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ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6

Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,

inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,

energetický štítek, převody energií, stěhování atd. 

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 
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Vážení čtenáři,
je po prázdninách, děti jsou
zpátky ve škole a nejbližší vol -
no je čeká až koncem říj na.
Pokud vám doma nespoko-
jeně vzdychají, že dalších de -
set měsíců je čekají jen samé
povinnosti, zkuste je nalákat
na nějakou zajímavou akci,
která se v okolí vašeho byd-
liště bude konat. Je to třeba
Ptačí výlet, který v říj nu
uspořádá Natura, quo vadis?
a její EkoCentrum vDomě.
Vydejte se s celou rodinou na

vycházku Malešickým lesíkem, pomozte s čištěním ptačích
příbytků a zjistěte něco zajímavého o ptačích sousedech.
Přečtěte si také povídání s hercem Michalem Dlouhým.
Proč má rád Prahu 10, na čem momentálně pra cu je, jak
tráví volný čas a jak vzpomíná na svého bratra Vladimíra
Dlouhého? Druhý rozhovor tohoto vydání je s Martinou
Nače radskou. Její dovednosti, vědomosti a um využijete
v případě, že máte domácího mazlíčka. V čem je její klinika
výjimečná a jaký má přístup k pejskům a kočičkám? Do-
zvíte se také novinky o spalovně Malešice, volnočasových
akcích nebo dopravních uzavírkách v desáté městské části.

Vaše Zuzana

INZERCE V10-0906
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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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Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Ptačí výlet
do Malešic

Na neděli 13. října naplánovalo
ČSOP Natura, quo vadis? a její
EkoCentrum vDomě Ptačí výlet.

Půjde o každoroční vycházku Malešic-
kým lesíkem s čištěním ptačích pří-
bytků a povídání o ptačích sousedech.
I letos se akce zúčastní ornitolog. Za-
číná se v 9.00 hodin a sraz je přímo
u EkoCentra v Rektorská ulici. Pořada-
telé zvou na akci i rodiny s dětmi, vy-
cházka je nenáročná, končit bude ko -
lem poledne.

Praha 10 požaduje veřejné projednání
záměru na navýšení kapacity spa-
lovny Malešice. Pražské služby, coby

provozovatel spalovny, plánují roční kapa-
citní navýšení z 330 na 394 tisíc tun. Praha
10 zaslala připomínky ministerstvu život-
ního prostředí, navrhuje například dobro-
volná kompenzační opatření pro karcino-
genní benzo[a]pyren. „Její škodlivost je
dlouhodobě vědecky prokázána. Skuteč-
nost, že pro ni není stanoven emisní limit,

ještě neznamená, že bychom její vypouš-
tění neměli hlídat. Zavedení kompenzač-
ních opatření ze strany provozovatele
spalov ny považujeme za zcela důvodné,
a vě říme, že budou zohledněna v koneč-
ném stanovisku,“ uvedla místostarostka
Jana Komrsková. Desítka také požaduje ve-
řejné projednání záměru. „O jeho případ-
ném konání budeme s krátkým předstihem
informovat na internetu a sociálních sí-
tích,“ slíbila starostka Renata Chmelová.

Desítka připomínkuje
zvýšení kapacity spalovny

Fotbalová talk show
Tomáše Poláčka

Hovory nad Ďolíčkem se jmenuje fot-
balová talk show reportéra, publi-
cisty, spisovatele a dobrodruha To-

máše Poláčka, která se bude konat 17. září
od 19.30 hodin ve Vršovickém divadle Ma -

na. Do tohoto dílu talk show si moderátor
pořadu Tomáš Poláček pozval taté ra a ma-
líře známého pod jmé nem Musa a dvě
opory současné bohemácké zálohy Kamila
Vacka a Jakuba Podaného.

INZERCE V10-0910

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. 



aktuality z Prahy 10 na www.nasregion.cz

Sumatra a prales
dětem

Cestovatelské promítání a povídá -
ní o zajímavých zážitcích, lidech
a přírodě cestovatelky Aleny

Hos nedlové, pracovnice spolku Prales
dětem, se bude konat v Malešickém
mikro pivovaru ve středu 18. září od
19.00 hodin, projekce potrvá do
21.00 hodin. Vstupné je dobrovolné,
ale vzhledem k omezené kapacitě sálu
doporučují pořadatelé si místo na pro-
mítání předem rezervovat. 

Komplexní
úklid komunikací

Obyvatelé desáté části musejí po-
čítat s omezením, které souvisí
s komplexním úklidem komuni-

kací. V ulicích budou vždy s předstihem
instalovány dočasné dopravní značky
zákaz zastavení. Úklid probíhá vždy
me zi 8.00 a 15.00 hodinou. 

INZERCE V10-0919

Několik uzavírek komplikuje dopravu
po desáté městské části. Třeba do
8. října potrvají práce v ulicích Es-

tonská – Hradešínská. V zaslepeném úse -
ku je zaveden obousměrný provoz se zajiš-
těním obslužnosti z ulice Chorvatská.
Objízdná trasa je vedena z ulice Hradešín-
ská vpravo do ulice Estonská, dále vlevo Na
Šafránce a vlevo Chorvatská. V ulici Na Ša-
fránce v úse ku Estonská – Chorvatská je

z důvodu vedení objízdné trasy obrácen
směr provo zu. Do 19. září platí omezení
v Černomořské, křižovatky Černomořská
x Košická a Černomořská x Charkovská
zůstá vají průjezdné v zúženém profilu.
Průjezd je umožněn i v křižovatce Černo-
mořská x Na Královce pro zajištění výjezdu
z ulice Na Královce do ulice Košická přes
východní rameno ulice Černomořská, kde
je obrácen směr provozu. 

Dopravní omezení
v desáté městské části

Desítka hledá
provozovatele Waldesova centra

Nového provozovatele pro objekt Wal-
desova centra ve Vršovicích hledá
desátá městská část. Jde o bývalé

prostory Galerie Deset. Podmínky výběro -
vého řízení jsou na webu desáté městské
čás ti. Waldesovo muzeum vzniklo před

více než 100 lety v roce 1916, založil ho
Jindřich Waldes, vynálezce patentního
knoflíku. Nejprve našlo domov ve Vršovi-
cích, po tom v Moskevské. V muzeu byla vy-
stavena spínadla a další ozdoby šatů, obuvi
a pokrývek hlavy.
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veřejný prostor

Trápení s pomalým internetem zná
asi každý. Ve chvíli, kdy potřebujete
stáh nout velký soubor nebo se chce -

te dívat na video online, začne internetové
připojení „stávkovat“ nebo úplně „spad ne“.
Tomu se ale můžete konečně vyhnout.

Vyhrazené pásmo
jenom pro vás

Nordic 5G internet je šířen v takzva -
ném icencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-
těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhra-
zené pás mo tak zaručuje rychlé a stabilní
připojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pás mo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-

ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v neli-
cencovaném pásmu, se spíše podobá ne-
blaze proslulé dálnici D1. 

Rychlost,
která potěší

Nordic 5G internet je vybudován na nej-
modernější 5G-ready technologii, která za-
ručuje jeho stabilitu a kvalitu. Vybrat si
můžete ze dvou variant: Nordic 5G o rych-
losti 40 Mb/s, tedy internet, který je urče -
ný běžnému užívání a stahování dat, ne bo
zákazníky nejoblíbenější připojení Nordic
5G Plus o rychlosti 100 Mb/s. To splňuje
požadavky na internet pro velmi náročné
domácnosti, ve kterých potřebují být on-
line všichni najednou. Obě možnosti vám
zaručují kvalitní připojení k internetu,
které se neseká.

Rychlé, stabilní,
a hlavně bez závazku!
Tak má vypadat ideální připojení k internetu
Také vás již nebaví neustále padající nebo pomalý

internet? Takové starosti klidně hoďte za hlavu. Do vaší

lokality vstupuje telekomunikační operátor Nordic Telecom

a přináší s sebou vysokorychlostní internet, který je

stabilní, bez závazku nebo datových limitů. 

Bez závazku
a datových limitů

Nordic Telecom lidem přináší svůj vyso-
korychlostní internet nejen bez datových
limitů, ale také bez jakéhokoliv časového
závazku, jakým je například smlouva na 12
nebo 24 měsíců. U Nordic Telecomu takové
závazky nečekejte. Telekomunikační ope-
rátor chce svým zákazníkům nabídnout
skutečnou volnost. To znamená, že pokud
již nebudete mít o poskytovanou službu
zájem, stačí ji jednoduše vypovědět. Inter-
net není omezen datovým limitem, takže
se nemusíte bát stahovat velké soubory. 

Objednávka
online

Nordic 5G internet lze objednat online,
doslova na pár kliknutí. Celý proces objed-
nání vysokorychlostního připojení nezabe -
re více než pár minut a je opravdu jednodu-
chý. Samotnou instalaci obstará zkušený
technik, takže vy budete zcela bez starostí.
Objednat Nordic 5G internet můžete na
adrese www.5Gvevzduchu.cz. Pokud ra-
ději volíte telefonický kontakt, stačí zavolat
na telefonní číslo 800 666 777.
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Překvapivá volnost

Pevný 5G internet  
Stabilní, bez závazku, 
bez datových limitů 
  www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

INZERCE V10-0905



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 V10-0907
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osobnost Prahy 10
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● Roli herce Boba Barela vám psal au -
tor a režisér hry Smrt mu sluší Daniel
Hrbek přímo na tělo. Myslíte si, že máte,
jako Michal Dlouhý, s postavou Boba Ba-
rela něco společného?

Myslím, že s Bobem Barelem, když to
vez meme po té profesní stránce, máme
hod ně společného. Vidím se v některých
povahách a reakcích Boba Barela, společné
máme povolání, starosti. Naše společná
starost je kritik, na což se v té hře hodně dí-
váme dopodrobna. Citujeme konkrétní si-
tuaci, tedy inscenaci Kdo je tady ředitel
a kritiky na ni, což byl takový první impuls
k tomu, aby tohle představení vzniklo. Ne-
chvalná kritika na hru Kdo je tady ředitel
vyšla před deseti lety a my to představení
hrajeme deset let, pořád pro vyprodané
hlediště. Takže se asi někdo spletl, jen ne-
víme kdo, jestli my, anebo kritik. 
● Jsou v inscenaci Smrt mu sluší nějaké
scény, momenty, na které se těšíte?

Vzhledem k tomu, že je to úplně čerstvá
inscenace a Dan Hrbek sestavil partu lidí,
kteří se znají a mají se rádi, tak musím říct,
že se těším na každou scénu, a nejenom
svoji. Strašně rád se dívám i na scény, ve
kterých nehraju, což je u mne docela vzác -
né, ale je to hrozně příjemné. Všichni hrají
skvěle, takže dá se říct, že na tuhle otázku
je jednoduchá odpověď, protože se těším
na každou chvilku na jevišti a těším se i na
ty chvilky, když na jevišti nejsem.  

● Ovlivňují vás nějakým způsobem po-
stavy, které ztvárňujete, i v soukromí
a naopak, promítáte do svých rolí své ži-
votní okamžiky?

Obé je pravdou. Samozřejmě že když člo-
věk zkouší nějakou roli, tak se to odrazí na
jeho chování doma. Jak se naše práce pře-
náší domů, znají nejlíp naše partnerky. Ne-
dávno jsme zkoušeli Scény z manželského
života a moje Zuzka si v průběhu zkoušení
jen tak povzdechla a říkala: „Já se tak tě -
ším, až budeš opakovat toho Cyrana,“ pro-
tože Scény z manželského života jsou pře -
ce jen trochu ostřejší téma než Cyrano.
Ještě se vrátím k těm kritikům a tomu, co
je mi od spousty z nich často vytýkáno, te -
dy můj bezbřehý temperament. Ano, no -
sím do vínku divadla svoji energii, ale já to
prostě tak cítím, jsem rád, když je divák
spokojený a když má pocit, že pro svou roli
dělám maximum. Nemluvě o tom, že di-
vadlo je pro mě i taková terapie, doma jsem
pak hodný jako beránek, takže to má vlast -
ně dvojí účinek.
● Zmínil jste inscenaci Scény z manžel-
ského života, která vznikla podle filmu
Ingmara Bergmana. Její premiéra a pre-
miéra hry Smrt mu sluší, proběhly krát -
ce po sobě. To muselo být asi hodně ná-
ročné, jak jste to zvládal?

Ano, bylo to hodně náročné, až kruté.
Pět měsíců jsem byl doslova zavřený v di-
vadle. Bylo to ale cílené a řízené, protože

jsme se takhle s panem ředitelem domlu-
vili, bohužel jinak to načasovat nešlo. Na
základě toho ale budu mít zase trochu vol-
něji a asi tak tři roky nemusím nic zkoušet,
protože už mám tolik titulů, že se to nedá
ani stihnout reprízovat. Takže teď budu
mít delší volno od divadelního zkoušení.
Bylo to skutečně kruté, ale na druhou stra -
nu krásné, protože obojí jsme dělali se
skvě lou partou, se skvělými lidmi. Dva
krás né kusy a oba dva úplně jiné žánry.
Z toho řekněme těžšího žánru manžel-
ských starostí a problémů jsme přeskočili
do téhle krásné komedie z divadelního pro-
středí, kterou jsme všichni milovali od
první chvíle, kdy jsme si ji přečetli na prv-
ním čtení. Mám obrovskou radost z toho,
že se líbí i divákům, normálním lidem, a to
přestože je tam spousta interních odkazů
a vtípků, i tak tomu lidi rozumí, jdou s ná -
mi, smějí se a skvěle se baví.
● Kdybyste si měl vybrat nějaké místo,
které části Prahy by se vám nejvíc líbily
k životu, k bydlení

Hodně často jsem pobýval Na Praze 10.
Brácha měl svůj první vlastní byt, kde jsem
trávil strašně moc času a moc rád, kousek
od Flory na desítce. Rád na to vzpomínám..
●Váš bratr byl také vynikající herec. Jak
moc vás ovlivnil?

Dlouho se mě ptali, jestli mám nějaký
vzor, a já vždycky říkal, že nemám. Teprve
pár let zpátky ale říkám, že člověk chca-

Michal Dlouhý:
Nosím do vínku divadla svoji energii

K herectví přičichl Michal Dlouhý již v útlém dětství. Na
rozdíl od mnoha jiných dětských hereckých hvězd se na
jevišti, před kamerou i v rozhlasových a dabingových
studiích úspěšně uplatňuje i v dospělosti. Po studiu
Pražské konzervatoře působil na předních českých
divadelních scénách, v současné době je Michal Dlouhý na
volné noze a nadále se objevuje na mnoha pražských
jevištích. Ve Švandově divadle, kde působí jako stálý host,
zvládl na konci minulé sezóny brzy za sebou hned dvě
premiéry. V dramatu Scény z manželského života
ztvárňuje manželský pár spolu s Michaelou Badinkovou
a v hořkosladké komedii z divadelního světa Smrt mu sluší
hraje ješitného, po uznání toužícího herce.
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nechca, když má vedle sebe toho skvělého
hráče, žije s ním a je s ním dost často v kon -
taktu, tak ho jako vzor vlastně mít musíte
nebo se to na vás stejně samozřej mě pře-
náší. My jsme spolu s bráchou spolupraco-
vali, povídali si, hráli jsme spo lu, takže ten
vliv tam musí být a je. Hodně často mi po-
slední dobou lidi říkají, že jsem čím dál tím
víc Mírovi podobný. A já jsem šťastný za to,
že přebírám, nebo aspoň doufám, že přebí-
rám, to skvělé, co měl, a tlačím, posouvám
to dál, dalším divákům.  
● K herectví jste se dostal už jako malé
dítě. Bylo vždy jasné, že budete herec,
nebo jste uvažoval i o nějakém jiném po-
volání? Jaká práce by vás bavila?

Vyplynulo to z toho, že jsem od malička
točil, chodil se strašně rád dívat na bráchu
do Divadla Na Zábradlí a pohyboval se v he-
reckém prostředí, takže jsem to měl pod
kůží. Jiná volba asi nebyla. Jako dětský
herec jsem fungoval už ve čtyřech letech,
protože kvůli tomu mému temperamentu,
o kterém jsme mluvili, mě vyhodili ze škol -
ky a mamka mě musela tahat s sebou, když
chodila jako dospělý doprovod Míry na na-
táčení. Tam si mě všimli pomocní asistenti
a začali mě používat. Díky tomu jsem prů-
běžně furt někde něco točil. Nápad být her-
cem ale opravdu přišel až v osmé třídě, kdy
mi najednou přestala jít matika, přestože
tatínek byl stavební inženýr a matiku uměl
velmi dobře. Na konzervatoři žádná mate-
matika, fyzika ani chemie není, tak jsem si
říkal, že by asi bylo správné, a pro mě vý-
hodnější, kdybych šel tam. Vůbec to ale ne-
muselo dopadnout, a kdyby mě na konzer-
vatoř nevzali, mohl jsem být umělecký
truhlář nebo umělecký vazač knih, protože
strašně rád pracuji rukama. Rukodělná
prá ce mě baví, je to moje hobby, a když
mám volný čas, pracuji a současně relaxuji
takhle.
● Jste hercem na volné noze, což zna-
mená i jistou volnost. Podle čeho si vybí-
ráte role, co vás musí zaujmout, abyste
roli vzal? 

Nějak moc nedávám důraz na hry, ve kte-
rých bych chtěl hrát. Nemám ani žádné vy-
sněné role, protože většinou, když si něco
přejete, tak vám to nevyjde a já nechci být
smutný. Netoužím po žádné roli, krásné
jsou ty nabídky, které přicházejí. První
a hlavní můj důraz je na to, kdo, jaká sklad -
ba lidí to bude dělat, nezáleží už tolik na
tom, co to bude. Důležité tedy pro mne je,
kdo tam bude, protože s těmi lidmi trávíte
dva a půl měsíce zkoušení a potom, když se
to povede, třeba i těch deset let, jako s před-
stavením Kdo je tady ředitel. Takže chcete
ten čas trávit v příjemné společnosti lidí,
které máte ráda, kterým rozumíte a kteří
rozumějí vám. Právě to je základ úspěchu

a výsledku, proto je pro mě vždycky domi-
nantní a základní, s kým to budeme dělat. 
●Ve kterém žánru se cítíte nejlépe, jaká
herecká poloha vám vyhovuje víc, kome-
diální, nebo vážná? 

Naštěstí to mám tak hezky namíchané.
Na divadle převážně hraji komedie a před
kamerou mívám ty grázly, kriminálníky
a tak podobně. Mám to tedy tak příjemně
rozdělené, hezky vyvážené, a když je toho
jednoho moc, tak se zase odreaguji na je-
višti anebo na té druhé straně. Mám to tak
pěkně namixované vlastně až po tom skoro
nebezpečném začátku, kdy jsem hrál v růz-
ných pohádkách jenom prince a už to vypa-
dalo, že se opravdu zaškatulkuju. Naštěstí
přišel Hynek Bočan s Přítelkyní z domu
smutku, kdy mě z téhle škatulky vytáhl
a šoupl mě až úplně jinam. Za to jsem mu
vděčný a díky tomu mám tak pestrou pa-
letu rolí, které mi nabízejí.
● Paleta vašich rolí je opravdu hodně
pestrá, přes detektivky, Sametové vrahy
až k Bohémě, kde jste hrál Zdeňka Ště-
pánka. Jaké to bylo hrát tohoto barda
českého divadla?

Když nám Robert Sedláček s paní autor-
kou Terezou Brdečkovou nabídl scénáře,
jednak to bylo skvělé téma a jednak ty scé-
náře byly tak krásné, to se tak krásně četlo.
Jásal jsem, že konečně nebudu točit krimi-
nálky, ale že to bude něco, co má hlavu a pa -
tu, co má něco společného s naší krásnou
minulostí. Samozřejmě to pro mě byla
straš ná zodpovědnost, protože Zdeněk
Ště pánek byl pan herec, pan mistr, takže
jsem měl k té roli velký respekt. Dělal jsem
už předtím s Robertem jeden díl Českého
století a věděl jsem, že to udělá dobře, pro-
tože on není režisér, který by to vzal jako
spotřební materiál a udělal to jenom pro
tuctové zhlížení. A udělal to krásně, jsem

za to strašně rád. Byla to krásná práce
a velmi rád na ni vzpomínám.
● Často se věnujte také dabingu, vaším
hlasem k divákům promlouvá Brad
Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp
a mno zí další. Je ještě nějaká postava,
které byste rád propůjčil svůj hlas?

Opravdu nevím, je to podobné jako s tě -
mi hrami nebo rolemi. Když si člověk něco
přeje, tak mu to nevyjde. Nikdy mě ale ne-
napadlo a nepřemýšlel jsem o tom, že bych
chtěl někoho zkusit nadabovat, protože
když už byl nadabován a byl dobře nadabo-
ván, tak není důvod to měnit. Vždycky mi
běhá mráz po zádech, když slyším hlas ně-
koho jiného u herce, u kterého byl skvělý
dabér a najednou to změnili, to mi vždycky
vadí. Měl jsem štěstí, že jsem si vyzkoušel
dabovat spoustu skvělých hráčů součas-
nosti, ale i minulosti. Zkoušel jsem namlu-
vit Belmonda i Delona, když byli ve filmu
mladí, ale vždycky mi to vadilo, nikdy mi to
nedělalo dobře. Raději bych i tam dal ty
starý chlapy, kteří je dabovali skvěle, pro-
stě ten jejich hlas k tomu herci patří.
●Dabujete také kovboje Woodyho v ani-
movaných filmech Toy Story: Příběh hra-
ček. Máte rád animáky?

V červnu jsme dodělali, nadabovali čtyř -
ku, už by měla být v kinech. Díky tomu, že
mám dvě malé děti, samozřejmě animáky
sleduji a mám je rád. Hlavně v současné
době je většina těch animáků i pro dospělé,
protože je tam opravdu tak krásný humor,
že se pobaví jak rodiče, tak děti. Miluji sou-
časné, nové animáky, ale krásné jsou i ty
staré, klasické, které mají svoji poetiku.
Dnes ka je to trošku opravdu odraz doby,
ale je to vtipné, baví mě to. Pokud v nich ne -
ní moc násilí a nesvádí to k něčemu, z čeho
by si děti neměly brát příklad, tak se mi líbí
a rád je s holkami sleduji.    
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Michal Dlouhý
herec

■ Narodil se v Praze a herectví se začal věnovat už jako malé
dítě. Jako dětský herec se objevil například v Kachyňových fil-
mech Lásky mezi kapkami deště nebo Cukrová bouda.
■ V roce 1988 ukončil studium na Pražské konzervatoři a od
té doby se objevoval na předních českých divadelních scé-
nách, jako například Národní divadlo, Činoherní klub, CD 94
v Celetné, Divadlo Kalich, Divadlo Na Zábradlí, Městská diva -
dla pražská, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Palace, Letní shake -
spearovské slavnosti. 
■ Hrál v desítkách filmů, v televizních seriálech a inscena-
cích. Dosud největší filmovou roli mu nabídl v roce 2005 reži-
sér Jiří Svoboda v drsné kriminálce Sametoví vrazi. Nedávno
jej televizní diváci měli příležitost sledovat v titulní roli tele-
vizního seriálu Kapitán Exner nebo v roli Zdeňka Štěpánka
v šestidílné televizní minisérii Bohéma.

● Co děláte raději, nebo co je
obtížnější, dabovat živé herce
nebo ty animáky, jaký je v tom
rozdíl?

Animované filmy, ještě navíc
když jdou do kin, se dělají poc-
tivěji, namlouvají se opravdu po
větách. Třeba Příběh hraček 4,
ten jeden díl, jsme dělali čtyři
dny. Kdežto u současných hra -
ný ch filmů dokážete udělat vel-
kou hranou roli za dvě a půl
hodi ny, což je strašné. Nesou-
hlasím s tím, ale je to prostě
styl současného dabingu. Bohu-
žel je to pak na výsledku vidět,
je to slyšet a odrazí se to na cel-
kovém výsledku. Mrzí nás to,
snažili jsme se to před zhruba
dvěma lety nějak změnit, ale
bohužel se nám to nepovedlo.
Většina mladých lidí už dnes
filmy sleduje raději v originále,
takže až odpadne naše gene-
race, tak si myslím, že se už ani
nic dabovat nebude. 
● Volného času už podle to -
ho, co jsme si říkali, asi moc
nemáte, a k tomu ještě děláte
i pro rozhlas…

Pro rozhlas dělám vzácně,
ale hrozně rád. Bohužel ale
toho času je opravdu málo,
takže bych to potřeboval vědět
vždycky tak rok dopředu. Di-
vadlo plánuji vždycky rok do-
předu, kdy, co budu kde hrát,
a potřeboval bych si takhle na -
plánovat i rozhlas, ale ten zase
tak dopředu nefunguje. 
● Zbývá vám vůbec čas na ně-
jaké zájmy? 

Jsme taková sportovní rodi -
na. Se ženou jsme se potkali na
tenise, takže náš největší koní-
ček je tenis a pak samozřejmě
všechny míčové sporty, cyklis-
tika nebo cestování. Straš ně
rádi cestujeme, máme to nějak
v krvi. Zuzka i já jsme dostali do
vínku od svých rodičů takovou
putovní nebo kočovnou pova -
hu. Oba rádi kočujeme a byt
vlastně máme jen na to, aby-
chom si tam vyprali, přespali,
najedli se a zase zmizeli. Sna-
žím se poslední dobou dá vat
velký důraz na volno, protože
už mi také není dvacet. Trošku
jsem osekal práci, takže už ne-

hraji každý den. Je to zdra vé
a baví mě to pak mnohem víc.
Udělal jsem si takový systém,
že každou středu mám vyčleně-
nou pro svoji ženu, abychom
mohli být spolu, protože se
jinak celý týden nevidíme.
A jednou za čtrnáct dní mám
volný celý víkend, kdy můžu být
s dětmi.  

●Navštěvujete někdy divadlo
i jako divák?

To jsou právě ty středy, kdy
můžeme se ženou, případně
i dět mi někam vyrazit. Ne dáv -
no jsme byli i s holkami třeba
v O2 aréně na představení
Cirque du Soleil. Chodíme ob -
čas i do divadla, ale většinou na
veřejné generálky.

Chcete zlepšit techniku plavání
pod vedením zkušených trenérů

v centru Prahy?

Každou neděli 18–19 hod.

TJ Sokol Královské Vinohrady
Polská 2400/1A

Cena lekce 300 Kč

◗ Skupinové plavání.

◗ Zdokonalení techniky a kondiční kurzy pro
všechny věkové kategorie a děti od 6 let.

◗ Doplňkový trénink ke všem sportům.

◗ Rozdělení do výkonnostních tříd.

Kontakt: 722 907 142

            POMATURITNÍ  
  JAZYKOVÉ STUDIUM
         A, N, Šp, Fr, R, It

Management
Obsluha PC
Akreditované  

REKVALIFIKACE

JAZYKOVÉ 
KURZY
všech 
typů

A, N, Šp, 
Fr, R, It

MEZINÁRODNÍ 
TESTY

Jen za  
900 Kč

    pilotní program

www.bi.cz

274 776 256

JAZYKOVÁ
ŠKOLA

Informujte se
na LAST MINUTE

slevy 10 až 40%!

602 299 847
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cestování

Italský ostrov Ischia
v Neapolském zálivu
v poslední době navštěvuje
stále více českých turistů,
a to zejména díky
termálním pramenům,
kterých je na ostrově
opravdu požehnaně. 

Díky vulkanickému původu ostrova se
v podzemí nachází doposud aktivní,
žhavé magma, jež tyto vyvěrající,

léči vé prameny ohřívá, a to až na teplotu
90 stupňů Celsia. Na ostrově najdeme ce -
lou řadu pozůstatků vulkánů. Jednou
z nejznámějších vyvřelin je tzv. hřib, na-
cházející se přímo u pobřeží v Lacco
Ameno. Poslední významná sopečná erup -
ce zde nastala v roce 1302.

Ostrov s rozlohou 47 km2 obývá při-
bližně 60 tisíc stálých obyvatel, o počtu za-
hraničních turistů v letních měsících ne-
mluvě, takže je tu celkem živo. To se
pro jevuje zejména v hustém dopravním
ruchu na ostrově, který je pro turistu ne-
znalého italského pojetí dopravy celkem
oříškem, jelikož pohyb v úzkých uličkách,
kterými projíždí v průběhu jakékoli denní
i noční doby mnoho automobilů a motocy-
klů, je poněkud náročný. 

Na ostrově nalezneme mnoho turisticky
atraktivních míst, která určitě stojí za ná -
vštěvu. Dominantou ostrova je Aragonský
hrad ve městě Porto Ischia. Ten spatří
každý návštěvník Ischie už z dálky z tra-
jektu, který pravidelně připlouvá z Neapole
a okolních přístavů. Hrad se vypíná 115

me trů nad hladinou moře na vulkanickém
ostrůvku spojeném s městem mostem. Je -
h o první výstavba spadá již do 5. stol.
př. n. l. Za svoji současnou podobu vděčí
dyna stii Aragonců z 15. století. Král Alfons
nechal postavit i již zmíněný most Ponte
Aragonese. V době největšího rozkvětu žilo
na hradě až několik tisíc lidí.

Při návštěvě hradu určitě nezapomeňte
na klášter klarisek s děsivou kryptou, kam
byly zemřelé nebo umírající jeptišky přene-
seny a posazeny na kamenné stolice s otvo-
rem uprostřed, připomínající suché toalety.
Tekutiny odcházející z těl zemřelých byly
jímány do nádob pod otvory a zbylé kosti
byly posléze uloženy v kostnici. Tento mor-
bidní způsob pohřbívání měl zdůraznit po-
míjivost lidského těla. Klášter byl zrušen
až v roce 1810. V další kryptě na hradě pak
nalezneme nádherně dochované zbytky
nástěnných fresek. V prostorách hradu se
rovněž nachází několik kostelů, muzeum

zbraní a mučicích nástrojů a také kavárna.
Výstupu na hrad se nemusíme obávat, pro-
tože tu byl zbudován výtah. Z vyšších pater
hradu se nám naskytne úchvatný výhled
do mořských dálav a v horkých dnech nás
zde alespoň částečně osvěží mořský vánek.

Další zajímavostí ostrova jsou bezesporu
přírodní termální prameny Sorgeto, vyvě-
rající přímo do moře a mísící se tak s moř-
skou vodou. V místě, kde vyvěrají, mají tep-
lotu skutečně až 90 stupňů Celsia, lidé si
zde vaří vajíčka a například i brambory.
Vstup sem je volný, ale cesta zpět k autobu-
sové zastávce je celkem strmá, zdolat mu-
síme nejen schody, ale i příkré stoupání.

Na ostrově také naleznete několik vel-
kých termálních parků, jako například
park Negombo nebo termální prameny Ni-
trodi, které navštěvovali již staří Římané
a kde lze léčivou vodu kromě využití ke
koupelím také pít. Městečko Forio, častá
destinace českých turistů, vám pak na-
bídne několik příjemných kostelíků. Jeden
z nich, Santa Maria, si zahrál i ve filmu
„Nebožtíci přejí lásce“ (režie: Billy Wilder,
1972).

Co se zdejšího koloritu týče, na své si
přij dou zejména milovníci dobrého vína
a likérů. Ten nejproslulejší se vyrábí z míst-
ních, věhlasných citronů. Rovněž citro-
nová parfumerie tu na naše smysly zaútočí
na každém rohu, zejména v podobě voňa-
vých mýdel ve tvaru citronu. Rovněž gur-
máni milující ryby a mořské plody tu nale-
znou nepřeberné množství čerstvých
zdro jů. A samozřejmě nejde opomenout
vyhlášený olivový olej, hojně využívaný
v místní kuchyni. Ischia je ostrovem mno -
ha tváří a záleží na každém z nás, kterou
z nich si pro trávení své dovolené zde vybe-
reme.

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

Ischia, italský ostrov mnoha tváří

Útesy Faraglioni Capri
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luštění

V tajence naleznete citát Marka Twaina.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 09: ‚‚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.

Alej sakur v Praze 10 napadl škůdce,
musí se kácet

www.nasregion.cz

Praha 10 nechá pokácet čtyři okrasné sakury ve stromo-
řadí v ulici V Olšinách. Důvodem je napadení škůdcem
bělokazem, kvůli kterému už v aleji osm stromů pokácely
Lesy hlavního města. V tiskové zprávě o tom informovala
radnice městské části. V aleji je přes 70 sakur. V poslední
době vyvolalo kácení stromů odpor místních v Praze 2.
Stromy napadly dva druhy brouka bělokaze, a to ovocný

Čtěte na…

Malešická spalovna chce zvládnout
zlikvidovat víc odpadu. 
Radnice Prahy 10 chce veřejně projednat záměr na navý-
šení kapacity spalovny Malešice. Uvedla to v připomínkách,
které odeslala Ministerstvu životního prostředí. Plánovaný
nárůst o 64 tisíc tun odpadu ročně považuje za významný
záměr, jenž bude mít vliv na životní prostředí i dopravu oby-
vatel Malešic a Štěrbohol. Spalovna Malešice (oficiální
náze v Zařízení pro energetické využívání odpadu, zkratka

Čtěte na…
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Moderní metody a vyba-
vení, ale hlavně ohle-
duplný a lidský přístup

dělají z Veterinární kliniky
MVDr. Martiny Načeradské
mís to, kam se bez obav vydávají
majitelé domácích mazlíčků,
ale často sem beze strachu při-
cházejí i samotní zvířecí pa -
cienti. Co všechno mohou lidé
pro svá zvířata udělat, aby se
jim dobře žilo? „Důležité je sna-
žit se jim porozumět! Není nic
horšího, než když vám nikdo
nerozumí,“ říká Martina Nače-
radská.

● V čem jste podle vás výji-
meční?

Myslím si, že třeba v tom, že
se ke zvířatům, s nimiž k nám

majitelé přijdou, chováme, jako
by byla naše vlastní. Všichni ta -
dy jsme srdcaři a zjistila jsem,
že to ne vždy bývá pravidlem.
Spousta veterin má super vyba-
vení, to my máme také, ale ke
zvířeti se chováme jako k živé
bytosti, ne jako k nic nechápají-
címu tvorovi. Dokonce jsem sly-
šela i historku, jak si veterinář
na ošetření kočky bral svářeč-
ské rukavice. Tak to se u nás ne-
děje. Máme dokonce certifikaci
Cat Friendly a byli jsme první
klinika, které byla v ČR vůbec
přidělena.
● V čem tenhle titul spočívá?

Musíme plnit několik podmí-
nek. Třeba že se náš personál
průběžně vzdělává, a abychom
certifikát dostali, musíme mít

předepsané vybavení a moderní
léčebné metody. Na stáž k nám
chodí studenti zemědělské uni-
verzity a ty vzděláváme v tom,
jak se chovat ke zvířatům ohle-
duplně. Třeba takové vyndá-
vání z přepravky se zdá jako
strašně jednoduchá věc. Ale už
to, že zvíře na veterině někdo
z přepravky vyndá špatně, je
špatný začátek vyšetření. Kaž -
dý má rád příjemné a slušné za-
cházení, to mají zvířata stejně
jako lidé, vlastně ještě možná
o něco horší, protože jim nevy-
světlíme, co se bude dít. S na-
šimi pacienty si povídáme, hla-
díme je a mazlíme se s nimi,
uklidňujeme i majitele, protože
svoji nervozitu mohou na zvíře
přenést. Dokonce využíváme

i bylinky, kozlíkem u koček
zmů žeme ledacos. Máme také
samostatnou čekárnu pro koč -
ky a pro psy. 
● Mluvíte hodně o kočkách,
ale staráte se i o další zvířa -
ta…

Staráme se, jak já říkám,
o všechno chlupaté a teplé,
kromě koček a pejsků i o krá-
líky, fretky a další. Co se týče
psů, využíváme hlavolamy Her-
senwerku, naše sestřička je do-
konce instruktorkou této meto -
dy. Využíváme tak při rozených
psích smyslů k jejich uklidnění
v ordinaci a při vyšetření. Na
objednané pacienty mám zpra-
vidla vyčleněnou hodinku času.
Pejska necháme vyřešit hlavo-
lam, projít si ordinaci, dostane

Martina Načeradská:
Zvířatům musíme porozumět
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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
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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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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na
www.vase10.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Fotbalový klub ČAFC Praha (www.cafcpraha.cz),
který v letošním roce slaví 120 let od svého založení,

hledá děti se zájmem o fotbal do svých řad.
Bereme kluky i holky již od 4 let, neváhejte a přijďte si

k nám do Záběhlic zatrénovat, nabízíme nadstandardní
tréninkové podmínky (2 travnatá hřiště, nové hřiště s UMT).

V případě zájmu kontaktujte pana Davida Kopce
(777 234 679; david.kopec@seznam.cz).

pamlsek a pro něj je to úplně
jiný zážitek, než když přijde,
položíme ho na stůl a píchneme
do něj injekci!
● Máte také štěněcí školič -
ku…

To je místo, kde se štěňátka
socializují, hrají si a víme
o tom, že když k nám jdou, vy-
bíhají schody po třech, protože
se k nám strašně těší. Je to jako
děti a zubař. Když jde dítě na
vyšetření, čtyři lidé na něm leží
a drží ho, aby se mu lékař kouk-
nul do pusy, těžko tam pak bu -
de chodit bez obav. My se sna-
žíme, aby se u nás pejsci cítili
dobře. Připravuji manuál pro
veterináře, jak ošetřovat psa,
aby se při vyšetření cítil kom-
fortně. Využívám k tomu zna-
lost psích konejšivých signálů,
je to psí řeč, kterou zvíře dává
najevo, jak se cítí. Pokud to lidé
respektují, má to stejný efekt
jako u zubaře, když zvednete
ruku a dáte tím najevo, že má
lékař přestat, že to bolí.
●V čem spočívají preventivní
prohlídky, které u vás na kli-

nice nabízíte majitelům psů
a koček?

Když jdou lidé na veterinu
pouze v akutní situaci, může
být pozdě. Jsou třeba plemena
koček, která jsou náchylná k sr-
dečním nemocem. V těchto pří-
padech je dobré zvíře průběžně
sledovat třeba už od jednoho
roku a lecčemu se tak může
předejít, protože když majitel
kočku přinese v poslední fázi
srdečního selhání, tak už často
nestihneme ani nic udělat. Ma-
jitel zvířete by si o plemeni měl
nastudovat maximum infor-
mací a podle toho se chovat. Ty-
pickým příkladem jsou krátko-
lebá plemena psů, kteří nejsou
schopní se v létě venčit, aniž by
se přehřívali či dusili.
●Věnujete se také poruchám
chování u psů i koček. 

Žijeme konzumním způso-
bem života. Pořídíme si zvíře,
nic o něm nevíme a považujeme
ho za módní doplněk. Konkrét -
ně psi tímhle strašně trpí. V by-
tech žijí psi šlechtění na práci,
kteří jsou deset hodin zavření

doma bez pohybu a bez pozor-
nosti. Takový pes může začít
být agresivní či demoluje byt.
Důvod je takový, že je naprosto
zoufalý.
● Co kromě jmenovaného
mohu ještě udělat pro to, aby
moje zvíře bylo spokojené?

Snažit se mu porozumět! Ne -
ní nic horšího, než když vám
nikdo nerozumí. Zvíře se časem
naučí rozeznávat některá slo -
va, ale rozumět všemu, co říká -
me, nebude nikdy a my se mu-
síme snažit číst jeho řeč těla.
A aby byli spokojení i majitelé,
doporučujeme jim zvíře pojis-
tit.
● Jaké chyby dělají nejčastěji
majitelé zvířat?

Nečistí jim zuby! Existují stu-
die, které dokládají, že zvířata
s opečovávaným chrupem žijí
déle. S onemocněním zubů mů -
že souviset celá řada zánětů
v úplně jiné části těla, u koček
třeba selžou ledviny, nebo se
může rozvinout třeba i zánět
žaludku, bakterie se mohou do-
stat do kloubů. Opakovaně se

mi stalo, že zvíře po ošetření
zu bů celkově velmi pookřálo.
Neošetřované zuby jsou takový
trojský kůň, který ale může na-
páchat velkou paseku. 
● Když by k vám někdo chtěl
začít docházet se svým maz-
líčkem, co pro to musí udě-
lat?

Jednoduše zavolat a objednat
se. Všechny kontakty jsou na
našem webu www.nacerad-
ska.cz.
● Vám se podařil velký ús -
pěch, podílela jste se na obje-
vení bakterie v plicích ko ček,
která byla příčinou chronic-
kého kašle…

Náhodou jsme s kolegyní z la -
bo ratoře objevily novou bakte-
rii, kterou jde zaléčit anti bio -
tiky. Může to pomoci koč kám,
které roky kašlou a dostávají
kortikoidy na „astma“. Dostala
jsem za tenhle objev vědeckou
cenu. Každý takový úspěch pro
mě strašně moc znamená. Mů-
žeme vyléčit zvíře, které by se
jinak do konce života trápilo
s kaš lem!
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Servisní technik
– servis portálových kontejnerových jeřábů
– jednosměnný provoz – krátký a dlouhý

týden

❖ SPŠ nebo vyučení elektro
❖ Vyhláška 50 (min. § 6)
❖ dobrý zdravotní stav
❖ schopnost orientace v technických

manuálech (základní znalost AJ nebo
NJ výhodou)

❖ ŘP skupiny B
❖ předchozí praxe vítána
❖ náborový příspěvek

Elektromechanik
– opravy kolových překladačů
– jednosměnný pracovní režim (po–pá)

❖ vyučení nebo SŠ (strojní, elektro,
technický, opravárenský směr)

❖ ŘP sk. B (uvítáme sk. C nebo T)
❖ dobrý zdravotní stav
❖ náborový příspěvek

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

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 plně hrazené zaměstnavatelem
❖ závodní stravování 
❖ zaučení a zácvik
❖ hlavní pracovní poměr

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

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

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
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