divit – Jana Janěková
ml. a já. Odehrává se při rodinné večeři, co
se totálně zvrhne poté, co se její účastníci
dozvědí velmi nečekané vztahové souvislosti. Poručík z Inishmoru je irská, nekompromisně černá komedie, kde se v rámci tarantinovského humoru řeší obarvené
kočky krémem na boty, vystřelené kraví oči
atd. 3 verze života vás dostanou na jeden
večírek vědců. Stejná situace – třikrát jinak. Tohle bylo naše úplně první představení, takže v něm hrajeme my čtyři a režíruje nás Thomas Zielinski. Sudí je sólo pro
skvělého Ladislava Hampla jako fotbalového rozhodčího. Konečně divadlo pro
všechny fanoušky fotbalu!
● Divadlo zakotvilo na scéně Vršovického divadla Mana. Jak se vám tu hraje?
Krásně, Mana je na skvělém místě. Vršovice vzkvétají, jsou tu nové restaurace, kavárny, kina, je tu dobrá atmosféra, což se
přenáší i dolů do divadla, které má pro nás
ideální prostor a dobrou akustiku. Toto
kdysi vršovické Jiráskovo divadlo, které za
komunistů sloužilo jako sklad, bylo vráceno do původního stylu třicátých let, za
což patří velký dík bratřím. Mana je totiž
jediné divadlo v Čechách postavené v kostele, je to architektonický skvost a unikát.
A kromě toho má náš divadelní bar dobré
víno!

Linda Rybová
■ Narodila se v Praze.
■ Studovala balet a poté absolvovala
hudebně dramatický obor na Pražské
konzervatoři.
■ Byla v angažmá v Divadle pod Palmovkou a v Divadle Komedie. Hostovala
v Národním divadle, v Hudebním divadle
Karlín, v Dejvickém divadle, v Divadle
v Řeznické, v Ungeltu, v Divadle Broadway, Ta Fantastika, v Divadle F. X. Šaldy
v Liberci.
■ V současné době hostuje v Divadle Palace a hraje v Divadle Verze, jehož je
spoluzakladatelkou.
■ Ztvárnila řadu rolí ve ﬁlmech, v televizních inscenacích i v seriálech. V současné době hraje například v televizních
seriálech Ulice a Ohnivý kuře.

www.vase10.cz

9

volný čas
Září 1938
až březen 1939
10. dubna
■ Vývoj událostí od září 1938
do března 1939 se bude probírat během přednášky v pobočce
knihovny Dům čtení, která je
naplánována na 10. dubna. Autoři povídání se zaměří na vývoj
událostí z historického, společenského a vojenského hlediska, půlroku mezi zářím 1938
a březnem 1939 z pohledu
dvou historiků. Prvním je historik Vít Smetana, z Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR, druhým
Zdenko Maršálek, též z Ústavu
pro soudobé dějiny AV ČR,
jehož jednou ze specializací je
historie vojenství Československa a zemí střední Evropy
v letech 1918–1945.

Dětský jídelníček
10. dubna
■ Přednáška pojmenovaná
Jídelníček dětí od 1 do 3 let se
bude konat ve středu 10. dubna

od 16.30 hodin, a to v Rodinném komunitním centru Jablíčkov. Příchozí dostanou základní
doporučení pro tvorbu vyváženého jídelníčku, budou upozorněni na potraviny nevhodné,
toxické či jinak nebezpečné pro
dané období. Od 19.30 hodin
potom začne další povídání,
a to na téma Školní zralost, příprava na školu. Dozvíte se odpovědi na otázky, jak poznáte,
že dítko zvládne školu či jaké
jsou výhody a nevýhody různých vzdělávacích metod v první třídě.

Povídání o Peru
10. dubna
■ V Malešickém mikropivovaru by neměli 10. dubna
v 19.00 hodin chybět milovníci
cestování. Bude se tady konat
cestovatelské promítání a povídání o zajímavých zážitcích,
lidech a přírodě od cestovatele
Daniela Preiningera. Akci pořádá Natura, quo vadis? a její
EkoCentrum vDomě.

INZERCE V10-0409
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Jeníček a Mařenka
11. dubna

Patronský večer
11. dubna

■ Divadelní představení Jak
Jeníčka a Mařenku navštěvují
pohádky bude odehráno ve
čtvrtek 11. dubna v 17.00 hod.
v Centru Paraple. Pořadatelé
zvou na dobrodružnou cestu
Čajníka a Cukřenky, do cirkusu
s tetou-klaunem a strýcem-klaunem a také za králem
a královnou, kteří hostí ježibabu, vlka, tříhlavého draka
a Otesánka.

■ Jakub Flanderka a Martin
Lukáš budou ve čtvrtek 11.
dubna hosty druhého patronského večera básníka Kamila
Boušky, který se bude konat
v Domě čtení v Ruské ulici. Mluvit se bude třeba o tom, zda nejsou tištěné knihy staromódní
a co se vlastně píše a kdo to čte.

Večer se šansony
11. dubna
■ Večer se šansony se bude konat 11. dubna v Milíčově kapli,
začíná se v 19.00 hodin. Akci
pořádá Ochranovský sbor Jednoty Bratrské. Vystoupí Andaź
Polić.

Hanka Křížková
ve Vršovicích
26. dubna
■ Taková jsem já Hanka Křížková je název pořadu, který
přivede koncem dubna do Vršovického divadla Mana hosta,
zpěvačku Hanku Křížkovou.
Autoři slibují představení jedné
z našich nejlepších swingových
a šansonových zpěvaček.

Pořádáte akci v Praze 10?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
INZERCE V10-0412

volný čas

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

● Na prázdniny připravujete tady v Hodkovičkách dětské golfové kempy. O co
přesně půjde?
Jedná se o klasické příměstské tábory,
kdy u nás děti stráví celý den od 9.00 hodin
od rána, ale večer se vrátí domů k rodičům.
Děti máme podle věku rozdělené do dvou
skupin, ty menší se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne budou mít
naplánovaný jiný program, který bude pochopitelně záviset na počasí. Když bude
venku pěkně, budou si hrát na hřišti, zahrají si míčové hry, půjdou si zaplavat do
bazénu do Podolí, když bude ošklivo, půjdou třeba do kina. Starší děti budou na gol-

fovém hřišti celý den. Věnovat se dětem budou na hřišti naši profesionální trenéři.
● Jak staré děti se mohou přihlásit?
Příměstské golfové tábory jsou určeny
pro děti zhruba od šesti do osmnácti let.
Každý trenér bude mít ve skupině maximálně šest dětí. Turnusy se střídají každý
týden. Stává se nám, že rodiče zaplatí dítěti
jeden turnus a na jeho konci už si zamlouvají ještě jeden týden. Kempy pořádáme
pravidelně a víme, že děti se k nám každý
rok rády vracejí, a také jsme samozřejmě
vypozorovali, že k nám přišel na tábor úplný začátečník a golf ho natolik zaujal, že se
mu začal věnovat. Hned v září nám začnou

dětské kurzy. Ty mohou navštěvovat děti
od čtyř let až po třiadvacetileté juniory.
Chodí se hrát jednou až dvakrát týdně podle věku dětí. Přihlásit se ale samozřejmě
mohou začátečníci, kteří v létě na kemp nepřijdou.
● Mohou se přihlásit i děti, které v životě nedržely golfovou hůl v ruce?
Samozřejmě, vůbec neřešíme, kdo na
tom jak s golfem je. Kdo ho ještě nehrál,
může se naučit něco nového, kdo už nějakou zkušenost má, zatrénuje si. Den začne
protažením, děti si zaběhají, procvičí, zahrají hry. Potom už dostanou do ruky hole
a učí se odpalovat, ty zkušenější trénují.
● Co si musejí účastníci kempů přinést?
Děti, které už golf hrají, si mohou přinést
vlastní hole, nikdo si ale nemusí nic kupovat a shánět. Stačí pevné boty a sportovní
oblečení. Vše ostatní zajistíme my. A to
včetně svačin a obědů a pravidelného pití.
I když možná ještě k tomu oblečení, budeme rádi, když děti budou nosit trička s límečkem a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Mluvíme o dětských kempech, mít
chuť začít s golfem ale mohou mít i dospělí. I pro ně pořádáte nějaké začátečnické kurzy?
Ano, i takové kurzy máme. Začátečnické
kurzy pro dospělé trvají měsíc a skládají se
z osmi lekcí po osmdesáti minutách. Po jejich absolvování jsou účastníci připraveni
získat osvědčení pro hru na hřišti a stávají
se tak plnohodnotnými golﬁsty. Kurzy probíhají od dubna do října. Měsíc jim stačí
k tomu se dobře připravit.

www.vase10.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 04: ‚‚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 Patricie Holečkové.

INZERCE V10-0410

Praha chce postavit bioplynovou stanici,
možná bude v Malešicích

Průměrná plocha nového bytu v Praze
klesla o 15 procent

Praha chce postavit bioplynovou stanici na zpracování
bioodpadu a odpadu z restaurací. Důvodem je jeho vysoký podíl ve směsném odpadu. Stanice by mohla být v Malešicích a měla by produkovat stlačený plyn pro pohon
vozidel a také elektrickou energii, řekl náměstek primátora
Petr Hlubuček (STAN). Biostanici postaví a bude provozovat městská firma Pražské služby (PSAS). V loňském roce

Průměrná plocha nového prodaného bytu v Praze byla na
konci loňského roku 65 metrů čtverečních. Od poloviny roku
2017 klesla zhruba o 15 procent. Vyplývá to z analýzy developerské společnosti JRD, která využívala údaje z webů developerských firem a data poradenské společnosti Deloitte.
Lidé podle JRD preferují menší byty kvůli vysokým cenám
bydlení. „Pražský rezidenční trh výrazně ovlivňuje kompliko-

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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cestování

Na koupání v oceánu je nejlepší doba od května do října

Vyrazte na Kanárské ostrovy!

T

Kanárské
ostrovy
od 8634 Kč
na vivu.cz

menělými pozůstatky sopečného běsnění. Na Lanzarote se
zase setkáte kromě několika
divokých a liduprázdných pláží
s černými vinicemi, kde se vinná réva pěstuje v důlcích vyhloubených do vulkanické půdy.
Na Kanárské ostrovy nepotřebujete pas, postačí občanský
průkaz. Přímé lety už jsou dostupné i z Prahy, trvají asi 5 až
6 hodin a cenově se dají zpáteční letenky sehnat i kolem
5000 korun. Levněji můžete
letět například z Berlína nebo
jiných německých letišť, akční
letenky se dají koupit za méně
než 1000 korun.
Týdenní zájezdy na Kanáry
od cestovních agentur se cenově pohybují už od 12 tisíc korun včetně polopenze, záleží
samozřejmě na místě odletu,
datu pobytu a vybavení nebo
službách konkrétního hotelu.
Počasí na Kanárech láká k výletům, je přívětivé celý rok a díky
němu se ostrovům přezdívá
Ostrovy věčného jara.

Kanárské ostrovy nabízejí písečné pláže, barevné ohňové hory, bohatou faunu i flóru a vynikající kuchyni
Vyrazte za nádhernou přírodou, zašnorchlujte si v průzračně čistém oceánu a ochutnejte čerstvé exotické ovoce,
víno a výbornou místní kuchyni.

Ceny na Kanárských
ostrovech
Jídlo v restauracích
Tříchodové menu
Místní pivo 0,5 l
Cappuccino
Coca–Cola 0,33 l
Voda 0,33 l

381 Kč
51 Kč
30 Kč
32 Kč
19 Kč

Potraviny
Mléko (1 l)
Bageta
Místní sýr (1 kg)
Jablka (1 kg)
Pomeranče (1 kg)
Rajčata (1 kg)
Salát (1 ks)
Voda (1,5 l)

20 Kč
22 Kč
171 Kč
41 Kč
42 Kč
34 Kč
33 Kč
11 Kč

Věděli jste, že název ostrovů
není odvozen od exotického
ptáčka kanárka, ale od latinského označení pro psa „canis“? Tyto ostrovy totiž podle
legendy hlídali obrovští psi.

Chcete
poradit
s dovolenou?
Zavolejte
Lence Kopecké,
specialistce
na Evropu,
tel.: 702 011 404

First minute
za nejlepší
ceny
www.vase10.cz
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enerife je největším a nejlidnatějším ostrovem,
který také bývá právem
nejvíce opěvován pro svoji rozmanitost. Najdete zde nejvyšší
horu Španělska a zároveň třetí
největší sopku světa Pico de
Teide, která má neskutečných
3 718 m. Dalšími převážně hornatými ostrovy jsou Gran Canaria, La Gomera, La Palma
nebo El Hierro. Fuerteventura
a Lanzarote jsou spíše kopcovité s občasnými vrchovinami,
ale to jim rozhodně neubírá na
kráse.
Ostrov Fuerteventura je
druhý největší a můžete zde
navštívit mnoho krásných písečných pláží s černými zka-

PŘIPRAVILA MÁJA, FOTO DEPOSITPHOTOS

Pokud stále přemýšlíte, kam vyrazit za
teplem, divokou přírodou, horami,
oceánem i výborným jídlem, vydejte se na
Kanárské ostrovy. Břehy magického
souostroví sedmi hlavních ostrovů
a několika dalších malých ostrůvků
sopečného původu omývá Atlantský oceán.

servis

4. 4. 13.00–17.00
■ Tuchorazská (konec ulice)
4. 4. 14.00–18.00
■ nám. Svat. Čecha x Minská
4. 4. 15.00–19.00
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou
6. 4. 8.00–12.00
■ Dykova (u Bezručových sadů)
6. 4. 9.00–13.00
■ Průhonická x Vestecká
6. 4. 9.00–15.00
■ Na Universitním statku (parkoviště); mobilní dvůr
8. 4. 13.00–17.00
■ Petrohradská x Pod Stupni
8. 4. 13.00–17.00
■ Říčanská x Benešovská
8. 4. 14.00–18.00
■ Sámova x U Vršov. nádraží
8. 4. 14.00–18.00
■ Magnitogorská x Tádžická
8. 4. 15.00–19.00
■ Na Slatinách (u t. automatu)

9. 4. 15.00–19.00
■ Nedvězská (č. 6–12)
10. 4. 13.00–17.00
■ Práčská č. 37 (před školou)
10. 4. 14.00–18.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách
11. 4. 13.00–17.00
■ Na Křivce x Osnická
11. 4. 14.00–18.00
■ Na Hroudě x U Hráze (okraj
parku)
11. 4. 15.00–19.00
■ Litevská x Bajkalská
13. 4. 8.00–12.00
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami
13. 4. 9.00–13.00
■ Sněženková x Jiřičkové
13. 4. 9.00–15.00
■ Ostružinová x Jahodová
( parkoviště); mobilní dvůr
15. 4. 13.00–17.00
■ Saratovská x Kralická

22. 4. 13.00–17.00
■ Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ)
22. 4. 14.00–18.00
■ Ve Stínu x Na Výsluní
22. 4. 14.00–18.00
■ Běchovická x Révová
22. 4. 15.00–19.00
■ Vilová x Pod Rapidem
23. 4. 15.00–19.00
■ Ryšánkova x Ve Slatinách
24. 4. 13.00–17.00
■ Popovická (proti Brtnické)
24. 4. 14.00–18.00
■ Omská x Murmanská
25. 4. 13.00–17.00
■ Sedmidomky (u dět. hřiště)
25. 4. 14.00–18.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků
25. 4. 15.00–19.00
■ U Trati x Na Spádu
27. 4. 8.00–12.00
■ U Roháčových kasáren x Novorossijská
27. 4. 9.00–13.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla
27. 4. 9.00–15.00
■ Mokřanská x Běžná; mobilní
dvůr
29. 4. 13.00–17.00
■ V Rybníčkách

PSÍ SALON
MAZLÍČEK

www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek
Praha 10, Strašnice
Nad Primaskou 38

777 323 230 605 214 528
www.psisalonmazlicek.cz

Chcete inzerovat
ve Vaše 10?
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Více na
www.vase10.cz

prodávejte s Vilémem
Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!
INZERCE V10-0413

Volejte Julia
777 607 861

dům, byt, chata,
pozemek

Volejte ještě dnes

604 755 473

INZERCE V10-0408

facebook.com/nasregion

INZERCE V10-0405

Přidejte se!

INZERCE V10-0414

Jsme také na Facebooku

INZERCE V10-0402

ZDROJ MČ PRAHA 10

Velkoobjemové
kontejnery

15. 4. 13.00–17.00
■ Nad Úžlabinou (naproti č. 32)
15. 4. 14.00–18.00
■ K Botiči x Ukrajinská
15. 4. 14.00–18.00
■ Káranská x Bydžovského
15. 4. 15.00–19.00
■ Práčská x Topolová
16. 4. 15.00–19.00
■ Limuzská x V Úžlabině
17. 4. 13.00–17.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice)
17. 4. 14.00–18.00
■ Dětská (v ohybu ulice)
18. 4. 13.00–17.00
■ Na Universitním statku
18. 4. 14.00–18.00
■ Heldova x Niederleho
18. 4. 15.00–19.00
■ Voděradská x Krupská
20. 4. 8.00–12.00
■ Cerhenická x Nad Vodovodem
20. 4. 9.00–13.00
■ U Záběhlického zámku
(v části ulice za č. o. 1)
20. 4. 9.00–15.00
■ Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.; mobilní dvůr
22. 4. 13.00–17.00
■ Kounická x Černická
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Bakteriální plak
Zánět dásně

Mozek

• odstranění zubního kamene
Srdce

• airﬂow

Plíce

• ﬂuoridaci zubů
Bakterie

Játra

• bělení zubů
• řešení zápachu z úst

Ledviny

• odstranění pigmentací
• sportovní chrániče
Krevní
oběh

Plod

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°
Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz

Umělý
kloub

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

www.arbesplus.cz

www.facebook.com/ArbesPlus

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou
do krevního řečiště, mohou být rozmístěny
do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”
Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“
INZERCE V10-0417

INZERCE V10-0401

