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Co požadujeme:
● samostatnost
● kolegialita
● ŘP sk. B
● zkušenosti s montážemi v našem oboru výhodou

Co budeš u nás dělat?
● montáže vnitřního stínění (žaluzie, látkové rolety,

plisse) a rolet
● servis rolet, žaluzií, plisse
● konzultace a zaměření vnitřního stínění

zodpovědné dokončení zakázek

Co můžeš získat?
● zajímavou a odpovědnou práci v přátelském

a pohodovém kolektivu
● možnost zvyšování odborné kvalifikace na

profesních školeních
● odpovídající a motivující mzdové ohodnocení

(plat 30 000–40 000 tis./měsíc)
● po zkušební době zaměstnanecké benefity

formou stravenek, firemních akcí, příspěvků na
péči o zdraví, příspěvků na dopravu

Pokud se chceš přidat do našeho týmu, pošli životopis
na e-mail: trmal@almma.cz nebo volej na tel.: 602 122 499
Těší se na tebe tým Almma!
www.almma.cz

Jsi zodpovědný, pracovitý a manuálně zručný?  
Pak hledáme do svého týmu právě tebe!
Pro pobočku v Praze hledáme šikovného a technicky zdatného kolegu na pozici

MONTÉR – SERVISNÍ TECHNIK
Zabýváme se výrobou, montáží a servisem předokenních rolet,

venkovních žaluzií, garážových vrat a interiérové stínicí techniky.
Vážíme si svých zkušených a loajálních pracovníků.

Montér – servisní technik
Místo pracoviště: Almma s.r.o., Moskevská 1557/63c, Praha - Vršovice

Pracovní poměr: práce na plný úvazek
Smluvní vztah: pracovní smlouva (na dobu neurčitou), práce na živnostenský list/ičo
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Vážení čtenáři,
co máte nejraději na jaru
a létu? Teplé počasí, delší
dny, posezení na zahrád-
kách, dlouhé procházky ane -
bo třeba hudební festivaly?
Pokud je správně poslední
odpověď, máte se na co těšit.
Nevynechejte v tom to vydání
magazínu Vaše 10 zajímavé
povídání s Michalem Šen -
bauerem. Zpěvákem, kyta-
ristou, skladatelem a kapel-
níkem skupiny České srdce
a navíc mužem, jenž stál

u zro du open air festivalu Okoř se šťávou. Konat se bude
už v sobotu 1. června a slibuje čtrnáctihodinový proud
hudby bez přestávky. Přinášíme vám také informace o do-
pravních uzavírkách v desáté městské části. Kudy nepro-
jedete a kterým místům je lepší se v následujících týdnech
vyhnout? Přečtěte si i o tom, co je v Praze 10 nového, třeba
v souvislosti s Horským hotelem, dozvíte se i to, kdo získal
Cenu bratří Čapků nebo kdo vyhrál v klání Sportovec roku.
Nezapomínáme ani na váš volný čas, vyberte si z nabídky
pěkných akcí, které se v desáté městské části konají, a užij -
te si jaro naplno.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup. 

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330
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Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Rekonstrukce
Krymské ulice

Do začátku června potrvají opravy
v oblasti Krymská x Donská x
Černomořská, jde o kompletní

rekonstrukci Krymské ulice, která pro-
bíhá po etapách. Termín dokončení je
naplánován na 9. června. Lidé by měli
věnovat pozornost dopravnímu zna-
čení, které je upozorní na zákaz zasta-
vení a ukazuje, kudy místo objet.

Výluka tramvají
na desítce

Zdůvodu opravy mostu je třeba od
11. do 31. května počítat s výlu-
kou tramvají v úseku Otakarova

– Koh-i-noor, která se dotkne i cestují-
cích v desáté městské části. Omezení se
bude týkat linek číslo 4, 6, 7, 23, 24,
93, 95, 96, 124, 139 a 193.

INZERCE V10-0505
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tradiční český výrobce  |  certifikované dveře na míru  |  velký výběr povrchů  |  profesionální montáž a servis

Nového provozovatele mají kvůli kri-
tice veřejnosti oblíbené Farmářské
trhy na Kubáni. Pořádat je nyní bu -

de spolek Archetyp, který už má zkuše-
nost, trhy na desítce provozoval už v minu-
losti. Komise, které nového provozovatele
vybírala, hodnotila třeba návrh celkové

kon cepce, rozsah a skladbu sortimentu, ale
i doprovodný program. Trhy na Kubáni se
konají každé úterý a čtvrtek od 9.00 do
18.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 14.00
ho din, nakupovat zde bude možné až do
poloviny listopadu, poté se budou konat tr -
hy vánoční. 

Farmářské trhy
mají nového provozovatele

Ve všech tramvajích v Praze lze nově
platit jízdenky kartou. Praha novin -
ku zavedla po zkušebním provozu.

Ve všech tramvajových vozech v Pra ze je
u prostředních dveří umístěn vždy jeden
terminál oranžové barvy s výjimkou tram-

vají typu 14T, ve kterých budou terminály
dva. Cestující si mohou bezkontaktně za-
koupit jízdné za 24 a 32 korun nebo celo-
denní jízdenku za 110 korun, ale i zlevně né
jízdenky pro děti a seniory za 12, 16 a 55
ko run. Jízdenku už není třeba označovat.

Jízdenky v tramvajích
lze platit kartou

Třetím rokem udělovala desátá měst-
ská část ocenění Cena bratří Čapků.
Určeno je pro nejlepší učitele desít-

kových základních a mateřských škol.
Cenu bratří Čapků letos obdržela Hana
Svobodová ze Základní školy Brigádníků

a Lenka Zajíčková z mateřinky Mládež-
nická. Nominované učitele a učitelky posu-
zovala porota, která hodnotila kvalitu vý -
uky, ale také zda učitel komunikuje s rodiči
nebo se snaží výuku svého předmětu roz-
šířit o no vé aktivity. 

Cena bratří Čapků
byla udělena
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Soutěž
Zásobník projektů

Novou podobu má soutěž „Zásob-
ník projektů – partnerství pro
Prahu 10“. Cílem je podpora

sna hy obyvatel městské části o úpravu
veřejného prostoru, pořádání komunit-
ních a sousedských akcí včetně akcí
menšího rozsahu významných pro kul-
turní a společenský rozvoj města. Ža-
datelé mohou formou veřejné podpory
získat dotaci do výše 50 tisíc korun. Žá-
dost lze podávat do 17. května.

Školáci uspěli
ve fotbalovém zápase

Městské kolo Prahy 10 v McDo-
nald´s Cupu, což je největší
fotbalový turnaj pro žáky zá-

kladních škol, se konalo koncem dubna.
Děti ze Základní školy Eden byly velmi
úspěšné, po čtyřech výhrách ovládly
celý turnaj. Letos se koná už 22. ročník
McDonald´s Cupu, každý rok se ho
účastní kolem osmdesáti tisíc dětí ve
dvou věkových kategoriích na téměř
čtyřech tisících českých základních
školách.

Desítka má
nejlepší sportovce

Své nejlepší sportovce zná desátá
měst ská část. Do ankety Sportovec
roku Prahy 10 za rok 2018 bylo při-

hlášeno celkem 64 sportovců v sedmi kate-
goriích. Anketou desítka každoročně oce-
ňuje sportovce amatérské i profesionální.
V kategorii od 6 do 14 let zvítězila kara-
tistka Nikol Peková, následoval hokejista
Šimon Slavíček a snowboardistka Laura
Záveská. V juniorské kategorii bodoval fut-
salista Jan Žežulka, cyklista Václav Papík,
atletka Veronika Šebáková a sportovní

gymnastka Aneta Holasová. Jako nejlépe
školu reprezentující byl vybrán Štěpán Ši-
můnek za své úspěchy ve vybíjené, z dos -
pělých sportovců porota ocenila pozemího
hokejistu Jana Železného a z týmů juniory
FBŠ Bohemians, SC Nextyle maminky
a SK Slavia Praha A tým ženy. Byla dále
udě lena i cena v kategorii handicapovaní
sportovci, a to Janě Kosťové za úspěchy
v trailorien teeringu. Trenérem minulého
roku byla vyhlášena badmintonistka Mar-
kéta Osičková. 

Změny
na Horském hotelu

Potíže kolem provozování Horského
hotelu řeší desátá městská část. Byly
zde údajně špatně nastavené a pře -

devším ekonomicky nevýhodné smluvní
vztahy s provozovatelem, podivné pro-
nájmy a velmi specifická komunikace mezi
akciovou společností Praha 10 – Majetková
a městskou částí. Praha 10 chce narovnat
smluvní vztahy a zlepšit ekonomickou situ-

aci hotelu. Rekreační objekt nejčastěji vy-
užívají desítkové školy a školky. Nyní jsou
připravována nová pravidla využívání ob-
jektu. „Setkání rady městské části a zá-
stupců školských zařízení přímo na Hor-
ském hotelu bylo pro obě strany zcela
mimořádnou příležitostí ke skutečně ote-
vřenému jednání,“ uvedla starostka desít -
ky Renata Chmelová (VLASTA).

Novinky ve školkách
v desáté městské části
Prázdninový provoz mají naplánovaný

desítkové mateřské školky. Rodiče
tak budou moci mít zajištěné místo

pro nemenší potomky v průběhu letních
prázdnin, kdy jejich školka zrovna nebude
v provozu. Do 20. května je však třeba ve
své mateřince oznámit, že dítě náhradní
prázdninový provoz v jiné školce využije.
Poté je třeba v uvedených termínech po -
dat žádost o přijetí dítěte spolu s evidenč-
ním listem. Do každé školky s náhradním
prázd ninovým provozem je však nutné při-
hlásit dítě zvlášť.

Zápisy se konají 27. května v MŠ Štěcho-
vická, MŠ Mládežnická a MŠ Magnitogor-
ská a 29. května v MŠ Dvouletky, MŠ Tu-
chorazská a MŠ Přetlucká. Desítka navíc

pracuje na nové mateřince Nad Vodovodem
na okraji Malešického parku. Roste zde
nová budova, jde o čtyřtřídní mateřskou
ško lu s kuchyní a venkovní zahradou. Ko-
laudace budovy je naplánována na říjen,
otevřena by mohla být od ledna příštího
roku. Ve školce se proto budou konat doda-
tečné zápisy dětí, které v průběhu září až
prosince dovrší věk tří let nebo se z kapa-
citních důvodů nedostaly při květnových
zápisech do jiné desítkové mateřinky.

Nová školka bude odloučeným pracoviš-
těm Mateřské školy Hřibská, informace
o do datečném zápisu a další podrobnosti
proto najdou rodiče na webových strán-
kách této ma teřinky a na stránkách desáté
městské části.
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Výstava Pro nebe

ve Vršovicích

Martina Osecky je čes ké -
ho původu, v roce 1969
emigrovala s rodiči po

pražském jaru ze středních
Čech do Severního Porýní.
V Re gensburgu studovala slo-
vanskou filologii, v Praze a Mo-
skvě dějiny východní a jihový-
chodní Evropy. Pokračovala
stu diem grafického designu
a mul timédií v bavorském Mni-
chově. V roce 2002 získala ce -
nu Marty Höpffner v kategorii
černobílé fotografie.

Myšlenkou výstavy Pro nebe
je přesvědčit pozorovatele, aby
se více dívali „nahoru“. „Před
několika lety jsem během jed-
noho roku začala fotografovat
oblohu s jejími mraky. Fascino-
val mě každý pohyb, ono totiž
tam „nahoře“ je velmi individu-
ální a jedinečné, ale také krát-
kodobé a přechodné. Krásná
obloha může vyprávět tolik pří-
běhů. Každé roční období, ho-
dina má svůj vlastní charakter.
Musíte být velmi rychlí při za-

chycení momentů s fotoapará-
tem. Je to jedna velká show,“
popisuje fotografka.

„Každý pozoruje pouze to, co
leží na zemi nebo před námi.
Zažívá dny, týdny, měsíce, mož -
ná i roky situace plné stresu
a ztrácí ten lehký, otevřený
smysl pro sílu okamžiku. Vždyť
se dá pořád něco nového obje-
vovat. Nebe s mraky se liší
v kaž dé milisekundě. Bez lid-
ského zásahu se mění jako ka-
leidoskop: v jedné vteřině se vše

slučuje a znovu tvoří. Mění se
obrázky i vzory,“ říká. Jejím slo-
ganem je: Z fotografie se stá vá
více. „Základem jsou mé foto-
grafie, které zpracovávám digi-
tálně s využitím různých tech-
nik malby a typografie. Buď
pracuji čistě digitálně, nebo vy-
tvářím koláže ve starém kon-
venčním způsobu ručně na
plát  ně. To znamená, že pracuji
s akrylovou barvou, pa píry a vý-
tisky starých fotografií z dvacá-
tých až padesátých let.“

Výstavu pojmenovanou Pro nebe fotografky Martiny Osecky je
možné zhlédnout do konce května ve vršovickém kostele
Husitského sboru v rámci projektu Rozsvítit maják 2. Ten se koná
za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Nadace Život
umělce a Prahy 10.

■ Premiérově tento týden
uvede Vršovické divadlo Mana
hru Ta třetí. Jde o aktuální pří-
běh o lásce a vypočítavosti po -
dle románu Jaroslava Havlíčka,
autora Petrolejových lamp či
Helimadoe. Hlavní postavu,
mu že stojícího mezi dvěma že -
na mi, ztvární charismatický
Lu káš Jurek. V dalších rolích se
představí Denisa Pfauserová,
Stanislava Jachnická, Veronika
Janků, Petr Klimeš a Leonard
Hädler Stirský. Román pro
vršo vickou scénu zadaptovala
Věra Mašková. V éře epidemie
singles podle ní nabývá příběh
o lásce a sobectví novou aktuál-
nost. „Muž stojící mezi dvěma
ženami, jejichž lásku by mohl
získat, ohrožuje osud svůj
i osu dy ostatních svým kalkulo-
váním, životní vypočítavostí
a neschopností překonat svoje
ego,“ naznačuje vývoj příběhu
Věra Mašková.

■Dům čtení pořádá 8. května
Večer Pražského literárního do -
mu autorů německého jazyka.
Jde o tradiční česko-německé
autorské čtení, na kterém vy-
stoupí současný německý sti-
pendista PLD Jonathan Böhm
a básník, překladatel a držitel
ceny Magnesia Litera za poezii
Radek Fridrich.

■ V 19.00 hodin začne v Milí-
čově kapli v Rektorské ulici
koncert, při němž se představí
tři špičkoví interpreti s barok-
ním repertoárem. Jde o další
z řady koncertů v rámci dlouho-
dobého projektu Kultura v Milí-
čově kapli, akci pořádá Ochra-
novský sbor Jednoty bratrské.
Vstupné na barokní koncert je
dobrovolné.

Ta třetí

7. května

Německo-český
literární večer

8. května

Barokní koncert

9. května

■ Třetí patronský večer bás-
níka Kamila Boušky: Polská
básnířka Zofia Baldyga se koná
v knihovně Dům čtení Ruská,
a to v polovině května. Zofia
Bałdyga vydala tři básnické
sbír ky: Passe-partout (2006),
Współgłoski (2010) a Kto kupi
tak małe kraje (2017). Vystu-
dovala jižní a západní slavistiku
na Varšavské univerzitě a pře-
kládá současnou českou a slo-
venskou poezii do polštiny.

■František Kožík, nejen živo-
topisec slavných, je akce, která
se koná 16. května v malešické
knihovně. Den konání nebyl vy-
brán náhodně, v tento den si
připomínáme 110. výročí naro-
zení spisovatele, který mnoho
let žil na Třebešíně. Se čtenáři
bude vzpomínat i autorova dce -

r a, divadelní dramaturgyně
Ale na Kožíková. Začíná se
v 18.00 hodin.

■ Sobotní divadlo pro děti
v knihovně v Ruské nejmenší
diváky tentokrát seznámí s Le-
gendami o svaté Ludmile a sva-
tém Václavu. Dostanou odpo-
věď na to, zda: „Byla? Nebyla?
Bába Ludmila! Strašně skon-
čila… dobrá Ludmila… Žila? Ne -
žila? Svatá Ludmila!“ Pohádku
připravilo Divadlo Ka2 a je
vhod ná pro diváky od šesti let.

■ Puberta a výchovné otaz -
níky tohoto období je téma
přednášky, která se bude konat
22. května od 19.30, pořádá ji
Rodinné a komunitní centrum

Zofia Baldyga

15. května

František Kožík

16. květa

Legendy
o svaté Ludmile

18. května

Puberta
a výchovné otazníky

22. května
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Špičkové artistické výkony,
nečekaná umělecká spo-
jení a k tomu nenapodobi-

telná atmosféra Amfiteátru na
Vyšehradě – to jsou hlavní in-
gredience Open Air festivalu,
který od 17. do 23. května po-
řádá známý novocirkusový sou-
bor Losers Cirque Company.

Ti se rozhodli propojit svět
nového cirkusu s hudbou a dal-
šími uměleckými disciplínami
a výsledkem je sedm unikát-
ních večerů, jejichž program
vzni ká exkluzivně pro tento
festival. Diváci se kromě domá-
cích „Lůzrů“ mohou těšit napří-
klad na Vojtu Dyka, Dana Bár -
tu, Kláru Vytiskovou, EnDrua,
vokální skupinu Skety nebo
Jena Hovorku. 

Slavnostní zahájení v pátek
17. května opanují samotní

Loser s Cirque Company. Pro
tuto příležitost připravují spe-
ciální program, který nabídne
průřez jejich dosavadní tvor-
bou. Skety, EnDru a Losers pro-
pojí zpěv s beatboxem, tancem,
akrobacií, light designem a ani -
mace mi. S akrobaty spojí síly
i Klára Vytisková alias Kla ra &
The Pop, ve společné show se
vrátí k tématu její poslední des -
ky Home – k domovu, rodině
a dětství.

Předposlední večer pozvou
Vojtěch Dyk, Jen Hovorka,
EnDru a Losers Cirque Com-
pany diváky do jedinečné „labo-
ratoře zvuků“.

Festival pak uzavře neko -
runovaný král improvizace
Dan Bárta společně s mistrem
loopin gu a beatboxu EnDruem. 

www.losersopenair.cz

Open Air festival:
Cirkus a hudba pod širým nebem

Program
pá 17. 5. 20.30 Zahájení – Losers Cirque Company
so 18. 5. 20.30 Losers Cirque Company: Walls & Handbags
ne 19. 5. 20.30 Skety & EnDru & Losers Cirque Company
po 20. 5. 20.30 Losers Cirque Company: The Loser(s)
út 21. 5. 20.30 Vojtěch Dyk & EnDru & Jen Hovorka & Losers

Cirque Company
st 22.5. 20.30 Klara & The Pop & Losers Cirque Company
čt 23. 5. 20.30 Dan Bárta & EnDru & Losers Cirque Company
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Pořádáte akci v Praze 10?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

Jablíčkov. Bude se mluvit o tom,
jak poznat, že už je to tady, a jak
s dítětem v tomto období vyjít,
aniž bychom přišli o rozum.

■ Už znáte Pepinu Karásko-
vou z 3. B a její kamarády? Hr-
dinové nové knižní série Micha-
ely Krýslové a ilustrátorky Jany
Chroustové „Já se z toho picnu“
se na děti budou těšit v knihov -
ně na Korunní, a to 22. květ na
od 9.00 až do 19.00 hodin. 

■Malešický pohár je amatér-
ský cyklistický závod pro děti
ve věku od 2 do 11 let na kolech
a odrážedlech. Letos se bude
konat už popáté. Závodníci jsou
rozděleni do pěti věkových ka-
tegorií, chlapci a děvčata sou-
těží zvlášť. Akce se koná 26.
květ na v Malešickém parku

a pořádá ji spolek Malešice v po-
hybu.

■ Den dětí oslaví v knihovně
v Ruské o den dříve, tedy 31.
května. Ve třetím patře se bude
celý den hrát s úkoly od Le-
onarda da Vinciho. Knihovna
nezapomíná na to, že už to bu -
de 500 let, kdy tento malíř, so-
chař, architekt, přírodovědec,
hudebník, spisovatel, vynález -
ce a konstruktér byl zde na Ze -
mi. Začíná se v 9.00 hodin
a vstup je zdarma.

■ Malešický blešák a mikro
street food fest vypukne
ve 14.00 hodin v parčíku v uli-
cích Káranská x Pobořská a Ma-
lešickém mikropivovaru. Akci
pořádá iniciativa Naše Malešice
a Malešický mikropivovar.

Hrajeme si s Pepinou

22. května

Malešický pohár

26. května

Dětský den s Leonardem

31. května

Pátý malešický blešák

9. června

■ Tradiční jarní komentova -
ná vycházka naučnou stezkou
sv. Josefa v Malešicích se bude
konat 16. června a tentokrát
bude doplněna návštěvou Bota-
nické zahrady Malešice v areálu
Pod Táborem. Akci pořádá
ČSOP „Natura, quo vadis“.
Akce je součástí 12. ročníku
celo státního programu ČSOP
Setkání s přírodou, vstup je
zdar ma. Malešická stezka sva-
tého Josefa začala vznikat
úplnou náhodou před několika
lety. Své síly spojili nadšenci
z Českého svazu ochránců pří-
rody, přesně 13. září roku 2013
byla stezka svatého Josefa ote-
vřena. Oproti jiným stezkám se
liší v tom, že jde o městskou

stezku, bylo tře ba ji tomu při-
způsobit. Zabývá se proto i his-
torií místa, věnuje se malešické
kultuře, architektuře… Ani na
přírodu, respektive zeleň však
autoři nezapomněli. Jméno má
stezka po sv. Josefovi, po kte-
rém měl být pojmenovaný i kos-
tel, který však v Malešicích na-
konec ne byl postaven.

■ Iniciativa Naše Malešice po-
řádá v červnu další setkání
v rámci oblíbeného cyklu před-
nášek Dobrodružštví archi tek -
tury, tentokrát se zá jem ci
mohou sejít 17. června v Male-
šickém mikropivovaru. Pořada-
telé doporučují si místo rezer-
vovat předem.

Vycházka
naučnou stezkou

16. června

Dobrodružství
architektury
17. června
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● Jak vás poprvé napadlo uspořádat hu-
dební festival a jak se vám podařilo ná -
pad zrealizovat?

Bylo to na jednom večírku, který byl
v pod hradí Okoře. Hrál jsem tam na kytaru
a mělo to skvělou atmosféru. Říkal jsem si,
že to místo má něco navíc a že tady udělám
festival. Občas noční nápady zaniknou, ale
byl jsem tak okouzlenej tím místem, že to
na konec dopadlo, a asi taky díky místní
pod poře na Okoři se podařilo festival usku-
tečnit.
● Proč jste se rozhodl právě pro místo
pod zříceninou hradu Okoř?

Je tam něco, co není na každém místě,
a asi každý, kdo na tomto místě byl, mi dá
za pravdu. Podhradí Okoře je jedno z nej-
hezčích míst blízko Prahy s jedinečnou
atmosférou.
● Dá se stručně říct, co všechno obnáší
příprava takového festivalu, co je na ní
nejsložitější a kolik lidí se na ní podílí?

Asi nejkomplikovanější v první chvíli je
synchronizovat všechny účinkující, aby

mo hli přijet právě v tu chvíli, kdy potřebu-
jeme. Potom je to spousta věcí od povolení
až po Toi Toi budky. Náš tým se postupně
zvětšuje podle potřeb festivalu.
● Během uplynulých dvaceti ročníků
festivalu na něm vystoupila řada zná-
mých osobností a kapel. Na koho nejra-
ději vzpomínáte?

Je těžké si vzpomenout na jediného účin-
kujícího, všichni ve vás zanechají určitou
vzpomínku. Na festivalu za ta léta vystou-
pili například Divokej Bill, Katapult, Hor-
kýže Slíže, NoName, Hana Zagorová, Sto
zvířat, Lucie Bílá, Vladimír Mišík, Wohnout,
Václav Neckář a další. Vždycky to bylo jiný
a neopakovatelný z Okoře.
● Na jaké účinkující se mohou těšit ná -
vštěvníci letošního 21. ročníku festivalu
Okoř se šťávou? Čekají je i nějaká vylep-
šení nebo novinky?

Na tomto ročníku poprvé vystoupí sku-
pina Škwor, která minulý rok úspěšně osla-
vila dvacet let existence v pražské O2 aré -
ně. Dále vystoupí dnes už velice oblíbený

Rybičky 48, Mirai, Michal Hrůza, Udg, Pe -
kař, Pokáč nebo Trautenberk. Na festivalu
vystoupí i Lake Malawi, kteří budou repre-
zentovat na Eurovision song Českou re -
publiku. Bude to více než dvanáct hodin
hudby bez přestávky. Zvětšili jsme druhé
pódium a stává se z něho druhé hlavní. Na
festival Okoř se šťávou bude jako každý rok
jezdit kyvadlová doprava z Prahy-Velesla-
vína, linka X Okoř z Kladna a přidali jsme
linky ze Slaného a Kralup. Připravili jsme
systém placení cashback. Každý návštěv-
ník si do zakoupeného čipu, který bude stát
třicet korun, „natankuje“ další částku po -
dle své potřeby. Výhodou toho systému bu -
de zjednodušená platba u pokladen a při
odchodu z festivalu vám bude celá částka,
která zůstane na čipu, vrácena. Na festiva lu
je i stanové městečko, protože přesto, že je
akce jednodenní, tak stále více návštěvníků
oceňuje, že si mystické mís to Okoře můžou
užít až do rána. V areálu festivalu bude
i úschovna pro kola. Víc informací k festiva -
lu najdete na www.okorsestavou.cz.

Michal Šenbauer:
I po třiceti letech nás koncerty baví!
Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer je nejen zakladatelem skupiny
České srdce, ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou. Festival
v romantickém místě podhradí hradu Okoř letos organizuje již jedenadvacátým rokem.
Na dvou pódiích čeká návštěvníky v sobotu 1. června čtrnáctihodinový proud hudby bez
přestávky. Současně Michal Šenbauer připravuje speciální koncerty a nové akustické
album k třicátému výročí vzniku skupiny České srdce.
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● Festival pořádáte, ale také na něm se
svojí kapelou České srdce každoročně
vystupujete. Letos navíc slavíte třicet let
existence kapely. Připravili jste si pro
své fanoušky na Okoři nějaké překva-
pení?

Překvapení by se neměla prozrazovat.
Určitě se ale můžou těšit na výběr našich
nejznámějších písní Bosou nohou žárem,
Avalon, Nad Bretaní a i instrumentálky
v keltském stylu. A koncert bude částečně
i akustický.
● Zúčastňujete se i jiných letních festi-
valů než toho „vašeho“?

Z festivalů tento rok budeme ještě hrát
na Mezi ploty, Benátské noci a Sázava fes -
tu.
● Skupina České srdce funguje třicet
let. Jak jste se za tu dobu změnili, hro-
zilo někdy v průběhu těch tří desítek let
i rozpuštění kapely?

Celou dobu naše hraní probíhalo v tako-
vých vlnách, takže jsme vždycky měli čas
si od sebe odpočinout. Stejně ale vždycky,
ať bylo cokoliv, tak to z nás na pódiu spadlo,
tam to vždycky bylo v pohodě.
● Změnili se za tu dobu nějak vaši fa-
noušci? Máte přehled o tom, jaké publi-
kum vás poslouchá, chodí na vaše kon-
certy?

Je to hodně podle typu akce a místa, ně-
kteří už nechodí a noví přicházejí. Vzpomí-
nám si, jak jsem se jednou zeptal jednoho
našeho fanouška, kterého jsem často viděl
na našich koncertech v Bretani, kolik viděl
našich koncertů. Řekl mi, že to musí spočí-
tat. Za chvíli přišel a říkal mi, že jich bylo
dvacet sedm a že na nás chodí rád, protože
ani jeden koncert nebyl stejnej. A to je asi
to kouzlo improvizace, vyvádí vás ze ste-
reotypu.
● Jak vznikal název skupiny a jaké byly
začátky Českého srdce?

Našli jsme ho v jedněch novinách z první
republiky a moc se nám líbil. Byla to chari-
tativní společnost České srdce, která se
sna žila pomáhat chudým. Bylo to těsně
před revolucí a ten název se nám moc líbil.
Říkali jsme si, že třeba někdy někomu bu-
deme moct taky pomoct. Občas za náma
chodí naši fanoušci s tím, že měli nějaký ži-
votní problémy a naše hudba jim při tom
moc pomáhala, to je moc příjemnej pocit.
● Které hudební styly nejvíce ovlivnily
repertoár a směřování skupiny?

Když jsme poprvé jeli vystupovat do za-
hraničí, bylo to do Holandska do Haagu,
tak za náma chodili po koncertě lidi a říkali
nám, že je zvláštní, že jsme z Čech a hra-
jeme keltskou hudbu. Začali jsme se o to víc
zajímat a zjistili jsme, že Češi mají mini-
málně padesát procent keltské krve. To je
asi ta jedna část inspirace, asi něco, co

v nás dřímalo z minulosti. A ta druhá jsou
hudební vzory, pro mě asi nejvíc U2. Nato-
čili jsme dokonce jednou jedno album, kte -
rý vzniklo v Bretani. Nazvali jsme ho Po-
hřebiště hitů a jsou tam písně od U2, Led
Zeppelin, Pogues, Simple Minds, Alana Sti-
vella a dalších. Byla to neplánovaná deska,
je celá živě z hraní v Bretani a skvěle zachy-
cuje atmosféru.
● Čím se podle vás odlišujete od ostat-
ních hudebních skupin?

Určitě asi v první chvíli tím, že máme ve
skupině housle. A potom možná tím, že ta
na še trochu nezařaditelná, pop rocková
hud ba je právě okořeněná tou keltskou
melo dikou.
● Účinkovali jste často v zahraničí, ab-
solvovali úspěšné turné v Bretani. Kde
jste měli největší úspěch a kde se vám
hrálo nejlíp?

Odehráli jsme kolem dvou set koncertů
v zahraničí, většina byla ve francouzské
Bretani. Dostali jsme tam v roce 1996 spe-
ciální cenu „Special prix“ za originální hud -
bu. Dále to byly určitě koncerty s Alanem
Stivellem. Jeden z nich byl třeba na Stade
de france Nuit celtic v roce 2003, kde bylo

sto tisíc návštěvníků, nebo v pařížském sá -
le Bataclan. Kolikrát ale i menší akce vám
udělá stejnou radost. Nikdy nevíte, kde to
bude nejlepší, a to mě baví.
● Jaké máte technické zázemí, co použí-
váte při koncertech?

V současné době jsme si vytvořili na pó -
diu ear monitoring, je to hrozně příjem ná
věc. Máte v uších přesně to, co chce te. Pro-
tože při koncertě to, co při hraní slyšíte,
hodně ovlivňuje celej koncert, používáme
systém od Sennheiser, je super spolehlivý.
● Jakou může mít česká kapela šanci
uspět v zahraničí, co je podle vás klíčem
k úspěchu?

Asi v tom musí být trochu originality,
protože většinou místní publikum neví,
o čem zpíváme, čeština je pro ně hodně těž -
ká. A potom asi být na správným místě ve
správnou chvíli. Nám hodně pomohlo se-
tkání s legendou keltské hudby Alanem Sti-
vellem, který nám hrál na našem druhém
albu Srdce z Avalonu, a potom jsem já hrál
na jeho albu Again.
● Když se ohlédnete zpět, z čeho máte
největší radost, co považujete zatím za
největší úspěch?

...ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou

Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer (uprostřed) je zakladatelem
skupiny České srdce...
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

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

Michal Šenbauer
kytarista, skladatel a zpěvák

■ Narodil se v Praze.
■ Vystudoval lidovou jazzovou školu u profesora Viléma Ma -
tausche.
■ V roce 1985 založil skupinu ZOO, kde hrál na kytaru a zpí-
val.
■ V letech 1986–1988 působil ve skupině Žentour.
■ V roce 1989 založil skupinu České srdce, v níž působí jako
kapelník, zpěvák a skladatel dodnes. V současné době připra-
vuje koncerty k třiceti letům kapely a natáčí akustické album.
■ Od roku 1999 každoročně organizuje úspěšný open air fes-
tival Okoř se šťávou.

Těch věcí je víc. Spolupráce
s Alanem Stivellem, dvakrát
vypro daný velký sál Lu cer ny,
poprvé na křtu našeho prvního
alba, potom keltské Vánoce spo-
lečně s Alanem Stivellem, urči -
tý „úspěch“ v zahrani čí, hlavně
v Bretani. A jsem rád, že i po tři-
ceti letech nás koncerty baví!
● Máte nějaký hudební sen,
který byste si jednou chtěl
spl nit?

Natočit další album, který
budou chtít poslouchat všichni
na celým světě. Sny má každý
a naším hudebním snem je na-
točit třeba něco společně s ně -
kým, kdo patří mezi naše vzory,
ideálně s U2 (cha cha…)
●Třicet let existence skupiny
je jistě důvod k oslavě. Co jste
k tomu výročí pro své fanou-
šky připravili?

Tento rok budeme mít hodně
koncertů, můžete kouknout na
naše stránky www.ceskesrd -
ce.cz. Připravujeme nové akus-
tické verze nejznámějších na-
šich písní Bosou nohou žárem,
Srdce z Avalonu, Nad Bretaní.

Myslím, že se fanoušci můžou
těšit. A jako dárek jsme dali vol -
ně ke stáhnutí z našich stránek
naši poslední desku.
● Procestoval jste hodně
zemí. Kde se vám líbilo nejvíc
a dokázal byste někde zakot -
vit natrvalo?

Mě osobně uchvátila fran-
couzská Bretaň. Asi to bude
i tím, že jsme tam odehráli hod -
ně koncertů, mám tam hodně
známých, mám rád kamenné
domy. Třeba se nejnovější píseň
C’est la vie, která vznikla v Bre-
tani, stane světovým hitem
a kou pím si tam na stáří cha-
lupu…
● Jaký vztah máte k Praze,
co máte na české metropoli
nejraději?

Pokaždé, když jsme hráli
kde koliv v zahraničí, jsem se
těšil do Prahy. Skoro všude se
dá, oproti třeba Paříži, dojít
pěš ky a historické centrum má
svoje kouzlo. Vyrůstal jsem
jako dítě na Vinohradech, dět-
ství strávil v Rigráku, potom na
Praze 6, nějaké období na Pra -

ze 1 a vždycky to bylo super.
Mám rád, když to někde žije,
a to ta dy je. Teď už sice asi 24
let bydlím v kamenném domku
mezi Okoří a Prahou, ale žije se
mi líp, když vím, že si člověk
může kdykoliv utéct z klidu do
města, který mám rád.
● Máte zde nějaká oblíbená
místa?

Prahu mám rád celou, ale ne -
vím proč, radši mám tu na pra -
vé straně Vltavy. Je tam lepší
vzduch, líp se mi tam dýchá.

● Jaké jsou vaše další plány,
co ještě připravujete, na co se
těšíte?

V současné době připravuju
se Srdcem naše koncerty k tři-
ceti letům a natáčíme akustický
album, je i hodně práce kolem
festivalu. Těším se moc na hez -
ký slunečný počasí, to mě na-
bijí. Moc bych si přál, aby 1. čer -
vna byl nádhernej letní den a na
Okoři se šťávou jsme si to nad-
míru letně užili. Už se moc tě -
ším. Stany a spacáky s sebou!
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veřejný prostor

V průběhu května budou
uzavřeny smlouvy
s úspěšnými žadateli
o dotace z Prahy 10. Celkem
mezi ně radnice v několika
oblastech rozdělí téměř
32 milionů korun.

Peníze zamíří do oblasti kultury,
sportu, mládeže a volného času, so-
ciálních a návazných, zdravotních

a adiktologických služeb, ale i školství,
ochrany životního prostředí a environmen-
tální výchovy. Přesná částka, kterou jim
radnice rozdělí, je 31 132 200 korun. Plán
už schválila jak rada městské části, tak její
zastupitelé.

Peníze přitom mohou využít jednak po-
řadatelé nových projektů, ti si rozdělí cel-
kem více než 27 milionů korun, jednak po-
řadatelé pokračujících dvou a víceletých

projektů z roku 2017 a 2018. Těm poputují
více než tři miliony korun.

Celkem o dotaci desáté městské části usi-
lovalo 442 žadatelů. Všechny potřebné ná-
ležitosti jich splnilo 427. V oblasti kultury
to bylo 51 žádostí, finance získalo 43 žá-
dostí, celkem přes tři miliony korun. Ve
spor tu žádalo o podporu přes dvě stě zá-

jemců, dostane ji 164 žadatelů, další pení -
ze si mezi sebe rozdělí 111 žadatelů z ob-
lasti sociálních a návazných, zdravotních
a adiktologických služeb a do školství za-
míří peníze pro 32 zájemců. Sedm žada-
telů dostane od Prahy 10 dotaci v oblasti
ochrany životního prostře dí a environmen-
tální výchovy.

Žadatelé budou moci podat žádost
o obecní byt na jednotném formuláři,
prostřednictvím kterého budou zjiš-

ťovány základní informace o jejich situaci,
jako je například stupeň ohrožení bytovou
nouzí nebo potřebnost.

Desátá městská část nové zásady pro-
nájmu svých byt konzultovala například
s Platformou pro sociální bydlení či Agen-
turou pro sociální začleňování. „Nové zása -
dy počítají se zřízením Kontaktního centra

bydlení. Jeho prostřednictvím bude obča-
nům poskytováno základní poradenství
a zprostředkování poradenství ve složitěj-
ších situacích, například kontakt na práv-
níka či občansko-právní poradnu, na soci-
ální pracovníky, úřad práce, finan ční
po radenství, prevence zadlužení a mno ho
dalšího,“ řekla starostka Renata Chmelová
(Vlasta).

Na přední místa pořadníku budou zařa-
zeni lidé ohroženější z důvodu závažných

zdravotních problémů, věku, přítomnosti
dětí, délky bytové nouze a podobně. No-
vinka navíc stanovuje pravidla pro proná-
jem obecních bytů ve třech kategoriích.

Jedná se o byty v rámci dostupného a so-
ciálního bydlení, byty v zájmu obce, kde
u obou kategorií byla stanovena cena
140 Kč/m2/měsíc a poslední kategorií jsou
byty s tržní výší nájemného, kde se bude
cena soutěžit a nejnižší nabídnutá částka
bude činit nejméně 140 Kč/m2/měsíc.

Nová pravidla
na pronájem bytů
Desátá městská část stanovila pravidla, za nichž budou
pronajímány městské byty. Uchazeči budou dostávat body,
které je poté seřadí podle potřebnosti do pořadníku na
byt. Zásady pronajímání bytů schválilo zastupitelstvo.

Desítka rozděluje
dotace do školství, sportu i kultury

Kultura
■ Podáno 52 žádostí
■ Hodnoceno 51 žádostí
■ Podpořeno 43 žádostí

Sport, mládež a volný čas
■ Podáno 222 žádostí
■ Hodnoceno 214 žádostí
■ Podpořeno 164 žádostí

Školství
■ Podáno 39 žádostí
■ Hodnoceno 39 žádostí
■ Podpořeno 32 žádostí

Sociální a návazné, zdravotní
a adiktologické služby

■ Podáno 120 žádostí
■ Hodnoceno 114 žádostí
■ Podpořeno 111 žádostí

Ochrana životního prostředí
a environmentální výchova

■ Podáno 9 žádostí
■ Hodnoceno 9 žádostí
■ Podpořeno 7 žádostí

Zdroj: MČ Praha 10

Rozdělení dotací
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luštění

V tajence naleznete citát Christiana F. Hebbela.

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

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

Praha podpoří družstevní bytovou výstavbu
a bude se na ní podílet

www.nasregion.cz

Praha podpoří družstevní bytovou výstavbu a sama se na
ní bude podílet. Má to pomoci vyřešit nedostatek bytů
a jejich vysoké ceny. Rovněž by měl vzniknout tzv. měst-
ský developer, který bude organizovat výstavbu. Podporu
bydlení chtějí radní projednat v zastupitelstvu. „Pokud by
Praha bytové družstevnictví podpořila, může vznikat nový
bytový fond, který je levnější až o 30 procent. Mělo by být 

Čtěte na…

Vršovické divadlo MANA chystá drama
lásky a vypočítavosti
Hru Ta třetí, stále aktuální příběh o lásce a vypočítavosti,
připra vuje Vršovické divadlo MANA. Výtečně napsaný ro-
mán Jaroslava Havlíčka, autora Petrolejových lamp či Heli-
madoe, tu nastuduje osvědčený režisér Radovan Lipus.
Hlavní postavu, muže stojícího mezi dvěma ženami, ztvární
charismatický Lukáš Jurek. V dalších rolích se představí De-
nisa Pfauserová, Stanislava Jachnická, Veronika Janků, Petr 

Čtěte na…

INZERCE V10-0512
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servis

■ Jesenická x Nad Trnkovem 8.5. 13.00–17.00 Záběhlice
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem II. 8.5. 14.00–18.00 Michle
■ Platanová x Kapraďová 9.5. 13.00–17.00 Záběhlice
■ Nad Elektrárnou u ČD 9.5. 14.00–18.00 Michle
■ Krymská x Kodaňská 9.5. 15.00–19.00 Vršovice
■ Brigádníků x U Kombinátu 11.5. 8.00–12.00 Strašnice
■ Nučická x Dubečská 11.5. 9.00–13.00 Strašnice
■ Nosická (pod prod. Billa) 13.5. 13.00–17.00 Strašnice
■ Nad Vodovodem x Slunečná 13.5. 13.00–17.00 Strašnice
■ Srbínská, mezi garážemi 13.5. 14.00–18.00 Strašnice
■ Vladivostocká x Gruzínská 13.5. 14.00–18.00 Vršovice
■ Sněženková x Meruňková 13.5. 15.00–19.00 Záběhlice
■ Křenická x Olešská 14.5. 15.00–19.00 Strašnice
■ Bramboříková (parkoviště) 15.5. 13.00–17.00 Záběhlice
■ Rektorská x Bakalářská 15.5. 14.00–18.00 Malešice
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4) 16.5. 13.00–17.00 Záběhlice
■ U Vršov. nádraží x Ukrajinská 16.5. 14.00–18.00 Vršovice
■ Vladivostocká x Jaltská 16.5. 15.00–19.00 Vršovice

Velkoobjemové kontejnery
Kontejnery jsou na kaž-

dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku, po uplynutí té -
to doby bude kontejner odve-
zen. Kontejner může být odve-
zen i dříve, pokud je již zcela
naplněn. Do kontejnerů je mož -
né vkládat pouze domovní od -

pad objemného charakteru,
např. starý nábytek, podlahové
krytiny, kovové odpady, sanitár -
ní keramiku, autoskla, zrcadla,
staré sportovní náčiní a podob -
ně. Do kontejnerů nepatří ne-
bezpečné odpady, elektrospo-
třebiče, pneumatiky, bioodpady
a stavební odpad.

■ Vršovická x Karpatská 18.5. 8.00–12.00 Vršovice
■ Pod Altánem x Na Vrších 18.5. 9.00–13.00 Vršovice
■ Nad Vršovskou horou, Mobilní
(za mostem, u garáží) 18.5. 9.00 – 15.00 dvůr
■ nám. Mezi Zahrádkami 20.5. 13.00–17.00 Záběhlice
■ Přípotoční x Oblouková 20.5. 13.00–17.00 Vršovice
■ Káranská x Pobořská 20.5. 14.00–18.00 Malešice
■ Madridská x Norská 20.5. 14.00–18.00 Vršovice
■ Ostružinová x Jahodová 20.5. 15.00–19.00 Záběhlice
■ Elektrárenská x Nad V. horou 21.5. 15.00–19.00 Michle
■ Doubravčická x Tehovská 22.5. 13.00–17.00 Strašnice
■ Tuchorazská (konec ulice) 22.5. 14.00–18.00 Malešice
■ nám. Svat. Čecha x Minská 23.5. 13.00–17.00 Vršovice
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou 23.5. 14.00–18.00 Strašnice
■ Dykova, u Bezručových sadů 23.5. 15.00–19.00 Vinohrady
■ Průhonická x Vestecká 25.5. 8.00–12.00 Záběhlice
■ Petrohradská x Pod Stupni 25.5. 9.00–13.00 Vršovice
■ Říčanská x Benešovská 27.5. 13.00–17.00 Vinohrady
■ Sámova x U Vršov. nádraží 27.5. 13.00–17.00 Vršovice
■ Magnitogorská x Tádžická 27.5. 14.00–18.00 Vršovice
■ Na Slatinách (u tel. automatu) 27.5. 14.00–18.00 Michle
■ Nedvězská č. 6–12 27.5. 15.00–19.00 Strašnice
■ Práčská č. 37 (před školou) 28.5. 15.00–19.00 Záběhlice
■ 28. pluku x Na Míčánkách 29.5. 13.00–17.00 Vršovice
■ Na Křivce x Osnická 29.5. 14.00–18.00 Michle
■ Na Hroudě x U Hráze 30.5. 13.00–17.00 Strašnice
■ Litevská x Bajkalská 30.5. 14.00–18.00 Vršovice
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami 30.5. 15.00–19.00 Strašnice

Sběr použitých
potravinářských olejů a tuků

Jak nakládat
s olejem

■ Oleje z fritovacího hrnce
nebo třeba pánve lze ode-
vzdat v každém sběrném
dvo ře, kde jsou umístěny
nádoby s nálepkou označu-
jící, že jde o nádoby určené
k odkládání použitých ku-
chyňských olejů z domác-
ností.
■ Olej musí být zbavený
zbyt ků jídla a musí být
v uzavíratelných obalech,
ne však skleněných, ale pou -
ze v plastových PET láhvích,
uzavřených kbelících nebo
kanystrech.
■ Použité oleje a tuky jsou
zpracovány a využity na
eko logicky šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do
odpadu zatěžují kanalizační
síť a svody v domech, na od-
padových trubkách se usa-
zují nečistoty.

Podmínkou je, aby oleje
zbavené zbytků jídla byly
v uzavíratelných obalech,

avšak v žádném případě ne
skleněných, ale pouze v plasto-
vých obalech: PET láhvích, uza-
vřených kbelících nebo kanys-
trech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením. Současná pra -
xe při jeho zbavování vedla
k dvě ma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET láhví
s olejem do komunálního od-

padu dochází často k otevření či
narušení láhve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.

Jednak vyléváním použitého
oleje do záchodů či umývadel
dochází k postupnému ulpívání
oleje na stoupačkách nebo v od-
padových trubkách a následné -
mu přilepování nečistot, tím se
snižu je jejich průchodnost
a v kraj ním přípa dě může dojít
až k ucpání stoupaček a kanali-
zace. Použi tý olej lze zpracovat
pro další ekologické využití
a transformovat ho na celou
škálu výrobků.

Použitý olej lze odevzdávat ve všech
sběrných dvorech. V každém sběrném
dvoře je umístěna nádoba s nálepkou
označující, že jde o nádobu určenou
k odkládání použitých kuchyňských olejů
z domácností.
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doprava
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Přijmeme paní na

PRAVIDELNÝ ÚKLID
KANCELÁŘE

V PRAZE 7

Více informací na tel.:

603 239 737
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na
www.vase10.cz
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První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :

775 940 614
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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Do poloviny června musíte
počítat s omezením v uli -
ci Chodovská, kde se

pro vádějí stavební úpravy pá-
teřního plynovodu. Plynovod je
uložen prakticky v ose jízdního
pásu, proto je provoz ve směru
do centra za sjezdem z Jižní
spojky sloučen do jednoho jízd-
ního pruhu a dále veden po
tramvajové trati společně s vo-

zidly hromadné dopravy, a to až
před křižovatku s výjezdy od
prodejen Kaufland a Baumax.

Téměř do konce května po -
tom platí omezení ulice Hrade-
šínská. Vjezd do uzavřeného
úseku je umožněn pouze stav -
bě a rezidentům parkujícím
mimo komunikaci. V zaslepe-
ném úseku Hradešínské ulice je
zaveden obousměrný provoz se

zajištěním obslužnosti z ulice
Říčanská.

Do 9. června je uzavřena uli -
ce Krymská mezi křižovatkami
ulic Voroněžská a Černomoř-
ská. Jde zde značená objížďka
pro zajištění obslužnosti vý-
chodního zaslepeného úseku
Krymské ulice, která je vedena

od křižovatky Francouzská x
Donská ulicemi Francouzská,
Moskevská, Košická, Černo-
mořská, Krymská. Křižovatka
Krymská x Černomořská zů -
stává v zúženém profilu prů-
jezdná a v ulicích Černomořská
v úseku Sevastopolská–Krym-
ská je obrácen směr provozu. 

Uzavírky a omezení
v desáté městské části
S několika uzavírkami musejí počítat
v následujících týdnech řidiči i chodci
v desáté městské části. Zapříčinily je
nejrůznější opravy, třeba plynovodu nebo
rekonstrukce železničního mostu. Kterým
místům je lepší se vyhnout?
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cestování

 odlet 16. 5. – 19. 5. 2019
 odlet 16. 5. – 19. 5. 2019

 odlet 16. 5. – 19. 5. 2019
 odlet 16. 5. – 19. 5.2019
 odlet 16. 5. – 19. 5. 2019
 odlet 23. 5. – 26. 5. 2019

 odlet 30. 5. – 2. 6. 2019
 odlet 6. 6. – 9. 6. 2019

Letecké eurovíkendy

INZERCE V10-0516

Volání Blízkého východu.
Objevte krásy Ománu

Omán je hornatá země,
kte rá nabízí řadu ne-
všedních pohledů. Sa-

mozřejmě je jasné, že v Ománu
je obrovské teplo, jelikož leží na
obratníku Raka, takže pokud se
budete chtít trochu ochladit,
doporučujeme malou túru
v údolí Wadi Shab, kde se mů-
žete osvěžit ve sladké vodě.
Voda je zde naprosto čistá a vy-
padá to skoro jako přírodní láz -
ně, protože tyto „přírodní ba-
zénky“ se nacházejí na konci
wádí – tedy vyschlého koryta
ře ky.

Hned kousek odtud je krásná
tyrkysová jeskyně. Říká se jí
tak, protože denní světlo pro-
měňuje barvu vody v nádher-
nou tyrkysovou. To ale není
vše. Kromě krásné vody zde te -

če i malý vodopád, kam můžete
přímo vplout po malé říčce.

Dalším zajímavým přírodním
úkazem v Ománu je Bimmah
Sinkhole Park, kde se nachází
obrovská propadlina, která se
postupně zalila mořskou vo -
dou. Pokud milujete historii
a uchvacují vás staré hrady,
stojí za navštívení určitě pev-
nost an-Nachal, která si, i když
prošla rekonstrukcí, stále za-
chovává svůj tradiční vzhled. 

Za prozkoumání určitě stojí
i ománská města, jako napří-
klad hlavní město Maskat. Kro -
mě neuvěřitelných trhů musíte
obhlédnout mešitu sultána Ká -
búse, která byla otevřena jako
hlavní mešita až v roce 2001.
Kromě ní se zde nachází i me-
šita Mohammed Al Ameen. Dal-

Ačkoliv je Omán muslimskou zemí, je velmi
benevolentní a nemusíte zde mít vůbec
strach. Zdejší lidé jsou přátelští.Nejlepší na
ní je, že v klidu můžete vyrazit jenom se
stanem a spacákem, protože (až na
minimum výjimek) se dá stanovat všude.
Tato země oplývá úžasnými jak přírodními,
tak i kulturními památkami. 

ším zajímavým místem je bý-
valé hlavní město Nazvá, kde se
nachází i stejnojmenná vojen-
ská pevnost. Patří k jednomu
z nejstarších sídel Ománu.
Kou sek od města se rozkládá
další působivá pevnost Bahla.

Pokud vás lákají záhady
a chce te navštívit vesnice du -
chů, v Ománu se vám to jistě
spl ní. Po celém území se na-
chází několik vybydlených ves-
nic. Lidé ovšem odešli z vlastní
vůle, za lepším živobytím. Jest -
liže vám nevadí výšky, můžete

se vydat na výlet po nejvyšší
hoře Ománu Jebel Shams. Ta se
skládá ze dvou vrcholů. Na
vyšší severní vrchol, se nedo-
stanete, protože zde má zázemí
ománská armáda. Můžete vy-
stoupat na jižní vrchol. Cesta
na vrchol není jednoduchá, ale
naskytne se vám túra úžasnou
krajinou, projdete horskými
ves nicemi a najdete zde teraso-
vitá pole oázy Ghul. V létě tep-
loty dosahují 20 stupňů, což je
oproti teplotám v údolí příjem -
ná změna.
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Palác sultána Kábúse

Součástí sultánova paláce
je krásná mešita
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