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Sport

Festival ovládne
desítku

Volný čas

Katedrála jako
z jiného světa

Cestování

Kam s odpadem
v Praze 10

Servis

Najdete nás na
www.vase10.cz

Pražská
padesátka

Ivo Kahánek:
Hudba je velmi

abstraktní jazyk



Senior programátor/ka web. aplikací
– vývoj Front‐endu webových aplikací

❖ VŠ nebo SŠ  (IT zaměření)
❖ znalost HTML5 a CSS3
❖ znalost JavaScriptu, jQuery
❖ znalost frameworku Bootstrap, jQueryUI
❖ dobrá znalost AJ, NJ výhodou
❖ min. 3 roky praxe
❖ hrubá měsíční mzda: 50–60 tis. Kč

Junior programátor/ka web. aplikací
– vývoj Front‐endu 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
❖ hrubá měsíční mzda: 45–50 tis. Kč

Programátor/ka webových aplikací
– vývoj Front‐endu webových aplikací

❖ VŠ nebo SŠ (IT zaměření)
❖ znalost a zkušenost v oblasti vývoje

webových aplikací na platformách
ASP.NET MVC a JS knihovně jQuery

❖ znalost Entity Framework a SQL
❖ dobrá znalost AJ, NJ výhodou
❖ min. 3 roky praxe
❖ hrubá měsíční mzda: 50–60 tis. Kč

největší operátor intermodální
kontejnerové přepravy v ČR
a střední Evropě

Další informace o pozicích získáte na www.metrans.eu nebo na telefonu 267 293 389. 
Vaše životopisy očekáváme na e‐mailové adrese: prace@metrans.cz. 

NABÍZÍME:
❖ zázemí a stabilitu společnosti působící

na trhu přes 26 let
❖ 5 týdnů dovolené
❖ dvakrát ročně finanční bonusy
❖ stravenky ve výši 70,‐ Kč plně hrazené

zaměstnavatelem
❖ zaučení a zácvik
❖ hlavní pracovní poměr

Pojďte k nám!
Nabízíme pracovní místa
v blízkosti
Vašeho bydliště!

Administrativní pracovník/‐ice
❖ SŠ/VŠ vzdělání
❖ aktivně NJ  nebo AJ (slovem i písmem) 

Kontrolor zásilek
❖ práce ve dvousměnném provozu
❖ ŘP sk. B 
❖ náborový příspěvek 30.000,‐ Kč

Signalista
❖ práce ve třísměnném provozu (vlečka)
❖ dobrý zdravotní stav
❖ uživatelsky PC
❖ náborový příspěvek 30.000,‐ Kč

Jeřábník
❖ obsluha mostového jeřábu
❖ práce ve třísměnném provozu
❖ náborový příspěvek 30.000,‐ Kč

INZERCE V10-0811
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Vážení čtenáři,
prázdniny jsou sice teprve
lehce za půlkou, ale návrat
dětí do škol se přibližuje.
Máte rádi prázdninovou Pra -
hu, kdy se ulice vylidní, nebo
si víc oblibujete běžný ruch
velkoměsta? I když školákům
a studentům přece jen ještě
několik týdnů na odpočinek
zbývá, už teď se připravují
akce, na kterých se budete
mo ci s létem rozloučit. Třeba
tradiční open air festival Ma-
lešičák. Je to rodinný hudeb -

ní festival a pořadatelé slibují, že na své si přijdou všechny
generace, a že vedle hudební produkce je připraven i bohatý
doprovodný program. V srpnovém vydání magazínu Vaše
10 vám přinášíme i další tipy na to, jak strávit volný čas,
ale také novinky z městské části a třeba i z oblasti dopravy.
A nezapomínáme ani na zajímavé povídání, tentokrát
s virtuosem Ivo Kahánkem. Dozvíte se zajímavosti ze světa
hudby, které může prozradit opravdu jen ten, který se
v tomhle oboru pohybuje. Nevynechejte ani rubriku sport,
jinak byste se nedozvěděli o možnosti zúčastnit se závodu
Pražská padesátka. Představí vám ho cyklista Jiří Ježek.
Užijte si zbytek léta. Vaše Zuzana
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Operátor výroby  
ve farmacii
mzda až 32.300 Kč

tel.: 728 555 111
prace@zentiva.com

www.zentiva.cz
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V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 23. 8. 2019
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aktuality z Prahy 10 na www.nasregion.cz
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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
kanalizace
v ulici Jabloňová

Rekonstrukce kanalizace v ulici
Jabloňové v úseku Hvozdíková –
Ostružinová způsobí postupné

uzavírání pro veškerou dopravu. Ome-
zení v úseku Střemchová – Chrpová
potrvá do konce srpna, v úseku Chrpo -
vá – Ostružinová začne 1. září a skon čí
15. října. Linka 195 je ukončena na
Skalce a částečně nahrazena linkou
X195.

INZERCE V10-0802

NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
Chcete rozšířit portfolio svých 
budoucích zákazníků? Nebo Vám 
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám 
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy 
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení 
vyškolení operátoři jsou ihned schopni 
začít efektivně telefonicky prodávat 
vaše produkty nebo vám  zaplnit diář 
schůzkami s vašimi klienty.

MARKETING
Na prodej se díváme komplexně a ze 
všech stran. Navrhneme řešení, které 
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme 
správně vybrat vaše budoucí klienty 
a nabídneme jim vaše služby pomocí 
cílené inzerce ještě dříve, než je 
budeme telefonicky kontaktovat.  
Tím celý prodejní proces zefektivníme  
a dosáhneme lepších výsledků. 

Do 25. srpna potrvá v rámci pokraču-
jící stavby Optimalizace traťového
úseku Praha hl. n. – Praha Hostivař

úplná uzavírka podjezdu Švehlova – Prů-
běžná. Omezení se týká jak individuální,
tak i městské hromadné dopravy, chodců
i cyklistů. Všechny spoje linky číslo 22 jsou
ukončeny v zastávce Nádraží Strašnice,
tramvaj číslo 26 je ve směru z centra ze za-
stávky Strašnická odkloněna do zastávky
Kubánské náměstí, kde je ukončena a spoje

97 a 99 jsou ve směru z centra zkráceny
do zastávky Nádraží Strašnice. V trase
Strašnická – Nádraží Strašnice – Korytná
– Zahradní Město – Centrum Zahradní
Město – Nádraží Hostivař je zavedena ná-
hradní autobusová doprava (v denním pro-
vozu linka číslo X26 a v nočním provozu
linka číslo X99). Změny se týkají i autobu-
sových linek, podrobnosti najdou cestující
na webových stránkách dopravního pod-
niku.

Uzavírka podjezdu
Švehlova – Průběžná 

Florian Zeller, Lež
Stálý host Vršovického divadla Mana,

divadlo Verze, odehraje 10. září před-
stavení Lež autora Floriana Zellera.

Ten je jedním z nejúspěšnějších a nejoce-
ňovanějších francouzských prozaiků a dra-
matiků současnosti a britský The Inde -
pendent ho dokonce označil za jeden
z nejžhavějších francouzských literárních

talentů. Jeho hry jsou překládány do mno -
ha jazyků a velký úspěch sklízejí například
také na Broadwayi. Zářijové představení
je benefiční a určeno je pro Světlušku. Jde
o hru o tom, zda je možné ve vztazích lhát.
Kde končí ohleduplnost a začíná lež. A zda
lze s absolutní pravdou ve vztahu obcho -
dovat.
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Casino Atrium v hotelu Hilton

Evropská Ruleta

Black Jack

Stud Poker

Pontoon

Slot Machines

Ultimate Texas 

Hold’em Poker

Otevřeno DENNĚ 
od 17:00 do 05:00

Parkování zdarma

PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 

může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

Jediné opravdové
CASINO V ČR

www.casino-atrium.com

Tradičním open air festiva-
lem Malešičák se desátá
městská část rozloučí

s lé tem. Připraven bude pro-
gram pro všechny věkové kate-
gorie. „Hudební program je le -
tos opět pestrý a rozmanitý.
Návštěvníci se mohou těšit na
rock, pop, punk rock, funky ne -
bo rockovou show pro děti. Pro-
stor dostávají především ama-
térské kapely, ale vidět budou
i známější tváře. Kromě rozma-
nité hudební produkce je při-
praven i bohatý doprovodný
program,“ láká na Malešičák za
pořadatele Filip Vránek ze spol -
ku Malešice v pohy bu.

●Představte open air festival
Malešičák…

Malešičák je rodinný hudební
festival, který pořádáme kon-
cem prázdnin jako rozloučení

s létem. Na své si přijdou všech -
ny generace, od těch nejmen-
ších až po seniory. Kromě roz-
manité hudební produkce je
připraven i bohatý doprovodný
program. 
● Kdy a kde se letošní ročník
uskuteční?

Letošní ročník se bude konat
24. srpna od jedné hodiny opět
v Malešickém parku, po kterém
je mimo jiné festival pojmeno-
ván.
● Na co a na koho se letos
mohou návštěvníci festivalu
těšit?

Hudební program je letos
opět pestrý a rozmanitý. Ná -
vštěvníci se mohou těšit na rock,
pop, punk rock, funky nebo roc-
kovou show pro děti. Prostor
dostávají především amatérské
kapely, ale vidět budou i zná-
mější tváře. Vystoupí kapely

Desítku ovládne
festival Malešičák

Retro 1, Orakei Korako band,
Boa, Pure Olcoholic Punk, Edu-
rock show, Jon Wate a Top
Dream Company. I doprovodný
program bude letos opět nabitý.
Tvořivé dílny, spousta atrakcí
pro děti, BESIP, soutěže a další.
I tento rok zapojujeme také ne-
ziskovky. Chceme tak do festi-
valu vnést i trochu osvěty a po-
moct těmto organizacím dát
o sobě vědět. V minulosti tu by -
lo Centrum Paraple a STK pro
chlapy Petra Koukala. Le tos
jsme se domluvili s organizace -
mi Revenium a Mamma Help. 
● Malešičák pořádáte jako
rozlučku s létem. Máte naplá-
novány nějaké zajímavé akce
i na podzimní měsíce?

Ano, 21. září pořádáme ma-
lešické Zažít město jinak, které
bude především oslavou dvou
významných výročí – 30 let od
sametové revoluce a #710...
a to se nechte překvapit. Dne
11. listopadu pořádáme již šes -
tý ročník malešického lampi-
onového průvodu. Na obě akce
všechny srdečně zveme.

Den s přírodou

Den s přírodou, den
s Ginkgem se koná v so-

botu 7. září od 11.00 ho -
din v Malešickém parku na-
hoře na kopci. Akci pořádá
ČSOP Natura, quo vadis?
a oddíl Ginkgo. Jde o tradič -
ní herně-soutěž ní den pořá-
daný mladými ochrán ci pří-
rody z oddílu Ginkgo.

Kde přespávají
pohádky

V Milíčově kapli mohou
18. září nejmenší di-

váci přijít na odpověď na
otázku, kde přespávají po-
hádky. Diva dlo Anima Can-
dida si přizve na pomoc dět-
skými diváky oblíbeného
Re né ho Krupanského, zná-
mého klau na Kostkáče z te-
levizního pořadu Kostičky. 
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na
www.vase10.cz
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné

pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

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

8. 8. 13.00–17.00
■ Vladivostocká x Gruzínská

8. 8. 14.00–18.00
■ Sněženková x Meruňková

9. 8. 13.00–17.00
■ Křenická x Olešská

9. 8. 14.00–18.00
■ Bramboříková (parkoviště)

9. 8. 15.00–19.00
■ Rektorská x Bakalářská

11. 8. 8.00–12.00
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4)

11. 8. 9.00–13.00
■ U Vršovického nádraží x
Ukra jinská

13. 8. 13.00–17.00
■ Vladivostocká x Jaltská

13. 8. 13.00–17.00
■ Vršovická x Karpatská

13. 8. 14.00–18.00
■ Pod Altánem x Na Vrších

13. 8. 14.00–18.00
■ nám. Mezi Zahrádkami 

13. 8. 15.00–19.00
■ Přípotoční x Oblouková

14. 8. 15.00–19.00
■ Káranská x Pobořská

15. 8. 13.00–17.00
■ Madridská x Norská

15. 8. 14.00–18.00
■ Ostružinová x Jahodová

16. 8. 13.00–17.00
■ Elektrárenská x Nad Vršov-
skou horou

Kontejnery jsou na kaž-
dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku. Do kontejnerů
je možné vkládat starý náby-
tek, podlahové krytiny, kovové

odpady, sanitární keramiku,
autoskla, zrcadla, sportovní ná-
činí a podobně. Do kontejnerů
nepatří nebezpečné odpady,
elektrospotřebiče, pneumatiky,
bioodpady a stavební odpad.

Velkoobjemové
kontejnery 

16. 8. 14.00–18.00
■ Doubravčická x Tehovská

16. 8. 15.00–19.00
■ Tuchorazská (konec ulice)

18. 8. 8.00–12.00
■ nám. Svat. Čecha x Minská

18. 8. 9.00–13.00
■ Na Třebešíně x Nad Kaplič-
kou

20. 8. 13.00–17.00
■ Dykova (u Bezruč. sadů)

20. 8. 13.00–17.00
■ Průhonická x Vestecká

20. 8. 14.00–18.00
■ Petrohradská x Pod Stupni

20. 8. 14.00–18.00
■ Říčanská x Benešovská

20. 8. 15.00–19.00
■ Sámova x U Vršovického ná-
draží

21. 8. 15.00–19.00
■ Magnitogorská x Tádžická

22. 8. 13.00–17.00
■ Na Slatinách (u t. automatu)

22. 8. 14.00–18.00
■ Nedvězská č. 6–12

23. 8. 13.00–17.00
■ Práčská č. 37 (před školou)

23. 8. 14.00–18.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách

23. 8. 15.00–19.00
■ Na Křivce x Osnická

25. 8. 8.00–12.00
■ Na Hroudě x U Hráze

25. 8. 9.00–13.00
■ Litevská x Bajkalská

27. 8. 13.00–17.00
■Nad Primaskou x Nad Olšina -
mi

27. 8. 13.00–17.00
■ Sněženková x Jiřičkové

27. 8. 14.00–18.00
■ Saratovská x Kralická

27. 8. 14.00–18.00
■Nad Úžlabinou (proti č. o. 32)

27. 8. 15.00–19.00
■ K Botiči x Ukrajinská

28. 8. 15.00–19.00
■ Káranská x Bydžovského

29. 8. 13.00–17.00
■ Práčská x Topolová

29. 8. 14.00–18.00
■ Limuzská x V Úžlabině

30. 8. 13.00–17.00
■ U Kombinátu (v ohybu ulice)

30. 8. 14.00–18.00
■ Dětská (v ohybu ulice)

30. 8. 15.00–19.00
■ Na Universitním statku
(u dom. důchodců) 
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Mediální agentura hledá

vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz
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cestování

Sagrada Família,
katedrála jako z jiného světa 

VYBÍREJTE z 350 cestovek, 

VOLEJTE 
194

Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194

e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ

NAVŠTIVTE
na www.vivu.cz

INZERCE V10-0820

Sagrada Família se zajisté řadí k těm
nejúchvatnějším stavbám světa. Do -
movem této katedrály je španělské

město Barcelona, konkrétně její východní
část. A přestože není dokončena, je mo -
men tálně nejnavštěvovanější památkou
v celém Španělsku.

Obecně je považována za vrcholné dílo
geniálního architekta Antonia Gaudího.
Ten to architekt katalánského původu je
znám pro své osobité návrhy a pro pra co -
vaná zdobení staveb. Začátek přitom vůbec
neměl jednoduchý. Odmala trpěl na různé
nemoci. Po infekci plic se u něho navíc vy-
vinula revmatoidní artritida, zne mož ňující
mu postavit se na vlastní nohy, a byl tak
častokrát odkázán na pomoc ostatních. Měl
také pět sourozenců, dva z nich bo hužel
zemřeli ihned po narození. Antoni byl nej-
mladším z přeživších. Výsledkem těchto
nemilých okolností byla jeho in trovertní po-
vaha a malý zájem o okolí. Ve škole patřil
k průměrným studentům, jediné, v čem
údajně vynikal, byla geome trie. Čím byl ov-
šem už od mladých let fas cinován, byla pří-
roda, její tvary a roz ma nitost. Proto roku
1869 odjel do Barcelony, aby zde odstarto-
val své studium na přírodovědecké fakultě.
O pět let později se dostává i ke studiu ar-
chitektury, kde roku 1878 získává titul.

Přelomovým okamžikem bylo jeho set -
kání s Eusebiem Güellem, bohatým prů -
myslníkem, který byl návrhy Gaudího do-
slova očarován. Netrvalo dlouho, stal se mu
mecenášem a zároveň prvním velkým kli-
entem. Güell si od Gaudího nechal na -
vrhnout jak palác, tak například i park a pa-
vilony.

Už v této době však začínal Gaudí pře-
mýšlet o svém vrcholném díle a ještě během
prací na Güellových zakázkách se pustil do
práce na návrhu budoucí ka te drály Sagrada
Família. Na jejích plánech pak pracoval až
do své tragické smrti. Dle záznamů byl sra-
žen tramvají a kvůli jeho žebráckému
vzhle du mu nebyla poskytnuta okamžitá
pomoc. Zemřel v nemocnici o tři dny poz-
ději a jeho ostatky jsou dnes uloženy právě
v kryptě chrámu Sagrada Família.

Přestože jeho vrcholné dílo není dokon-
čeno, jedná se o jednu z nejoriginálnějších
staveb. Se svou základnou o velikosti 110
metrů čtverečních a výškou 170 metrů je
nepřehlédnutelnou dominantou městského
panoramatu. Katedrála byla od počátku
myšlena jako oslava křesťanství. Jedním
z hlavních rysů je 18 věží, 12 z nich mělo
reprezentovat apoštoly, čtyři evangelisty,
další měla znázorňovat pannu Marii a ta
největší samotného Ježíše Krista. Neobvy -

klé „hrbolaté“ stropy jsou poznávacím zna-
mením propracovaného interiéru. Krásu
a rozmanitost prostoru pak umocňují pe-
strobarevné skleněné vitráže oken, které
propouštějí do zákoutí katedrály barevné
světlo.

Ikonickou stavbu ročně navštíví statisíce
turistů. Musíte se tak připravit na dlouhé
fronty u vstupu. Řešením je objednat si pro-
hlídku tohoto svatostánku přes internet na
danou hodinu a vyhnout se tak dlouhému
čekání. Počtu turistů se nemůžeme divit,
katedrála zkrátka působí jako z jiného
světa a při pohledu na ni se tají dech.

Na dostavbě se i v současné době stále
pracuje a její kompletní dokončení je plá-
nováno na rok 2026, tedy na 100. výročí
smrti jejího otce Antonia Gaudího. 
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Rozmanité tvary a dokonalý interiér. Katedrála Sagrada

Família architekta Antonia Gaudího je nepřehlédnutelnou

dominantou Barcelony. Dokončena má být v roce 2026.
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● Na Festivalu Jarmily Novotné jste se
podílel už v loňském roce, kdy jste účin-
koval s Martinou Jankovou ve společ-
ném programu Písňových studánek. Jak
došlo na vaši spolupráci a proč jste se
rozhodl vystupovat právě na tomto fes-
tivalu?  

Spolupráce s Martinou Jankovou se da-
tuje už několik let zpátky a začala právě
Janáč kem – společným CD Moravská
a ukval ská lidová poezie v písních, ještě za
účasti barytonisty Tomáše Krále. Čistě ja-
náčkovský program jsme několikrát před-
stavili na koncertech, načež vznikla folk-
lórní variace na toto téma s Jankem
Rokytou a Ensemble Flair, kterou mělo
možnost slyšet i publikum v Litni. Zdejší
festival má vynikající zvuk, takže to žádné
velké rozhodování nebylo, spíše jsem s ra-
dostí nabídku přijal.
● Kdy jste se poprvé setkal se jménem
pěvkyně Jarmily Novotné, čím vás zauja -
la?

Poprvé, kromě různých knih o dějinách
hudby, to bylo na kanálu YouTube. Kama-
rád ředitel orchestru si dělal takový sou-
kromý casting na roli Rusalky a požádal
mne, jestli bych mu trochu nepomohl. Při
probírání se nahrávkami současných
hvězd jsem narazil na její nahrávku slavné
árie Měsíčku na nebi hlubokém. Byl jsem
naprosto šokován, jak fantasticky tuto iko-
nickou hudbu interpretovala – podle mého
názoru by dnes byla snad ještě slavnější
než ve své době (což už skoro nebylo mož -
né). Navíc by zejména v dnešních pomě-

rech imponovala svou všestranností, byla
to dokonalá profesionálka, a navíc velmi
krásná a přitom vzdělaná žena.
● Letos jste se rozhodl spolupráci ještě
rozšířit a budete působit na Interpretač-
ních kurzech v Litni jako lektor pro stu-
dium písňové literatury pro klavír. Proč
jste přijal účast v liteňských letních in-
terpretačních kurzech?

Já miluji zpěv v každé podobě a považuji
ho za základní inspirační zdroj klavírního
zvuku. Obzvláštní slabost však mám pro
písně, v jejichž křehkosti a intimitě se odrá-
žejí ty nejhlubší tóny skutečného umění.
Tento žánr je však v našich zeměpisných
šíř kách trošku popelkou proti operním
áriím, takže když se objevila myšlenka
zúčastnit se kurzů zaměřených právě na in-
terpretaci písní, neváhal jsem ani minutu.
● Čím jsou pro mladé umělce podobné
hudební festivaly a kurzy prospěšné, jak
jim mohou pomoci v další kariéře? 

Myslím, že hlavně dvojím způsobem: jed-
nak samozřejmě získají nové poznatky
a dovednosti, případně si potvrdí to, co už
tušili, jen z jiných úst. A potom se seznámí
s profesionálními hudebníky, kteří je jed-
nak inspirují umělecky, ale mohou být také
důležití pro jejich kariérní růst.
● Jakou bude mít letos podobu závěreč -
ný koncert Interpretačních kurzů v Lit -
ni, co bude na programu?

Program budeme skládat až podle re -
pertoáru, se kterým přijedou posluchači
kurzů, ale obecně se vzhledem k zaměření
našich lekcí bude pravděpodobně jednat

zhru ba o dva okruhy – písně západní Evro -
py a písně Evropy střední a východní, sa-
mozřejmě včetně českých.
● Festival Jarmily Novotné 2019 na-
bídne také slavnostní písňový koncert,
který se uskuteční 20. září v Sukově síni
Rudolfina. Na co se mohou těšit poslu-
chači v Rudolfinu a na co se těšíte vy? 

Těšit se všichni společně můžeme na
mladé talentované hudebníky a jejich inte-
rakci s tak vynikajícími zavedenými osob-
nostmi klasické hudby, jakými jsou Martina
Janková a Gérard Wyss, který se bude
s pianis ty zaměřovat právě na západoev -
ropské písně. Společné vystoupení mládí
a zku  šenosti je vždy velkým zážitkem pro
všechny strany, aspoň v to doufám.
● Vyučujete také na Pražské konzerva-
toři i na HAMU. Co vás na pedagogické
činnosti těší, co byste rád předal svým
žákům a naopak, obohacuje vás něja-
kým způsobem práce s mladými talenty?

Pedagogická činnost je sice namáhavá,
ale zároveň velmi povznášející činnost, ze-
jména máte-li před sebou talentované lidi.
Hudba je velmi abstraktní a krásný jazyk,
a když se o jeho významu a realizaci mů-
žete bavit s další uměleckou osobností, je
to velké štěstí. Pro mne osobně má pedago-
gika ještě jeden přínos – je to taková malá
laboratoř, v níž mohu jako v zrcadle pozo-
rovat a korigovat vlastní umělecké snažení,
což mi velmi pomáhá při vlastní práci na re-
pertoáru.
● Vy sám jste studoval na prestižní lon-
dýnské Guildhall School of Music. Je ně-

Ivo Kahánek:
Hudba je velmi abstraktní jazyk

Český pianista a hudební pedagog Ivo Kahánek je známý
širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními
schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po
soudobou hudbu. Vydal již několik úspěšných alb, získal
řadu prestižních ocenění u nás i v zahraničí, kde často
koncertuje. Věnuje se také pedagogické činnosti, vyučuje
na Pražské konzervatoři a na HAMU. V rámci Festivalu
Jarmily Novotné 2019 zprostředkuje spolu s Gérardem
Wyssem účastníkům Interpretačních kurzů v Litni studium
písňové literatury pro klavír. Ivo Kahánek působí také jako
poradce při výběru nových koncertních klavírů.
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jaký rozdíl ve výuce hudby u nás doma
a v cizině?

Rozdílů je mnoho a vydaly by na vlastní
rozhovor. Obecně mám dojem, že u nás se,
alespoň pokud mohu mluvit za hudební
školství, daleko více spoléhá na přirozenou
múzičnost mladých lidí, která je zde
enorm ní, a samozřejmě na výuku hlavního
oboru, tedy nástroje či zpěvu. Cizina na-
opak často staví na velmi sofistikované me-
todice, a to nejen v hlav ním, ale i mnoha
doplňkových oborech.
● Jak velká je dnes konkurence mezi
klavíristy?

Klavír je, spolu právě se zpěvem, asi nej-
konkurenčnějším oborem ve světě klasické
hud by. Oproti zpěvákům je navíc uplatni-
telnost sólových klavíristů nepoměrně
menší, protože my nemáme žádná divadla,
kde je mnoho rolí – místo toho stojíme na
pódiu sami či před orchestrem. Takže je to
kanibalská branže. Navzdory tomu však,
alespoň v českém prostředí, máme mezi
sebou velmi dobré vztahy, a to neříkám ze
slušnosti.
● Platí stále, že česká hudba a čeští in-
terpreti patří ke špičce na světové hu-
dební scé ně?

Záleží samozřejmě na konkrétním oboru
a generaci, ale celkově se dá říci, že nepo -
chyb ně ano.
● Vystupujete jako sólista, hrajete s na-
šimi i zahraničními orchestry nebo do-

provázíte další hudebníky. Co je vám
bliž ší, kdy se na pódiu cítíte lépe?

Takto se to nedá úplně říci, každá z těch
disciplín je přitažlivá něčím jiným. Sólo
vám přinese více publicity a někdy i peněz
a „umělecký dialog“ vedete s Bohem, ale po
koncertě, když odezní potlesk, zůstáváte
často sama. Oproti tomu komorní hudba je
více kolektivní zážitek, ale zase tu komuni-
kaci na vysoké úrovni můžete sdílet… A po
koncertě máte s kým zajít na dvojku červe-
ného…
● Na klavír hrajete od svých čtyř let. Co
vás na klavírní hře upoutalo, že jste jako
dítě u klavíru vydržel a byl ochot ný cvičit
i několik hodin?

První rok mne u klavíru upoutala hlavně
maminka s babičkou… Ale pak mne to za-
čalo bavit, bylo to určité sebevyjádření,
mohl jsem si hudbou „říkat“, co jsem cítil.
A taky jsem mohl v hudbě soutěžit – byl
jsem velmi soutěživé dítě, bohužel taky ne-
mocné a poněkud oplácané, takže pro mne
hudba znamenala i náhražku sportu.
● Kolik času jste mu sel hraní věnovat? 

Postupem času rostla potřeba víc cvičit,
ale nemohu říct, že bych nedělal nic jiného,
nebo že bych byl násilně držen u klavíru
spoustu hodin denně. Klukovské radován -
ky moc nebyly, ale spíš z výše zmíněných
důvodů než jen kvůli klavíru.
● Vzpomenete si na svoje prv ní veřejné
vystoupení? Jakou skladbu jste hrál?

Vzpomínám si velmi živě. Byla to první
předehrávka na ZUŠ (tehdy LŠU) ve Frýd -
ku-Místku a hrál jsem zásadní dílo „Ká-
čátka se batolí“.
● Měl jste nebo máte nějaké vzory?

Nenazval bych to přímo vzo ry, ale mám
pár pianistů, kteří jsou mi nejbližší a je-
jichž náhled na hudbu nepřestávám obdi-
vovat a čerpat z něj. Namátkou třeba Svja-
toslav Richter, Dinu Lipati, z žijících třeba
Krystian Zimerman nebo Alfred Brendel.
●Podle čeho si vybíráte repertoár, máte
nějaké své nejoblíbenější skladatele
a naopak nějaké skladby, kterým se spíš
snažíte vyhnout?

Své oblíbence má asi každý muzikant
a já nejsem výjimkou. Určitě bych jmenoval
tře ba Mozarta, Chopina, Janáč ka, Schu-
berta, Ravela… V každém životním období
k nim přibývá někdo další.
● Od mládí jste se úspěšně zúčastňoval
soutěží, dosáhl jste mnoha úspěchů.
Které ze svých cen si vážíte nejvíc a na
jaký úspěch jste pyšný?

Já jsem dnes spíše vděčný než pyšný,
protože k soutěž ní mu úspěchu, a ještě více
k jeho přetavení ve skutečnou uměleckou
dráhu, potřebujete i kus štěstí. Ale asi nej-
větším zážitkem pro mne v tomto směru
byla 1. cena a titul absolutního vítěze me-
zinárodní soutěže Pražského jara.
●Působíte také jako poradce při výběru
nových koncertních klavírů. Jak rychle
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Tři otázky pro Lucii Michalů,
hlavní sestru lékařské služby první pomoci
z Polikliniky Malešice

●S jakými potížemi se na vás
lidé obracejí v létě?

Lidé nedodržují pitný režim
a správnou ochranu před slun-
cem. Vyhledávají u nás pomoc
při nevolnostech, bolestech hla -
vy, zvracení, což často souvisí
s úpalem či úžehem. Řešíme
i solární alergické reakce, po-
dráždění kůže. Lidé přicházejí
s prosbou o vyjmutí klíštěte či
s reakcí po pobodání hmyzem.
Často řešíme bolesti krční a be-
derní páteře, blokády zad, také
močové potíže. To souvisí s pře-
chodem z horka do klimatizo-
vaných prostor a naopak.

● Ošetříte pacienty ve dne
i v noci, dospělé i děti?

Ano. Výhodu spatřuji v tom,
že zajistíme ošetření celé ro-
diny v jednom prostoru. Jsme
také poslední pohotovost v Pra -
ze, která není v areálu nemoc-

nice. Bohužel jen do konce to-
hoto roku. Městská část totiž
provoz pohotovosti k 31. 12.
2019 ruší.

● Poradíte pacientům i po te-
lefonu?

Ano, jsme jediná pohotovost
pro dospělé a pro děti v Praze,
kde něco takového existuje. 

euc

Ivo Kahánek
český pianista a hudební pedagog

■ Narodil se ve Frýdku-Místku.
■ Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Hu-
dební fakulty Akademie múzických umění v Praze.
■ V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hu-
dební soutěže Pražské jaro a již předtím získal ocenění
v mnoha významných kláních u nás i v cizině.
■ Sir Simon Rattlesi jej vybral ke dvěma vystoupením s Ber-
línskou filharmonií v listopadu 2014. Stal se tak po Rudolfu
Firkušném teprve druhým českým pianistou v historii, jenž
vystoupil s tímto světoznámým tělesem.
■ Pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií.

dokážete poznat, zda je kla-
vír dobrý? Máte nějakého své -
ho favorita mezi značkami
klavírů?

Skutečně výjimečný klavír
poznáte v řá du sekund, maxi-
málně minut. Déle pak trvá je -
ho komplexní poznání a určení,
zda je nejen skvělý, ale i vhodný
do prostor, pro něž ho vybíráte.
Ještě jiná otázka je pak jeho po-
souzení z hlediska ladění, me-
chaniky a podobně, což je obor
spíše mistrů kla vírníků. Mezi
klavíry ve světě má zásadní
posta vení značka Stein way &
Sons, vynikající jsou též značky
Fazioli či Bösendorfer a samo-
zřejmě ne mohu nezmínit če-
skou firmu Petrof, na jejíchž
klavírech se vět šina z nás učila
hrát.
● Stalo se vám někdy při vy-
stoupení, že vám klavír z ně-
jakého důvodu nevyhovoval?

Mnohokrát, zejména v men-
ších městech, kde samozřejmě
často nemají finance na nový
špičkový nástroj a leckdy ani na
kvalitní servis. Ale to vás nesmí

odradit – lidé přijdou na kon-
cert a očekávají nejlepší možný
zážitek. A já to beru jako výzvu
– když mám pocit, že klavír
hraje na konci koncertu lépe
než na jeho za čát ku, mám ra-
dost.
●Pocházíte z Moravy. Čím na
vás napoprvé zapůsobila Pra -
ha, jak jste si zvykal na život
v hlavním městě? 

Po pravdě jsem si zvykal
dosti těžko a první rok „prchal“
z Prahy, kdykoli to bylo jen tro-
chu možné. Zdejší atmosféra
a životní tempo byly na hony
vzdáleny Beskydám, kde jsem
vyrůstal, ale i tehdy poněkud
exotické Ostravě.
● Už máte Prahu rád?

Dnes už rozhodně ano. Kro -
mě tradičních míst, jako jsou
Hradčany či Kampa, jejichž
krá sy se však nejlépe vychutná-
vají v noci bez turistů, bych
jmenoval třeba Vyšehrad, La-
dronku či park na Kavčích Ho-
rách – vidíte, zase hory…
● Jaké jsou vaše letošní pra-
covní plány, co nového chystá -

te, na co se těšíte a na co se
mo  hou těšit vaši fanoušci
a poslucha či?

Letos mám bohaté nahrávací
plány – vyšlo nám už CD s Mar-
tinou Jankovou a Tomá šem
Krá lem věnované tentokrát Bo-
huslavu Martinů, za něž jsme
už dokonce obdrželi prestižní
francouzské ocenění Diapa -
sond’Or, a také kompletní na-
hrávka sólového klavírního díla
Viktora Kalabise, ale moc se

těším také na CD s klavírními
koncerty Antonína Dvořáka
a Bohuslava Martinů s Jaku-
bem Hrůšou a Bamberský mi
symfoniky, protože to byl pro
mne jeden z životních hudeb-
ních zážitků. Z kon cert ních
plán ů bych jmenoval cesty do
Portu galska, Číny, Mexika či
Němec ka, no a ne mo hu zapo-
menout ani na české luhy a há -
je – kromě Litně např. vystou-
pení na Dvořákově Praze.
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sport

● Jste ambasadorem závodu
Author Pražská padesátka.
V čem konkrétně vaše funkce
spočívá?

Pražskou padesátku jezdím
od roku 2003. Mám ten závod
rád a vždycky jsem mu mezi
cyklisty dělal reklamu, protože
se jedná o skvělou akci pro kaž-
dého, kdo se rád sveze na kole.
Nový organizační tým chystá
závod posunout ještě trochu
výš, tak jim v tom rád pomůžu.
Záleží nám na pravidelných
účastnících a zároveň bychom
rádi oslovili ty, kteří Pražskou
padesátku ještě nejeli. Chys-
táme novinky pro partnerské
firmy a instituce, chceme pod-
pořit přátelskou atmosféru
a budeme se snažit udržovat
komunitu srdcařů a nadšenců,
kteří mají tenhle závod v krvi.
Nechci prozrazovat všechno,
ale například jeden podvečer
v týdnu před závodem bychom
chtěli na trase závodu uspořá-
dat společnou vyjížďku, otevře-
nou pro každého...
● Co je pro vás padesátikilo-
metrová trať?

Ta trasa je naprosto ideální.
Je dostatečně těžká pro ty, kteří
chtějí naplno závodit, ale na-

prosto zvládnutelná pro kaž-
dého, kdo aspoň občas na kole
jezdí. Pravidelně si tu dobře za-
závodí naši špičkoví eliťáci stej -
ně jako třeba můj spolužák ze
základky, který si loni pořídil
kolo tři měsíce před závodem.
Jde jen o tempo, které člověk
zvolí. Vítěz loni prolétl tratí za
hodinu a půl, nejlepší žena strá-
vila na trase jen o čtvrt hodinky
víc, já přijel minutu před ní
a třeba moje manželka Soňa se
kochala okolím Prahy přes dvě
a půl hodiny. Počkáme ale na
každého, kdo si na Pražskou
pa desátku naplánuje ještě delší
časový úsek. Podle propozic zá -
vod končí až po 15. hodině. Kra-
jina na severozápad od Prahy
směrem ke hradu Okoř je po-
měrně zvlněná, takže závod-
níci musí s několika stoupáními
počítat, ale není to nic zálud-
ného. Stejně tak všechny sjez -
dy jsou absolutně bezpečné
a zvládne je i úplný začátečník.
Samozřejmě že je potřeba být
opatrný a ohleduplný k ostat-
ním. Nejde o mistrovství světa,
takže jedna dvě pozice ve vý-
sledkové listině za zbytečné
rizi ko nestojí. Naopak gentle-
manské chování a ducha fair

Pražské padesátce je jednadvacet.

Odstartuje v září
Jedenadvacáté narozeniny letos slaví
největší cyklistický závod na území Prahy
Author Pražská padesátka. Odstartuje
21. září a tradičně bude součástí prestižního
seriálu Author Maraton Tour. Na přihlášené
bude čekat padesátikilometrová trať, která
povede z Prahy 6 na Okoř a zpět. Přijít však
mohou i ti, kteří by si na zdolání trasy
netroufli, v kampusu ČVUT bude totiž
připraven bohatý doprovodný program.
Společné tréninky přislíbil ambasador
závodu, paralympijský cyklista Jiří Ježek. 

play vždycky vítáme. Vždyť
tenhle závod je hlavně o přátel-
ské atmosféře a společném
spor tovním zážitku. 
● Závod vede přes Dejvice, vy
v Praze 6 žijete. Jak se vám
tady jezdí?

Pětadvacet let své závodní
kariéry jsem každý den vyrážel
na tréninky rovnou z domova,
kousek od Kulaťáku. To je do-
statečný důkaz, že to jde. Pra -
ha 6 je branou do té nejhezčí
části Středočeského kraje. Po -
dél Vltavy na sever na Roztoky
a Kralupy, severozápadně na
Okoř a Kladensko, západně na
Lány a Křivoklátsko, no a na ji-
hozápadě čeká Karlštejn, Be-
rounsko a Český kras. Trasa
Pražské padesátky dává ideální
inspiraci těm, kteří si chtějí za-
jezdit na kole v okolí Prahy, udě-
lat si výlet na Okoř a přitom ne-
chtějí cestovat autem. Z celé
Prahy mů žete dojet metrem na
Dejvickou a za pár minut jste
bezpečně v přírodě.   
●Co byste závodníkům dopo-
ručil, aby dojeli bezpečně do
cíle? Máte nějaké triky, rady
nebo tajné zbraně?

Samozřejmě by bylo ideální
během léta aspoň trochu potré-
novat. Jezdit na kole, vyjet si
párkrát nějaký ten kopeček
v rychlejším tempu. Ale záleží
na ambicích. Člověk s průměr-

nou kondicí se nemusí ničeho
bát. A kdo chce bojovat ve své
věkové kategorii o stupně vítě -
zů, ten určitě ví, co má v přípra -
vě dělat. Rozhodně bych si ne-
chal seřídit a zkontrolovat kolo.
Nezapomeňte na náhradní duši
a lepení, cyklistickou láhev s pi -
tím, mobil pro případ nouze
a nějaký energetický gel nebo
tyčinku, protože i na padesáti-
kilometrové trati může dojít
energie. Pro závodníky bude sa-
mozřejmě připravena občer-
stvovací stanice, ale „vyprošťo-
vací“ tyčinka, gel nebo banán se
může hodit… O cyklistické hel -
mě už doufám mluvit nemu-
sím, ta je pro závod povinná,
ale věřím, že už ji dnes všichni
používají automaticky. O správ-
nou motivaci se každému po-
stará samotná atmosféra zá-
vodu, ale hodí se i nějaký ten
soukromý minisouboj s kama-
rádem, kolegou z práce nebo
s vlastním časem z minulého
ročníku… V cíli pak bude na
kaž dého čekat občerstvení a vý-
borné pivo z Únětického pivo-
varu! Takže sportu zdar, užijte
si léto a my se na vás budeme
těšit 21. září na startu 21. roč-
níku Author Pražské padesát -
ky!

Všechny důležité informace
včetně přihlášky najdete na
www. prazska50.cz.

Author Pražská padesátka 2019
■ 21. ročník bude zahájen 21. září 2019.
■ Od 8.00 do 9.45 hodin bude prezentace a výdej startovních
čísel s čipy. 
■ V 10.00 hodin odstartuje samotný závod, a to v Dejvicích
v Bechyňově ulici, cíl je před Fakultou architektury ČVUT.
■ Trasa je dlouhá 50 km, převýšení 910 m. 
■ Pojede se na trase Dejvice, Horoměřice, Velké Přílepy, Nou-
tonice, Podholí, Hole, Zákolany, Budeč, Nový mlýn, Okoř, Malé
Čičovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice, Šárka, Dejvice.
■ Závod je vhodný pro horská a trekingová kola.
■ Přihlašovat se můžete na www.prazska50.cz, uzávěrka
všech přihlášek je 19. září ve 12.00 hodin.
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luštění

V tajence naleznete citát Michaela LeBoeufa.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 08: ‚‚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.

Malešická spalovna za 700 milionů
vyměnila první ze čtyř kotlů

www.nasregion.cz

Malešická spalovna za 700 milionů korun vyměnila první
ze čtyř kotlů, ve kterých se spaluje pražský odpad. Chce je
vyměnit všechny, s dalším se začalo. Celková investice do
modernizace spalovny bude zhruba 2,8 miliardy. Nové
kotle mají nižší emise a vyšší účinnost. Informovali o tom
zástupci městské firmy Pražské služby (PSAS), která spa-
lovnu spravuje, a hlavního města. Provoz v Malešicích za

Čtěte na…

Praha bude zelenější. Město od začátku
roku vysadilo 160 tisíc stromů
Od začátku letošního roku bylo v Praze vysazeno 160 tisíc
nových stromů. V naprosté většině případů došlo k zalesně -
ní původní zemědělské půdy. Vzniklo tak téměř 26 hektarů
nových lesů. Největší z nich je les Arborka mezi Satalicemi
a Kyjemi, kde se na ploše devíti hektarů nachází přibližně
89 000 nových stromů. Další menší lesy vznikly na území
Holyně, Běchovic a ve Kbelích. Nejčastěji vysazované dřevi-

Čtěte na…
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Exkluzivně v síti Oresi
www.oresi.cz

Šampión v každé třídě kuchyní

Poukaz na 5 000 Kč Poukaz na nákup kuchyňské baterie nebo dřezu z nabídky Oresi podle vlastního výběru.
Platí ke každé zakoupené kuchyni Dolti, Dolti Collection, Livanza nebo Bauformat.
Akce platí pouze v kuchyňském studiu Oresi v NC Eden, do 31. 10. 2019.

Německé kuchyně Livanza
od Oresi jsou teď nejvýhodnější!
Navštivte naše kuchyňské studio v NC Eden
NC Eden – U Slavie 1527/3, Praha 10-Vršovice
+420 271 726 677, vrsovice@oresi.cz

INZERCE V10-0807
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Pokud hledáte místo, kde
si vy a hlavně vaše děti
budou připadat jako v po-

hádce, tak už pátrat nemusíte.
Park plný zázraků leží ve stře-
dočeských Milovicích a nese
příznačné jméno Mirakulum.

Park, který funguje od roku
2012, se rozkládá na deseti
hektarech, a ty jsou doslova na-
pěchovány zábavou. Na své si
zde přijdou děti všech věkových

kategorií od 12 měsíců do 99
let.

„Nejmenším dětem je určena
dětská vesnička, které je plná
nejrůznějších aktivit. Momen-
tálně mají děti možnost navští-
vit školu nebo obchod a připra-
vují se další činnosti, jako
na příklad autodílna, malá far -
ma a další,“ popisuje majitel
par ku Jiří Antoš a přidává další
lákadla, „máme tu několik

Mirakulum:
Park plný zázraků

Kontakt:
■ Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice
■ Tel.: +420 730 510 985 (10.00–18.00)
■ Více na www.mirakulum.cz nebo na

www.facebook.com/ParkMirakulum

obrov ských trampolín, velké
i men ší lanové houpačky, pod-
zemní chodby, ptačí městečko,
minizoo, habrový labyrint s ví -
ce než kilometrem cestiček,
jehož stromy jsou natolik vy-
soké, že si ho užívají i dospě-
láci.“ Minout byste neměli ani
zdejší dominantu – majestátní
hrad s osmi věžemi a podzem-
ními chodbami. Věže jsou
v něko lika úrovních propojené
schodišti, žebříky, můstky
a sklu zavkami a celý hrad tak
funguje jako mohutná adrenali-
nová průlezka. Nechybí tu ani
dlouhý tobogán, na kterém si
užijete sešup až do podzemí.

K nepřehlédnutelným atrak-
cím Mirakula patří největší la-
nový park v republice. Je v ně-
kolika úrovních, takže se tu

mů žete procházet v korunách
stromů i pár decimetrů nad
zemí.

„ V letních měsících je hitem
Vodní svět. Nachází se kousek
od vchodu do parku a kromě
osvěžení tu najdete také zába -
vu a poučení. „Proto tu místo
bazénů máme vodopád, jezír -
ka, potůčky a říčky. Vodu, která
jimi protéká, mohou děti po-
mocí hrází zastavovat anebo
přesměrovat. Věděli jste napří-
klad, jak vzniká mlha či že voda
může téct i pozpátku a do kop -
ce?“ popisuje Jiří Antoš. V další
části „vodní oázy“ najdete třeba
náhodně stříkající vodotrysky
či brány s malými kyblíčky,
které se plní vodou a převrh nou
se na vás zrovna ve chvíli, kdy
to nejméně čekáte.
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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

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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Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 40 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
Používání zcela konvenčních a ověřených 
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:

Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé 
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně, 
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění 
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace, 
sinus lift )
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného 
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých 
zubů)
Dentální hygiena

Kde nás najdete?
MUDr. Jiří Benda
IČ: 45720339
Lidická 26,
150 00 Praha 5

Naše ordinační hodiny:
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 13:00 - 19:00
Čt 13:00 - 19:00
Pá 09:00 - 15:00

Kontakt:
Telefon: +420 271 961 817
email: jbenda777@seznam.cz
www.celostnistomatologie.cz

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda

INZERCE V10-0812



• odstranění zubního kamene

• airflow

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• odstranění pigmentací

• sportovní chrániče

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°

www.facebook.com/ArbesPlus

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Mozek

Srdce

Plíce

Játra

Ledviny

Plod

Umělý
kloub

Krevní
oběh

Zánět dásně

Bakterie

Bakteriální plak

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“

„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.

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...
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