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Vážení čtenáři,
v tomto vydání magazínu
Vaše 10 vám přinášíme poví-
dání s někým, kdo prorazil ve
světě – se světoznámou oper -
ní pěvkyní Dagmar Pecko-
vou. Žije střídavě v Česku
a v Německu a k desáté měst-
ské části má vztah – kdysi
tady totiž žila. Jak se připra-
vuje na svůj pražský dubno -
vý koncert, jak srovnává ži -
vot v Česku a Německu a co
prozradila o svém novém al -
bu? Pokud patříte k těm, kteří

nepodceňují příchod jara s ohledem na své zdraví a zároveň
jste chovatel domácích mazlíčků, zaujme vás nejspíš poví-
dání s veterinářkou Monikou Načeradskou. Poradí vám
totiž, jak se na jaře starat o psy a kočky a udělat maximum
pro to, aby dobře prospívali a měli se dobře i po zdravotní
stránce, a čeho se naopak vyvarovat. Může třeba pes trpět,
stejně jako člověk, jarní únavou? Zjistíte také, co se aktu-
álně na desítce děje, třeba se dozvíte to, že pokud se nachá-
zíte v obtížné životní situaci, můžete využít bezplatné
právní služby nebo to, jaké dopravní omezení na desítce
platí. Pěkné jaro.

Vaše Zuzana
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Pražské služby
Pražské služby jsou firmou s tradicí a dlouholetými zkušenostmi
v nakládání s komunálním odpadem a jeho odstraněním. 

V současné době hledáme vhodné
kandidáty na níže uvedené pozice:

ZNAČKAŘ SPECIALISTA – ŘIDIČ 
Náplň práce:
• práce spojené s realizací dopravního
značení v rámci hl.m. Prahy a Středočes -
kého kraje
• manuální práce na komunikacích
v silničním provozu
Požadujeme:
• min. řidičský průkaz sk. B; (po zkušební
do bě v rámci benefitů možno doplnění sk. C)
• řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz,
průkaz motorových vozíků – výhodou (po
zkušební době v rámci benefitů je možno
doplnění)
• schopnost výkonu práce venku za kaž-
dého počasí na komunikacích v silničním
provozu
• fyzická zdatnost, soběstačnost, spolehli-
vost, flexibilita
• práce v jednosměnném provozu
Pracoviště: Praha 9
Pracovní doba/směnnost:
7.00–15.00 hod., dle provozní potřeby
so, ne, noc
Mzdové ohodnocení:
27–34 tis. Kč/měsíc
Výše mzdy je závislá na množství a chara-

kteru odvedené práce a poskytnutých pří-
platcích (směnnost, přesčasy, so, ne aj.)
Kontakt: Ivana Michalová,
tel.: 284 098 667, 605 202 409
(8.00–14.00 hod.)

ŘIDIČ SK. B NEBO C 
Náplň práce:
• řízení motorového vozidla
• práce při údržbě zeleně nebo při
údržbě podchodů
• v zimním období práce při údržbě
komunikací
Požadujeme:
• řidičský průkaz min. skupiny B
• chuť pracovat
Pracoviště: Praha 9, Pod Šancemi
Praha 10, Moskevská
Pracovní doba/směnnost:
6.00–14.00 hod.
Mzdové ohodnocení:
25–35 tis. Kč/měsíc
Výše mzdy je závislá na množství a chara-
kteru odvedené práce a poskytnutých pří-
platcích (směnnost, přesčasy, so, ne aj.)
Kontakty:
Praha 9 – Dušan Kolář,
tel.: 736 518 230 (6.00–14.00 hod.) 
Praha 10 – Zdeněk Nejedlý,
tel.: 603 198 740 (6.00–14.00 hod.)

PRACOVNÍK ÚDRŽBY
ZELENĚ – ZAHRADNÍK
Náplň práce:
• práce při údržbě zeleně
• pletí záhonů a zalévání
• sekání trávy, odstranění náletové zeleně
• práce s motorovou pilou a křovinořezem
• v zimním období práce při údržbě
komunikací
Požadujeme:
• vyučení v oboru zahradník nebo praxe
v uvedeném oboru
• schopnost práce s křovinořezem
• výhodou ŘP sk. B, C
• schopnost výkonu práce venku za kaž-
dého počasí
Pracoviště: Praha 9, Pod Šancemi
Praha 10, Moskevská
Pracovní doba: 6.00–14.00 hod.
Mzdové ohodnocení:
23–30 tis. Kč/měsíc
Výše mzdy je závislá na množství
a charakteru odvedené práce a poskyt
nutých příplatcích (směnnost, přesčasy
so, ne aj.)
Kontakty:
Praha 9 – Dušan Kolář,
tel.: 736 518 230 (6.00–14.00 hod.) 
Praha 10 – Zdeněk Nejedlý,
tel.: 603 198 740 (6.00–14.00 hod.)

NABÍZÍME:
• náborový příspěvek 15 000,-Kč pro
pozici řidič sk. C
• stabilní zázemí v české společnosti je
pro vás zárukou jistoty práce i v budouc-
nosti
• okamžitý nástup se smlouvou na
hlavní pracovní poměr
• mzda je vyplácena každý měsíc
pravidelně včas bez zpoždění
• výkonnostní prémie, proplácení přes -
časů a svátků
• pojištění odpovědnosti za škody řidi -
čů na náklady firmy
• stravenky v hodnotě 160,- Kč/za
směnu
• 5 týdnů dovolené 
• poukázky Flexipass jako příspěvek
na vzdělávání, zdravotní pomůcky,
sport, kulturní akce, na preventivní
rehabilitač ní masáže apod. ve výši
až 600,-Kč/měs.
• příspěvek na penzijní připojištění
až 1200,-Kč/měs.
• v podzimních měsících Vám zajistíme
a uhradíme očkování proti chřipce
• zajímavé roční odměny
• vánoční dárky a další benefity dle ko-
lektivní smlouvy
Nástup: možný ihned nebo dle doho -
dy
Adresa: Pod šancemi 444/1, 19000
Praha 9 – Vysočany, Česká republika
Email: personalni@psas.cz
V případě zájmu kontaktujte přímo jed-
notlivé vedoucí středisek na telefonních
číslech uvedených u příslušné pozice.
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Farmářské trhy
na Kubáni

Po zimní přestávce se na Kubán-
ské náměstí vrátily farmářské
trhy, které se zde konají od roku

2010. Na rozdíl od trhů, které se konají
v centru metropole a kam kromě Pra-
žanů míří stovky turistů, je Kubáň spíš
sousedským trhem.

Obnova školních
budov na desítce

Obnova školních budov v desáté
městské části přijde na více než
1,7 miliardy korun, a to v násle-

dujících deseti letech. Vyplývá to z rad-
ničního dlouhodobého záměru kom-
pletní obnovy materiálně technické
základny MŠ a ZŠ. Jde o podrobný plán
oprav, rekonstrukcí a výstavby budov
mateřských a základních škol. V letoš-
ním roce počítá desítkový rozpočet
s vy členěnými 86 miliony korun. Pra -
ha 10 zřizuje celkem 13 základních
a 20 mateřských škol, které působí cel-
kem ve 40 samostatných objektech.
„Je jich stáří se pohybuje mezi 45 a více
než 100 lety a technický stav naprosté
většiny z nich tomu odpovídá. V pod-
statě na denním pořádku jsou v našich
školách a školkách havárie zdravotně
technické instalace, elektroinstalace
a další poruchy,“ popsala radní pro in-
vestice Olga Koumarová (ODS).

Energetické úspory
ve školách a školkách

Dotaci od pražského magistrátu
získá Praha 10, a to v rámci pod-
pory Smart Prague projektů. De-

sátá městská část se má dočkat energe-
tického managementu škol a školek.
Jeho úkolem bude vyhodnocovat cho-
vání budov v různých fázích rekon-
strukce a vliv inteligentního řízení na
spotřebu energie. V Praze 10 dále
vznik ne interaktivní mapa zeleně, do
jejíhož fungování bude zapojena také
veřejnost. Cílem je, aby městská část
měla co nejvíce informací o stavu měst-
ské zeleně a mohla zajistit co nejlepší
péči.

Vhazovat tříděný odpad do vyčleně-
ných kontejnerů v rámci svých byto-
vých domů mohou někteří obyvatelé

desáté městské části. Získat nádoby na pa -
pír, plasty, sklo a nápojové kartony, včet ně
zajištění pravidelného odvozu, mohou ob-
čané nebo společenství vlastníků a bytová
družstva. Pro větší informovanost obyvatel
uspořádá desítková radnice informační se-
mináře. Tam budou lidé a společenství in-
formováni o podrobnostech a výhodách no -
vé služby. Umístění stanovišť přímo do
bytového nebo rodinného domu je poskyto-
váno v rámci standardního poplatku za ko-

munální od pad, podmínkou je dostatečná
plocha pro sběrné nádoby uvnitř objektu
nebo na pozemku vlastníka, a to v místě,
které není veřejně přístupné, například na
zahradě, ve dvoře, v kontejnerové kleci
a podobně. Zanáška a vynáška nádob na
tříděný odpad umístěných v domovním vy-
bavení je od letošního 1. ledna pro vlast-
níky nemovitostí zdarma až do vzdálenosti
50 metrů od hrany komunikace. Pro zří-
zení domovního stanoviš tě na tříděný
odpad dost zaslaná na e-mailovou adresu
jiri.jerabe k@pra ha10.cz. Ke stažení je na
webu verej neprostory.cz.

Pátý ročník participativního rozpočtu
Moje stopa, v jehož rámci mohou
oby vatelé rozhodnout, za co bude

utra cena část prostředků, zahajuje desátá
městská část. Jde zejména o projekty na
oživení desítkového veřejného prostoru.
Následovat bude na podzim veřejné hlaso-
vání a vybrané návrhy budou realizovány.
Náklady na každý z projektů by se měly po-
hybovat v rozmezí 350 tisíc až dva miliony
korun. Celkem je v rámci participativního
rozpočtu vyčleněno pět milionů korun.
Součástí letošního ročníku je i výstava, na
níž budou představeny již realizované pro-

jekty. Návrhy bude možné předkládat do
konce letošního května buď přes podatel -
nu, nebo na webových stránkách www.mo-
jestopa.cz. Od června do začátku září bu -
dou potom úředníci hodnotit možnosti
proveditelnosti a autoři dostanou možnost
je vylepšovat. V listopadu proběh ne elekt-
ronické hlasování. Pro příklad bylo v minu-
lých letech díky participativnímu rozpočtu
upraveno okolí metra Strašnická v prosto -
ru s posezením, vzniklo originální hřiště
s ves mírnými motivy v parku Pod Ra pidem
nebo piknikový plácek s ohništěm v Male-
šickém lesíku. 

Lidé mohou
třídit odpad v domech

Participativní
rozpočet v Praze 10

Několik uzavírek komplikuje dopravu
po desáté městské části, konkrétně
jde o ulici Hradešínskou, kde až do

května potrvá uzavírka kvůli pracím na in-
ženýrských sítích. Jde o další etapu oprav,
obslužnost západního zaslepeného úseku
Hradešínské ulice je zajištěna z ulice U Vo-
dárny, kde je pro tento účel v úseku Dykova
– Hradešínská zaveden obousměrný pro-
voz. Objízdná trasa je vedena z ulice Dy-
kova do ulice U Vodárny směrem k ulici Ko-
runní a dále přes ulici Korunní vpravo do
ulice Chorvatská. Do konce letošního roku

potrvají práce v ulici Otakarova, kde se
opra vuje most. Jde o úplnou uzavírku ko-
munikace pod železničním mostem, kon-
krétně spojky mezi ulicí Perucká a Otaka-
rova. Dále s tím souvisí částečná uzavírka
komunikací Vršovická a Otakarova pod
želez ničním mostem v obou směrech. Do
čer vna je třeba počítat s omezením ulice
V Olšinách, konkrétně v úseku ulic Průběž -
ná – Starostrašnická ve směru do centra.
Levý jízdní pruh komunikace je uzavřen,
rekonstruuje se zde kanalizace a obnovují
vodovodní řady.

Dopravní omezení
v desáté městské části
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Opozice navíc tvrdí, že
fakt, že desítka přijde
o desítky milionů korun

na sociál ní služby se koalice
Vlasta-Piráti-ODS pokusila za-
tajit před zastupiteli a veřej-
ností při schvalování rozpoč tu
a lhala o skutečném stavu vě cí.

Podle mluvčího desítky Jana
Hamrníka městská část situaci
řeší. „Absolvuje četná jednání
s hlavním městem a hledá opti-

mální variantu řešení aktuál-
ního stavu. Ať už bude toto ře-
šení jakékoliv, kvalita a rozsah
poskytovaných služeb zůsta-
nou zachovány,“ uvedl mluvčí.

Získat mohla Praha 10
v gran tovém a dotačním řízení
na provoz CSOP ko lem 50 mili-
onů korun, což je zhruba tře-
tina provozních prostředků
centra. „Zodpovědný radní Pra -
 hy 10 pro sociální oblast pan

Peníze na sociální pomoc?
Desítce možná budou chybět
Ředitele Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci (CSOP) Richarda Černého odvolalo
koncem ledna z funkce vedení desáté
městské části. Důvod? Centrum zapomnělo
podat na pražský magistrát žádost
o dotace na provoz.

Michal Kočí (Piráti) si neohlídal
podání těchto každoročních žá-
dostí, jak to činili v mi nulých le-
tech jeho předchůdci. Tímto
svým bezprecedentním selhá-
ním znemožnil pro Prahu 10
čerpání mnoha desítek milionů
korun na péči o naše nejpotřeb-
nější spoluobčany v prvním
kole dotačního řízení. Tuto sku-
tečnost zamlčel na prosinco-
vém jednání Zastupitelstva MČ
P10, kde se schvaloval rozpočet
CSOP a městské části na rok
2020. Tímto uvedl v omyl za-
stupitele, kteří v do bré víře pro
oba rozpočty hlasovali,“ kriti-
zuje opoziční zastupitelka Iva -
na Cabrnocho vá (Starostové
pro Prahu-Zele ná pro 10).

Podle ní se snažilo vedení
rad nice navíc obejít dotační ří-

zení snahou získat pro Pra -
hu 10 individuální dotaci nebo
pokrácením přidělených peněz
ostatním úspěšným žadatelům
v prvním kole dotačního řízení.
„Ale neúspěšně. Tento krok je
na hraně zákona,“ míní Cabr-
nochová s tím, že jediná šance,
jak nějaké peníze získat, je při-
hlásit se do druhého ko la dotač-
ního řízení, kde už však pravdě-
podobně nebude tolik peněz,
ja ko v prvním kole.

Radní Kočí však tvrdí, že po-
dobné pochybení se centru sta -
lo i za minulého vedení radnice,
kdy byla podána žádost o do-
tace pouze pro jednu z celkem
devíti poskytovaných služeb,
a že tehdejší radní pro sociální
oblast informaci zatajil a nepři-
jal žádná opatření.
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domácí mazlíčci

● Jak se na jaře postarat o svého zvíře-
cího člena rodiny, aby nestrádal? Kon-
krétně o pejsky a kočky, co by jim nemě -
lo chybět?

S jarním oteplením se probouzejí nejen
zahrádky, ale i parazité, jakmile se teploty
začnou držet nad nulou, je pro psy i kočky,
kteří chodí ven, velmi snadné chytit blešku
nebo přinést klíště. Takže k jarním preven-
tivním opatřením by měla rozhodně patřit
antiparazitika. Na trhu je už mnoho růz-
ných přípravků a je tak možné vybrat ten,
který se zrovna nejvíce hodí pro to dané
zvířátko. Tak například psi a kočky žijící
v úzkém kontaktu s dětmi by neměli mít
obojek, protože je na nich přímo napsané,
že nejsou vhodné pro zvířata, která se po-
hybují v těsné blízkosti dětí. Pro takové
zvíře bude vhodnější tabletka. Naopak zase
pokud je pes epileptik, nebo jinak vážně ne-
mocný, tak pro něj tabletka úplně vhodná
není, takové zvíře bude lépe tolerovat spot
on pipetku. Po zimě je také vyčerpaný imu-
nitní systém zvířat. Můžeme jim pomoci
podáváním přípravků s betaglukany, pří-
padně přírodními doplňky stravy, které po-
máhají regenerovat vyčerpanému orga -
nismu po zimě. Betaglukany se používají
hlav ně pro imunomodulační účinky a jako
prevence proti bakteriálním a virovým one-
mocněním. Navíc na jaře víc než kdy jindy
potřebuje zvíře kvalitní stra vu, protože vy-
čerpaný organismus po zimě potřebuje vi-
tamíny a dostatek energie, takže určitě do-
poručuji majitelům zrevidovat, čím krmí,
protože pokud je strava slože ná hlavně
z vedlejších živočišných produktů – v pod-

statně odpadu z výroby potravin pro lidi,
tak nemá moc dobrou výživovou hodnotu
pro psy, a už vůbec ne pro kočky.
● Mohou zvířata trpět jarní únavou,
stej ně jako lidé?

Nenazvala bych to úplně jarní únavou,
ale stejně jako u lidí je imunitní systém a vů-
bec organismus po zimě vyčerpaný, takže
můžou být i častěji nemocná, nebo pří-
padně chytit od člověka nějaké to nachla-
zení. Zrovna nedávno jsem řešila případ
potkánka, který chytil zánět dýchacích cest
od svého majitele. Takže určitě nezaškodí
podpořit imunitní systém zvířete např. si-
rupem s echinaceou.
● Jaké konkrétní neduhy psy a kočky
s nastupujícím jarem trápí?

Po zimě je organismus vyčerpaný, takže
jsou zvířata citlivější na různé infekce a pro-
spěje jim např. podávání přípravků na pod-
poru imunity. Navíc s oteplením přichá zí
i výměna srsti, takže je jí potřeba věnovat
zvýšenou péči v podobě denního vyčesá-
vání, aby se zvíře rychleji zbavilo přebyteč -
né srsti, kterou už na léto nebude potřebo-
vat. Kočky navíc většinu srsti, která se
obměňuje v rámci línání, sežerou díky
tomu, jak si kožíšek čistí, takže citlivější je-
dinci mohou častěji zvracet chlupy, v hor-
ším případě se jim střevo zmotky chlupů
ucpe. Nejlepší prevencí je pravidelné vyče-
sávání, obzvláště dlouhosrstých koček,
a podávání pasty, která usnadňuje průchod
chlupů zažívacím traktem. U koček, které
nejsou kastrované, obvykle nastupuje ob-
dobí říje, které je jak pro majitele, tak pro
kočky celkem náročné, protože kočky touží

po kocourech a kocouří zase po kočkách
a obě pohlaví umí být v období říje koček
velmi hlasitá. Pokud se takovým problé-
mům majitelé chtějí vyhnout, je dobrý ná-
pad kočku či kocoura nechat vykastrovat
těsně před začátkem jara.
● Na jaře a v létě majitelé psům dopřá-
vají venkovní koupání, třeba v řece nebo
přehradě. Platí pro teplé měsíce nějaká
pravidla, na kte rá je důležité nezapome-
nout?

Důležité je, aby každé zvíře mělo dosta-
tek vody a stín, ve kterém se může zdržo-
vat, aby se nepřehřálo. My lidé máme potní
žlázy, můžeme se potit celým tělem, to zví-
řata nemají. Mohou se ochlazovat jen dý-
cháním s otevřenou tlamou a odpařováním
vody z dýchacích cest, proto tak často v létě
dýchají s otevřenou tlamou a vyplazeným
jazykem. Pachové žlázy se u psů a koček
nacházejí zejména na polštářcích tlapek,
dále pak ve slabinách, na plecích a krku,
a nemají žádnou termoregulační funkci! Je
důležité také správně pečovat o srst –
i dlouhá a hustá srst má termoizolační
funkci, proto není nutné psy a kočky na léto
stříhat, stačí je dobře udržovat, protože na-
opak pod zplstnatělou srstí kůže nedýchá
a zapařuje se. Zvířeti je třeba přes léto do-
přát stinné klidné místo, několik misek
s vodou, které je třeba během dne vyměňo-
vat, aby se ve vodě nepomnoži ly bakterie.
Venčit je třeba zpravidla časně z rána a ve-
čer po západu slunce, přes poled ne pouze
rychlá procházka, žádné dlouhé venčení.
Je třeba minimalizovat fyzickou zátěž a dá-
vat pozor i na rozpálené chodníky nebo pí-

Jak se starat na jaře
o domácího mazlíčka?
Stejně jako lidé i zvířata potřebují na jaře a v létě péči.

Netrpí sice přímo „lidskou“ jarní únavou, ale mohou mít

po zimě vyčerpaný imunitní systém a organismus. „Můžou

být i častěji nemocná, nebo případně chytit od člověka

nějaké to nachlazení. Zrovna nedávno jsem řešila případ

potkánka, který chytil zánět dýchacích cest od svého

majitele. Takže určitě nezaškodí podpořit imunitní systém

zvířete např. sirupem s betaglukanem,“ vysvětluje

MVDr. Martina Načeradská z Veterinární kliniky

MVDr. Martiny Načeradské v Praze 10.
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domácí mazlíčci

sek na pláži, polštářky tlapek se
mohou takto snadno popálit!
● A je něco, na co by neměli
ma jitelé zvířat zapomínat?
Týká se i psů a koček potřeba
dodržovat pitný re žim, hrozí
jim třeba úpal či úžeh?

V letních měsících mnohdy
dosahují teploty ve stínu vyso-
kých hodnot, lidem i jejich maz-
líčkům je horko. Avšak psi
a koč ky, na rozdíl od lidí, nemají
potní žlázy a jsou daleko citli-
vější k přehřátí organismu než
jejich dvounohý majitel. Pokud
se pes dlouhodobě ochlazuje od-
pařováním vody z těla a nepři-
jímá tekutiny, dochází k dehy-
drataci = nedostatečný objem
cirkulujících tekutin v krvi, což
má za následek nižší okysličo-
vání tkání, srdce se snaží vyrov -
nat stav, tak zrychluje svou
činnos t, postupně může dojít
k mul tiorgánovému selhání
a kolapsu. Při neposkytnutí
včas né pomoci vše končí smrtí!
Navíc jsou odkázáni na péči od
svého majitele a sami si nemů-
žou moc rozhodovat, zda být či

nebýt venku. Je potřeba věno-
vat svému čtyřnohému příteli
více pozornosti, sledovat, jak se
chová, je třeba často nabízet
čerstvou vodu, sledovat, jestli
zvíře má možnost dýchat s ote-
vřenou tlamou – obzvláště ne-
bezpečné je používání fixačních

náhubků v MHD, když je horko,
pes se nemůže ochlazovat,
a mů že proto snadno zkolabo-
vat kvůli přehřátí. Nikdy, ale
opravdu nikdy nenechávejte
psy zavřené v au tě, a to ani na
chvil ku. Během pár minut zde
stou pá teplota i přes 50 stupňů,

pejskům hrozí rychlý kolaps až
smrt. Můžete tak předejít vá-
žným zdravotním komplikacím,
či dokonce ohrožení života. Jak
lze poznat, že se pes nebo kočka
přehřívá? Bude se zadýchávat,
nebude si chtít hrát, mů že být
nervózní, mít překr vené spo-
jivky a hodně slintat, mít horké
tlap ky a suché sliznice – dásně
budou na dotek lepkavé. Pokud
trpí těžší formou přehřátí, mů -
že zvracet, mít průjem a bude
apatický, v takovém případě už
je nutná návštěva veterináře.
Důležitá je správná první po-
moc pro přehřáté zvíře. Nikdy
nepoužívejte ledovou vodu a ne-
koupejte psa celkově – použijte
namočený ručník a tím psovi
přikryjte tělo, hlavně tlap ky,
hlavu a stehna. Nabídněte psovi
vodu k pití – pokud pes nechce
sám pít, podávejte mu ji ze stří-
kačky do tla my pří mo, pejska
nechte odpočívat pod dozorem
v chladné místnosti bez prů-
vanu, v přípa dě, že se stav ne-
lepší, nebo zví ře zvra cí, je nut -
ná návštěva veterináře.

INZERCE V10-0302 INZERCE V10-0310

PRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

www.tokofin.cz

Pociťujete nepříjemný tlak prsou?
Vnímáte zvýšené pnutí prsou?

Trápí vás zvýšená citlivost prsou?

TOKOFIN (doplněk stravy)  
jako jediný kombinuje unikátní  
vlastnosti vitamínu E,  
vitamínu B6 a Indol-3-karbinolu.

Neobsahuje žádné hormony  
a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

Vyzkoušejte TOKOFIN pro opětovný komfort Vašich prsou.
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● Žila jste v Malešicích. Jak na tu dobu
vzpomínáte, co se vám tady líbilo?

Ano ve 13. patře. Byt měl 16 m2, ale
všechno potřebné se tam vešlo. Vzhledem
k tomu, že už jsem byla jednou nohou
v Drážďanech a Berlíně, tak byl byt dosta-
čující.
● A máte obecně ráda Prahu, vracíte se
sem s radostí?

Samozřejmě. Praha je svou architektu-
rou nejkrásnější město na světě. To se ni-
kde nevidí. Vracím se sem ráda nejenom já,
ale i moje rodina.
● V čem vidíte největší rozdíly mezi ži-
votem v Praze a v Německu?

Praha je světové velkoměsto se všemi
klady kulturního i zábavního života.
Komer ce i umění a skvělých restaurací.
V Německu bydlím v nádherné přírodě
Schwarz waldu, kam se lidé z celého Ně-
mecka jezdí rekreovat. Nalézám tu klid na
odpočinek i přípravu k mé práci.
● A jde říct, kde to máte raději?

Nejde. Člověk potřebuje k životu oba ex-
trémy.
● Vystupovala jste na nejprestižnějších
scénách světa. Kde se vám zatím zpívalo
nejhůř a nejlíp a proč?

Nemohu si vzpomenout, že by se mi ně -
kde vyloženě nelíbilo. Záleží vždy na lidech,
kteří s vámi spolupracují, a uměleckém dí -
le, které ztvárňujete.

● Vydáváte se často koncertovat po
světě. Jak se staráte o to, aby váš hlas
ne  přišel k úhoně?

Tím, že denně sportuji, otužuji se a sna-
žím se udržovat mozek novými podněty.
Pokud možno se vyhýbat velké společnosti,
kde by mohla být nějaká chřipka.

●Stalo se někdy, že jste prostě vystoupit
nemohla, že vám to hlas nedovolil?

Samozřejmě. Jsem v této branži 39. se-
zónu. To se musí zákonitě stát. Když už ne-
pomůže ani foniatr, tak se prostě musí najít
za nemocného náhrada. Ale nestávalo se
to často.

Koncertem, který souvisí s novým albem The Magical

Gallery, potěší začátkem dubna ve Foru Karlín své

fanoušky světoznámá pěvkyně Dagmar Pecková. Na co se

těší, jak se jí na novém albu pracovalo a proč vzpomíná na

život v Malešicích? „Za pomoci moderní audiovizuální

techniky se spojí ‚svět tónů a barev‘, operní hlas

s elektronickou hudbou. Mými hosty budou Epoque

Quartet, se kterými máme za sebou opravdu hodně práce

ať už koncertní, nebo na úžasném CD a následně 17krát

vyprodanou Lucernu s projektem Wanted, a tenor Richard

Samek, jehož hlas a témbr učaroval nejenom mně, ale

i posluchačům v zahraničí. Návštěvníci se mají na co těšit,“

slibuje Dagmar Pecková a přibližuje svůj dubnový koncert.

Dagmar Pecková:
Praha je nejkrásnější město na světě



● Co je nevětší noční můrou operních
zpěváků?

Že samozřejmě přijdou o hlas. To se děje
na začátku každého onemocnění dýchacích
cest. Člověk, pracující v kanceláři, ani koli-
krát neví, že mu něco je, ale zpěvák má nej-
méně 14 dní hlasový klid. Z jednoho pro-
stého důvodu – nemůže ani mluvit, natož
zpívat. 
● Trpíte trémou?

Jak kdy. Je to vše o sebedůvěře a dosta-
tečné přípravě.
● Na 7. dubna máte naplánovaný kon-
cert související s novým albem The Ma-
gical Gallery. Jaký koncert bude, na co
se mohou posluchači těšit?

Za pomoci moderní audiovizuální tech-
niky se spojí „svět tónů a barev“, operní
hlas s elektronickou hudbou. Mými hosty
budou Epoque Quartet, se kterými máme
za sebou opravdu hodně práce ať už kon-
certní, nebo na úžasném CD a následně
17krát vyprodanou Lucernu s projektem
Wanted, a tenor Richard Samek, jehož hlas
a témbr učaroval nejenom mně, ale i pos-
luchačům v zahraničí. Návštěvníci se mají
na co těšit...
●Koncert se bude konat ve Foru Karlín.
Znáte tenhle prostor?

Na 7. dubna budu v tomto sále debutovat
a moc se na to těším.
● Hudbu k vašemu nejnovějšímu albu
složil Darek Král. Jaká s ním byla spolu-
práce?

Darka jsem poznala před asi čtyřmi lety
na společném projektu pro Klicperovo di-
vadlo v Hradci Králové, kde jsem v diva-
delní hře Tři mušketýři, kterou podle pů-
vodního Dumasova románu zpracoval
Da vid Drábek, nazpívala Darkovu autor-
skou „Labutí píseň“. Ta se na novém CD
The Magical Gallery pak objevila ve fran-
couzském přebásnění a česká verze pak
jako bonus. Spolupráce byla příjemná již
před těmi čtyřmi lety. Kdybychom se vzá-
jemně nectili, tak bychom do dalšího spo-
lečného projektu těžko vstupovali. Jsem
ráda, když po osmatřiceti letech v této bran -
ži mohu spolupracovat s abnormálně na-
danými, a přesto skromnými lidmi.
● Slibujete, že za pomoci moderní au -
diovizuální techniky se spojí „svět tónů
a barev“, operní hlas s elektronickou
hudbou. Co si pod tím lze představit?

Audiovizuální produkci se vším všudy.
Barvy obrazů se propojí s barvou hudby
a lidského hlasu. Forum Karlín se vlastně
promění v takovou magickou galerii. Vstu-
penky jsou již v prodeji v předprodejní síti
TicketLive.cz, a tak kdo bude chtít tento
koncert zažít, toho srdečně zvu. Uskuteční
se pouze jednou a myslím, že to bude nejen
po návštěvníky, ale i pro mě zážitek. 
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Nějakou dobu žila operní pěvkyně v Malešicích

V dubnu se Dagmar Pecková představí českému publiku
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kultura

Hru Podzimní sonáta svě-
toznámého spisovate -
le a režiséra Ingmara

Berg mana nastuduje v divadle
Mana v pražských Vršovicích
zkušený režisér Ondřej Zajíc.
Hlavní postavu matky, která
dala přednost umělecké kariéře
před vlastními dcerami, ztvární
Dana Batulková. V dalších ro-
lích se pak představí Lucie Ště-
pánková, Denisa Pfauserová
a Mi lan Kačmařík.

V Podzimní sonátě hraje Da -
na Batulková matku Charlottu,
slavnou klavíristku, která kvůli
kariéře, ale také kvůli neochotě

snášet komplikace ztratila kon -
takt se svými dcerami. Prv ní
z nich, Evu, ztvárňuje půvab ná
Lucie Štěpánková. Její postava
je frustrovanou ženou, která se
nemůže vyrovnat své impo-
zantní matce, slavné uměl kyni
a rozené primadoně.

Role postižené mladší dcery
se ujala Denisa Pfauserová.
Charlotte už nikdy nemůže do-
hnat to, co zanedbala ve výcho -
vě obou dcer. Vždycky dávala
přednost své mu umění. Nechtě -
la jim sice ublížit, ale její sobec-
tví a nedostatek empatie vytvo-
řily mezi ní a dcerami pomyslný

příkop, který už lze jen těžko
přeskočit. 

„Mám ráda severské autory
a Bergman mezi ně patří. Jeho
díla jsou vždy hluboké a nemi-
losrdné sondy do lidské duše,“
říká Dana Batulková s tím, že
ve hře nacházíme paralelu
s dnešním stylem života žen.
„Spousta z nás řeší, zda upřed-
nostnit kariéru před starostmi
o rodinu a děti. A jaká bude jed-
nou naše bilance a co všechno
se od svých dětí dozvíme...“. 

„Vztah matky a dcery a vůbec
rodiče a dítěte je vždycky slo-
žitý. Rodiče nechtějí poškodit
své děti, ale i ty nejlepší úmysly
mohou vést ke komplikovaným
koncům. Podzimní sonáta vypo-
vídá o tom, co si často nemá me
odvahu ani myslet. Uvědomění,
že v tom nejsme sami, může být
často očistné a úlev né,“ říká
o Bergmanově díle dramatur-
gyně divadla Mana Věra Maš -
ková.

Severské drama
o rodinných vztazích ve Vršovicích

Komplikovaný vztah mezi matkou a dcerou je ústředním motivem

nové hry Vršovického divadla Mana. Jde o strhující severské

drama, nadčasový příběh dvou žen, které se od sebe fatálně

vzdálily. Kdo dokáže víc naslouchat a porozumět té druhé? Matka,

anebo dcera?

Podzimní sonáta – Lucie Štěpánková a Dana Batulková
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volný čas

INZERCE V10-0308

K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

INZERCE V10-0307

■ Kurz pletení norských vzo -
rů pro pokročilé pořádá v so-
botu 14. března v 10.00 hodin
RC Jablíčkov. Kurz bude rozdě-
len na dvě části – teoretickou
a praktickou. V té první se
přícho zí seznámí se stručnou
teori í barev a barevných kombi-
nací, s konstrukcemi svetrů
s nor ským vzorem a dozvědí se,
jak číst schéma norských vzorů.
V praktické části bude přistou-
peno k pletení vzorku podle
vlastního výběru.

■Malešický mikropivovar při-
vítá v polovině března zájemce
o informace o Japonsku. Konat
se tady bude cestovatelské pro-
mítání a povídání o zajímavých
zážitcích, lidech a přírodě od
cestovatele Ondřeje Landy po-
jmenované Japonsko zevnitř.
Projekce začíná od 19.00 hodin

a vstup je volný. Akci připravuje
Natura, quo vadis? a její Eko-
centrum Malešice a pořadatelé
doporučují si místo na promí-
tání předem rezervovat.

■ Rodinné a komunitní cen-
trum uspořádá v březnu Kurz
kojeneckých masáží. Vhodný je
pro děti od šestinedělí až do
doby, než začnou samostatně
lézt. Kurz se skládá z celkem tří
na sebe navazujících lekcí.
Ideál ně je dobré absolvovat
všechny, přihlásit se však lze
i jednotlivě.

■ V 8.00 hodin začne v druhé
polovině března barázek dět-
ského oblečení v RC Jablíčkov.
Na prodej bude jarní a letní dět-
ské oblečení, obuv, hračky a dal -
ší zboží.

Pletení svetrů

14. března

Japonsko zevnitř

18. března

Kurz
kojeneckých masáží 

20. března

Bazárek dětského zboží

21. března

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

■ Uklízíme Naše Malešice se
jmenuje akce, která se koná
v rámci akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Společné uklí-
zení je naplánováno na 4. dub -
na. Sraz je v 9.00 hodin před
Ekocentrem Malešice a uklízet
se bude Malešický lesík a další
zelené plochy Malešic. Akci po-
řádá ČSOP Natura, quo vadis?
a její Ekocentrum Malešice.

■V Malešickém mikropivova -
ru se bude začátkem dubna ko-
nat cestovatelské povídání
o Ku bě, které pořádá ČSOP Na-
tura, quo vadis? a její Ekocen-
trum Malešice. Povídat bude

o zajímavých zážitcích, lidech
a přírodě cestovatelka Veronika
Štefková. Projekce v mikropivo-
varu začíná v 19.00 hodin a po-
řadatelé doporučují si místo
předem rezervovat.

■ Terorista unesl civilní le-
tadlo, aby je navedl na fotbalový
stadion a zabil tak 70 tisíc
divák ů. Ale jeden muž, vojen-
ský pilot Lars Koch, měl odvahu
a sílu jednat. Sestřelil letadlo,
všech 164 cestujích zahynulo.
Měl Lars Koch právo zabít
164 nevinných lidí? Existují
v lidském životě situace, kdy je
zabíjení správné? Teror od Fer -
dinanda von Schiracha je diva-
delním hitem poslední sezony,
který již vidělo téměř 400 tisíc
diváků.

Úklid Malešic

4. dubna

Cestovatelská
přednáška

7. dubna

Teror

26. dubna
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luštění

Třídění odpadu přímo v domech.
Praha 10 šíří osvětu

www.nasregion.cz

Mít popelnice na papír, plast, nápojové kartony a sklo třeba
ve dvoře bytových domů je pohodlné. Jen málo vlastníků
bytů ale ví, že je to možné za běžný poplatek. Zájem obča -
nů o službu chce vršovická radnice zvýšit pomocí informač-
ních seminářů. V Praze 2 a v Praze 3 vznikly desítky stano-
višť na tříděný odpad uvnitř nebo na pozemku vlastníka
domu. „Mělo by to pomoci zabránit hromadění nepořádku

Čtěte na…

Na kulturní mapě Prahy 10
přibyl další významný prostor
Objekt, který obyvatelé Prahy 10 dosud znali spíše jako
Waldesovo muzeum nebo Galerii Deset, nese odkaz pod-
nikatele a mecenáše umění Jindřicha Waldese. Ten je
spojený s nedalekou továrnou Koh-i-noor, která dosáhla
světového úspěchu s oděvními patentkami. Ostatně logo
s mrkající dámou, které dodnes tuto firmu zdobí, navrhl
pro Jindřicha Waldese jeho blízký přítel, malíř František

Čtěte na…

INZERCE V10-0309

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete české přísloví.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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volný čas

● Koncem ledna skončila v kulturním
cen tru Zahrada výstava vašich dosud
nepublikovaných fotografií z listopadu
1989, uspořádaná u příležitosti 30. vý-
ročí sametové revoluce a zároveň tři -
ceti let vaší profesionální dráhy foto -
graf ky. Jak na tu dobu před třiceti lety
vzpomínáte, co se vám vybavilo, když
jste připravovala fotografie na tuto vý-
stavu?

Předně jsem byla zaskočená, jak zajíma -
vé záběry to jsou, i přes jejich technickou
nedokonalost, nad kterou jsem shovívavě
mhouřila střídavě obě oči. Fotografie jsem
neviděla téměř třicet let, vytáhla jsem je až
na popud kamarádky Lucie Slavíkové Bou-
cher, která je ředitelkou Českých škol bez
hranic. Díky ní se dostala kolekce i na hap-
pening k oslavám výročí do Českého centra
v Paříži. Třicet let se nezdá zase tak moc,
z těch fotografií na mě ale kouká úplně jiná
doba, jiná éra. Nechce se mi věřit, jak velký
kus života mám najednou za sebou!
● Jak se vašima očima změnila místa
ono ho dění, která jste před třiceti lety
fotografovala? Jak vnímáte dnešní cen-
trum města, Národní třídu, Václavák
a Prahu 1 vůbec?

Popravdě tam dnes zavítám velmi spo-
radicky, protože hodně jezdím autem a jak
je to v centru s parkováním, víme všichni
moc dobře... Výjimkou jsou ovšem premi-

éry v Divadle Studio DVA, se kterým úzce
spolupracuji a žádnou jeho novinku si ne-
nechám ujít. Je fantastické, jak nádherný
prostor mohl na Václaváku díky novému
divadlu vzniknout ze starého kina! Novinky
v této části Prahy vnímám vůbec velmi po-
zitivně. Moc se mi líbí nová kancelářská bu-
dova Drn na Národní třídě, její prostředí
bych někdy moc ráda využila k fotografo-
vání, stejně jako se mi to podařilo třeba
v případě Tančícího domu.
● Téměř celý březen probíhá v kultur-
ním centru Zahrada další výstava vašich
fotografií s názvem Obrazy Izraele. Ří-
káte, že Izrael se stal zemí vašeho srdce.
Čím vás Svatá země tak zaujala?

Ta cesta byla jedno velké dobrodružství,
vydaly jsme se na ní spolu čtyři kamarádky
ve složení fotografka, herečka, lékařka
a produkční. Naším cílem bylo sledovat
hlavně stopy Ježíše Krista, měly jsme cel-
kem podrobně nastudované veškeré bib-
lické reálie, a aby toho nebylo málo, v zá-
věru naší výpravy jsme se s kamarádkou
herečkou nechaly v Jordánu pokřtít. To-
muto aktu ovšem předcházela historka,
kdy jsme hledaly úplně prapůvodní místo,
kde první křesťany křtil kdysi sám Jan Křti -
tel, a my netušily, že dnes leží na zaminova -
ném vojenském území. Taxikář nás dovezl
až k bráně s nápisem DANGER a honem
rychle raději odjel, zanechav nás svému

osu du. Ale světe div se, brána nebyla zam -
čená a nás nenapadlo nic jiného, než do
prostoru za ostnatým drátem vlézt. Nebyly
jsme ani překvapené, když se k nám po
chvíli v oblacích prachu přiřítil vojenský
džíp se strážci s očima na vrch hlavy. Bohu
díky měli ale pro naše pátrání pochopení,
naložili nás do džípu a na místo, které jsme
hledaly, nás sami dovezli!
● Na jaké fotografie se návštěvníci vý-
stavy Obrazy Izraele mohou těšit, co
všechno uvidí?

Kromě záběrů z Jeruzaléma, na kterých
samozřejmě nechybí Zeď nářků, Boží hrob
či Golgota, jsou součástí výstavy i obrazy
z Nazaretu, Betléma či Jericha. V posled-
ním jmenovaném městě nás uchvátil
chrám na Hoře pokušení, který je vytesaný
poměrně vysoko ve skále. Jeho fotografie
se navíc stala jakýmsi symbolem celé mé
výstavní kolekce.
● Ateliér máte na Praze 10. Využíváte
někdy k fotografování i její lokality?

Přesněji řečeno, ateliér mám na úpatí
parku Grébovka, což je učiněná lokalita
snů! Občas fotím i v exteriéru, pro což je
Grébovka skvělým místem, stejně jako ne-
daleké staré vršovické nádraží. Mám ráda
jeho omšelé zdi a temná zákoutí, vznikla
tam spousta úžasných fotek, naposledy
třeba bratrů Neckářových nebo Václava
Noi da Bárty.

Lenka Hatašová:
Fotograf do snímku vkládá
především svou duši
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Lenka Hatašová prošla coby fotoreportérka válečným

bojištěm na Balkáně, zeměmi Střední a Severní Ameriky

i tenisovými kurty legendárního grandslamu. V posledních

letech se věnuje téměř výhradně portrétu, fotografuje

zejména osobnosti české kultury, politiky a sportu.

K dokumentární fotografii se vrací při svých cestách po

světě jako v případech výstavních kolekcí z Kuby, Francie

nebo Izraele. Právě fotografie z cesty Lenky Hatašové po

Svaté zemi jsou nyní k vidění na její výstavě s názvem

Obrazy Izraele v kulturním centru Zahrada.
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Nabízíme vedení účetnictví
včetně zpracování mezd

a zpracování daňových přiznání
jak pro právnické tak i fyzické osoby.

Zpracování DP je s možností odkladu
daňovým poradcem do 30. 6.

HPHC s.r.o.,
hph@hphc.cz, pavelka@hphc.cz,

telefon: 602 614 194, 602 614 196

Účetnictví
administrativa

zpracování přiznání
pro firmy i OSVČ zajistíme

wikam s. r. o.
e-mail: mikam@alkay.cz

tel: 603 511 572, 739 571 505
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■ Dukelská x Volyňská 10. 3. 15.00–19.00 Vršovice
■ Tulipánová x Želivecká 11. 3. 13.00–17.00 Záběhlice
■ Jesenická x Nad Trnkovem 11. 3. 14.00–18.00 Záběhlice
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem II. 12. 3. 13.00–17.00 Michle
■ Platanová x Kapraďová 12. 3. 14.00–18.00 Záběhlice

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejnery jsou na kaž-

dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku, který je uve-
dený níže v harmonogramu ve-
dle data. Po uplynutí této do by
bude kontejner odvezen. Kon-
tejner může být odvezen i dříve,
pokud je již zcela naplněn!
V místě přistavení je přítomný
obsluhující pracovník. Do kon-
tejnerů lze vkládat pouze ty od-
pady, pro které je tato služba ur-
čena.

Do kontejnerů patří domov -
ní odpad objemného charakte -
ru, například starý nábytek,
podlahové krytiny, kovové odpa -
dy, sanitární keramika, auto-
skla, zrcadla, staré sportovní
náčiní apod.

Do kontejnerů nepatří ne-
bezpečné odpady, elektro spo -
tře biče (vč. ledniček, mrazáků,
moni torů, televizorů apod.),
pneu matiky, bioodpady a sta-
vební odpad. Kontejnery je za-
kázáno používat k odkládání
odpadů z podnikatelské čin-
nosti.

■ Nad Elektrárnou (u ČD) 12. 3. 15.00–19.00 Michle
■ Krymská x Kodaňská 14. 3. 8.00–12.00 Vršovice
■ Brigádníků x U Kombinátu 14. 3. 10.00–14.00 Strašnice
■ Nučická x Dubečská 16. 3. 13.00–17.00 Strašnice
■ Nosická (pod prod. Billa) 16. 3. 13.00–17.00 Strašnice
■ Nad Vodovodem x Slunečná 16. 3. 14.00–18.00 Strašnice
■ Srbínská (mezi garážemi) 16. 3. 14.00–18.00 Strašnice
■ Vladivostocká x Gruzínská 16. 3. 15.00–19.00 Vršovice
■ Sněženková x Meruňková 17. 3. 15.00–19.00 Záběhlice
■ Křenická x Olešská 18. 3. 13.00–17.00 Strašnice
■ Bramboříková, parkoviště 18. 3. 14.00–18.00 Záběhlice
■ Rektorská x Bakalářská 19. 3. 13.00–17.00 Malešice
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4) 19. 3. 14.00–18.00 Záběhlice
■ U Vršov. nádraží x Ukrajinská 19. 3. 15.00–19.00 Vršovice
■ Vladivostocká x Jaltská 21. 3. 8.00–12.00 Vršovice
■ Vršovická x Karpatská 21. 3. 10.00–14.00 Vršovice
■ Pod Altánem x Na Vrších 23. 3. 13.00–17.00 Vršovice
■ nám. Mezi Zahrádkami 23. 3. 13.00–17.00 Záběhlice
■ Přípotoční x Oblouková 23. 3. 14.00–18.00 Vršovice
■ Káranská x Pobořská 23. 3. 14.00–18.00 Malešice
■ Madridská x Norská 23. 3. 15.00–19.00 Vršovice
■ Ostružinová x Jahodová 24. 3. 15.00–19.00 Záběhlice
■ Elektrárenská x Nad Vrš. horou 25. 3. 13.00–17.00 Michle
■ Doubravčická x Tehovská 25. 3. 14.00–18.00 Strašnice
■ Tuchorazská (konec ulice) 26. 3. 13.00–17.00 Malešice
■ nám. Svat. Čecha x Minská 26. 3. 14.00–18.00 Vršovice
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou 26. 3. 15.00–19.00 Strašnice
■ Dykova (u Bezručových sadů) 28. 3. 8.00–12.00 Vinohrady
■ Průhonická x Vestecká 28. 3. 10.00–14.00 Strašnice
■ Petrohradská x Pod Stupni 30. 3. 13.00–17.00 Vršovice
■ Říčanská x Benešovská 30. 3. 13.00–17.00 Vinohrady
■ Sámova x U Vršovic. nádraží 30. 3. 14.00–18.00 Vršovice
■ Magnitogorská x Tádžická 30. 3. 14.00–18.00 Vršovice
■ Na Slatinách (u tel. automatu) 30 .3. 15.00–19.00 Michle
■ Nedvězská č. 6–12 31. 3. 15.00–19.00 Strašnice



Kombinovaná spotřeba a emise CO
2

vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

   NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA
  COMBI

Moje volba

NOVÁ GENERACE SEDADEL KOMFORT CELÉ POSÁDKY KESSY U VŠECH DVEŘÍ

Čtvrtá generace populárního modelu ŠKODA OCTAVIA COMBI je bezpečnější než kdy předtím. Nabízí až 14 úplně nových 

nebo zcela inovovaných asistentů včetně rozpoznávání dopravních značek. Pocit bezpečí celé posádky navíc umocňují 

špičkové Full LED Matrix světlomety a až 9 airbagů.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AB AUTO BREJLA S.R.O.
Automobilová 585 Vestec

Tel.: 244 912 000, info@auto-brejla.cz

www.auto-brejla.cz

Spolehněte se na nejmodernější technologie

INZERCE V10-0301



❖ Dobrý zdravotní stav
❖ Dobrý zdravotní stav

Referent/ka
intermodální přepravy
❖ organizace a plánování kontejnerové

přepravy
❖ SŠ vzdělání
❖ aktivní znalost NJ (slovem i písmem)
❖ zkušenosti v logistice výhodou, ne však

podmínkou (rádi Vás zaučíme)
❖ pečlivost, chuť učit se novým věcem

a rozvíjet se

Dispečer/ka 
❖ kontrola vlakových zásilek v provozu

terminálu
❖ práce ve třísměnném provozu
❖ uživatelská znalost PC
❖ ŘP skupiny B
❖ zodpovědnost, samostatnost

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. 

Adresa: Podleská 926/5, Praha 10 ‐ Uhříněves

NABÍZÍME:
❖ zázemí a stabilitu společnosti působící

na trhu přes 28 let
❖ 5 týdnů dovolené
❖ dvakrát ročně finanční bonusy
❖ stravenky plně hrazené

zaměstnavatelem
❖ závodní stravování 
❖ hlavní pracovní poměr

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

Elektromechanik
❖ opravy kolových překladačů 
❖ jednosměnný provoz 
❖ vyučení nebo SŠ (strojní, elektro,

technický, opravárenský směr)
❖ ŘP sk. B (uvítáme sk. C nebo T)
❖ manuální zručnost
❖ samostatnost, flexibilita, zájem o obor

INZERCE V10-0313


