Příloha září 2013
Vyměňte si starý řidičský průkaz
Mnoha tisícům řidičů v České republice končí platnost
řidičských průkazů.
Platnost řidičských průkazů, které byly jejich majitelům
vydány v období od 1. 1. 2001 do 31. 4. 2004 končí na konci tohoto
roku. Řidiči s takovým dokladem již 1. ledna 2014 nesmějí usednout
za volant.
Odpovědi na nejčastější otázky týkající se výměny řidičských
průkazů
Kde lze vyměnit končící řidičský průkaz?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský
úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České
republiky - více zde.
Jaké doklady vzít sebou?
„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s
rozšířenou působností
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
ŘP, který podléhá povinné výměně
Jak dlouho trvá výměna starého řidičského průkazu za nový?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Za kolik?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní
poplatek 500 Kč).
zdroj: vymentesiridicak.cz

Miss & Mister Deaf World 2013:
Podívejte se na neslyšící krásky!
V pražském Top Hotelu se dne 13. 7. 2013 konala světová soutěž krásy
neslyšících. Na akci poprvé soutěžili i muži, zvítězil šestadvacetiletý Mexičan
Christian Bernal. Mezi dívkami zazářila pětadvacetiletá Brazilka Thaisy Payová.
Letošního 13. ročníku světové soutěže krásy neslyšících se zúčastnilo 41 dívek a
17 chlapců z celého světa.

Ocenění první vicemiss porotci udělili Slovence Erice Ďuricové, druhou vicemiss
je Queval Marianneová z Francie.
Evropskou miss neslyšících se stala Kinal
Timea Melindaová z Maďarska, stejný titul
mezi muži vybojoval tuzemský zástupce
Bohuš Vlačuha. Titul miss sympatie
samotní soutěžící udělili reprezentantce
Mali Sako Niahkaleové.
O umístění účastnic letos rozhodly dvě poroty, hlavní a mezinárodní. V hlavní
porotě zasedli například Miroslav Etzler, Petra Černocká, Michaela Ochotská,
Ivan Vyskočil, Kamila Nývltová a Luba Skořepová. Finálovým večerem
provedla moderátorská dvojice Lenka Vacvalová a Petr Vojnar spolu s
překladateli do znakového jazyka.
Účastníky soutěže v Praze čekal program s autogramiádou a módní přehlídkou
neslyšících. Podle prezidenta soutěže Josefa Uhlíře akce napomáhá nejen
sluchově postiženým dívkám a nyní i chlapcům z celého světa v jejich nelehkém
životě, ale také každoročně umožní ukázat široké slyšící veřejnosti, že jsou lidí
neslyšící i přes své postižení ve všem naprosto rovni.
Klání se téměř neliší od klasické soutěže - nechybí módní přehlídka ve večerních
šatech, promenáda v plavkách či volná disciplína, ve které převládal tanec. Jiné
jsou například reakce publika, která dává najevo potlesk třepetáním zdviženýma
rukama.
Loňskou světovou královnou krásy neslyšících se stala dvacetiletá Karin
Keuterová z Německa. Ocenění první vicemiss porotci udělili Marii
Sakvarelašviliové z Gruzie, druhou vicemiss je Ukrajinka Mariana Laceviuková,
která byla zároveň zvolena evropskou
miss neslyšících. Titul miss sympatie
získala Adjelija Corovičová z Černé
Hory.
Téměř všechny dosavadní ročníky
soutěže krásy neslyšících se konaly
rovněž v Top Hotelu Praha. Výjimkou
byla její premiéra na Mallorce a ročník
2010
uspořádaný
v
Gruzii.
Zdroj: tn.cz / ČTK / anš

