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LETOŠNÍ ROK BUDE ZASVĚCEN 
JOSEFU ČAPKOVI
Praha 10 vás zve do světa 
slavného malíře a spisovatele, 
někdejšího obyvatele Vinohrad. 
V březnu zahajuje tematický rok 
s pestrou nabídkou akcí, které 
připomenou Čapkův odkaz.

MASOPUSTNÍ VESELÍ 
SE NEVYHNULO ANI PRAZE 10
Desítka zažila lidový svátek plný 
hodování a zábavy. Vychutnali 
jsme si několik sousedských 
akcí, průvody masek s tancem, 
zabijačkové dobroty a závěrečný 
masopustní rej ve Vršovicích!

CHCEME, ABY DĚTI MĚLY
Z TENISU RADOST
ROZHOVOR S LUCIÍ HRADECKOU
NA STR. 10–12



Městská část spustila již 9. ročník populární 
ankety Sportovec roku Prahy 10. Místní ob-
čané, sportovní kluby a instituce se sídlem 
na Desítce mohou nyní až do 19. března 
nominovat své kandidáty na ocenění. Soutěž 
je vypsána v šesti kategoriích, vítěze vybere 
porota do konce dubna.    

Radnice Prahy 10 vyhlásila anketu pro spor-
tovce poprvé v roce 2014. Od té doby probíhá 
pravidelně s výjimkou předloňského ročníku, 
který byl kvůli covidové pandemii věnován 
trenérům dětí a mládeže. Letos budou opět 
oceněni nejlepší sportovkyně a sportovci, a to 
v kategoriích 6–10 let, 11–14 let, 15–21 let, do-
spělí, tělesně handicapovaní a sportovní týmy. 

Podávat nominace je možné za sportov-
ní výkony a úspěchy dosažené v loňském 
roce, a to prostřednictvím elektronického 
formuláře na stránkách www.praha 10.cz/
sportovecroku. Navržení sportovci musejí mít 
trvalé bydliště na území MČ Praha 10 nebo re-
gistraci v některém místním sportovním klubu 
či tělovýchovné jednotě. „Jednotlivci i kluby 

NOMINUJTE 
SPORTOVCE ROKU

CVIČENÍ BEZ REGISTRACE A ZDARMA 
Těšíme se na vás!

praha10.czZměna programu vyhrazena.
Program může být upraven nebo zrušen.

REHABILITAČNÍ

CVIČENÍ
ve věku 60+ s trvalým bydlištěm 
na území MČ Praha 10

PRO SENIORY
NOVINKA!

všestranné 
cvičení s prvky 
pilates a jógy

zaměřeno 
na správné 
držení těla 

protahujeme, 
uvolňujeme 

a zapojujeme 
střed těla

NÁŠ CÍL

zmírnit či odstranit 
zdravotní potíže 

spojené se 
seniorským 

věkem 

Kde?  
TJ Astra Zahradní Město 
V Korytech 157/27, Praha 10

Kdy?
čtvrtky I 11.00–12.00

První lekce 9. 3. 
Dále pak až do 15. 6. 2023
Sraz
hlavní budova, vrátnice
S sebou
sportovní oblečení a obuv

Pro případné dotazy: sport@praha10.cz

z Prahy 10 každoročně 
dosahují velkého množství 
skvělých výsledků a výraz
ných úspěchů, proto očeká
vám celou řadu nominací,“ 
uvedl Viktor Lojík, předseda 
„desítkového“ Výboru pro 
sport a volnočasové aktivity.

Porota složená ze členů 
zmíněného výboru následně 
návrhy vyhodnotí a určí lau-
reáty za jednotlivé kategorie. 
Místostarosta Prahy 10 Pavel 
Šutka, který má sport v ges-
ci, se na oznámení nominací 
a následné vyhlášení výsled-
ků velmi těší: „Sportovce 
roku vnímám jako skvělou 
možnost setkat se s řadou 
talentů z naší Desítky, 
kteří si zaslouží pozornost 
a o kterých do budoucna 
zcela jistě uslyšíme. Věřím, že i úspěch v po
dobné anketě může zejména pro mladé spor
tovce znamenat pozitivní impuls a potvrzení 
toho, že jejich kroky vedou správným směrem, 
což je v určitém věku velmi důležité.“    

Nejlepším sportovcům Prahy 10 budou 
na konci jara předány ceny při slavnostním 

ceremoniálu v Trmalově vile. „Věřím, 
že pro vítěze bude odměnou právě 
i jejich veřejné vyhlášení, 
kdy se kromě věcných 
cen nepochybně dočkají 
i zaslouženého potlesku,“ 
dodává předseda výboru 
Viktor Lojík.

Kde:  Parkourové hřiště Zahradní Město
  Třezalková ulice za Slunečnicí 

Kdy:  čtvrtky, 17.00–18.00 hod.
  začínáme 6. 4. a končíme 15. 6. 2023

Registrace: 
  od 20. 3. na parkournadesitce.cz
  maximální kapacita 10 dětí

Přijďte Přijďte 
se naučit se naučit 
základy základy 

parkouru.parkouru.

PARKOUR DAY 
23. 9. v areálu Gutovka

PRO DĚTIPRO DĚTIPRO DĚTIPRO DĚTI

LEKCE JSOULEKCE JSOU
ZDARMA!ZDARMA!
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 2  N O M I N UJ T E  S P O RTOVC E  R O K U

 4  P R A H A  1 0  S C H VÁ L I L A  R OZ P O Č E T

 4  P R O G R A M OV É  P R O H L ÁŠ E N Í  R A DY

 5  Z ÁS O B N Í K  P R OJ E K T Ů

 5  N OV É  C H O D N Í KY

 6  R O K  J O S E FA  ČA P KA

 6  N E BY TOV É  P R O STO RY  K   N Á J M U

 6  Z Á P I SY  D O   Š KO L  A   Š KO L E K

 7  L E T N Í  TÁ B O R  P R O  D Ě T I

 8  P O L I T I C K É  F Ó R U M

 1 0  R OZ H OVO R  –  LU C I E  H R A D E C KÁ

 1 3  K U LT U R N Í  S E RV I S

 1 6  V Z P O M Í N KA  N A   O L D Ř I C H A  JA N OT U

 1 7  K DY Ž  U L I C E  P R O M LU V Í

 1 8  F OTO G R A F I C KÁ  KO L Á Ž  –  M AS O P U ST

 1 9  JA K  S E  P O D N I KÁ  N A   D ES Í TC E

 2 1  H L ÁŠ E N Í  N E P O Ř Á D K U

 2 3  D ES Í T KOVÁ  K Ř Í ŽOV KA

ÚVODNÍ SLOVO OBSAH

MILÍ SOUSEDÉ, 

máme za sebou čtvrt roku fungování nové rady 
ve složení Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP 09) 
a koalice VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL. 
Proto bych se dnes věnoval tomu, jak jsme pokro-
čili v plnění opatření proti drahotě, která jsme 
před volbami deklarovali.

Jako první jsme pro seniory zavedli výhodné 
stravování v našich školách. K dnešnímu dni již 
šest jídelen nabízí seniorům z Desítky hlavní jídlo 
za 68 Kč a celé polední menu za 78 Kč. Věřím, že 
v řadě případů může jít o pomoc, která zajistí, 
že za tuto dnes již zcela mimořádnou cenu se 
každému dostane kvalitní stravy.

Dále pomáháme dětem ve školách. I díky pro-
středkům z Magistrátu hl. m. Prahy se snažíme 

pomáhat tam, kde je to skutečně potřebné. Jde 
například o příspěvky na školní obědy, pomůcky 
apod. Rozdělování prostředků jde přes samot-
né školy, neboť právě v nich vědí nejlépe, kam 
pomoc efektivně nasměrovat.

Myslíme i na živnostníky. Na dubnové zastupitel-
stvo připravujeme materiál, kterým pro ně navrh-
neme odpuštění poplatků za zábory veřejných 
prostranství (předzahrádky apod.). Jsou to právě 
oni, kdo v posledních letech zažívali kritické oka-
mžiky. Pokud tedy můžeme touto cestou pomoci, 
rádi tak učiníme.

Ve fázi příprav je obnovení pohotovosti na male-
šické poliklinice, kterým chceme šetřit prostředky 
i čas našich obyvatel. V tomto případě jde o dlou-
hodobý proces, na kterém však již pracujeme.
Závěrem ještě zmíním přípravu pomoci s výmě-
nou městských bytů. Nájemníkům umožníme, 
pokud o to budou stát, získání menšího bytu 
za aktivní pomoci radnice. Současně pracujeme 
na prodloužení nájemní doby u klíčových profesí. 
Chceme změnit stávající praxi, kdy si zdravotníci, 
policisté, hasiči nebo třeba učitelé, kteří získali 
byt v zájmu obce, musí každoročně žádat o pro-
dloužení nájemní smlouvy. Tento stav přináší jen 
zbytečnou nejistotu nájemníkům a městské části 
administrativu navíc.

Na více informací zde není prostor, ale závěr je 
snad patrný – na své sliby pamatujeme a snaží-
me se je maximálně rychle plnit. Chci současně 
poděkovat všem, kteří se na pomoci potřebným 
v této době také podílejí. Ať již jde o aktéry 
celostátního významu, nebo instituce a jednot-
livce z Desítky. Poslední roky nejsou jednoduché. 
Ukazuje se však, že jako společnost umíme 
táhnout za jeden provaz a problémy společně 
překonávat. 
 — Váš starosta Martin Valovič

Praha 10 / oficiální měsíčník městské části
Periodický tisk územního samosprávného celku
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Městská část Praha 10 již může hospodařit 
s přesným plánem příjmů a výdajů na le-
tošní rok. Její zastupitelstvo na konci ledna 
schválilo rozpočet a zároveň také plán 
zdaňované činnosti a akční plán navázaný 
na desetiletou strategii rozvoje Desítky. 
Podstatná část finančních prostředků je po-
dobně jako loni určena na investice do novo-
staveb a rekonstrukcí školních budov.

Hlasováním zastupitelů skončilo měsíční 
rozpočtové provizorium související s konáním 
komunálních voleb na podzim minulého roku. 
„Nová rada byla zvolena až na ustavujícím za
sedání zastupitelstva 10. listopadu, a tak jsem 
ráda, že se nám podařilo rozpočet sestavit 
a schválit v relativně krátkém čase. Provizo
rium bylo nutné, abychom návrh rozpočtu 
správně doladili a řádně jej projednali v radě 
a ve finančním výboru,“ vysvětluje místosta-
rostka Olga Koumarová, která má v gesci 
právě finance a rozpočet předkládala.     

Rozpočet na rok 2023 počítá s příjmy ve výši 
1 317 milionů Kč, s výdaji 1 651 milionů Kč 
a schodkem 334 milionů Kč. Z celkových 
výdajů je 553 milionů Kč vyhrazeno pro in-
vestice, které z 80 % představují novostavby 
a rekonstrukce školních budov (442 milio-

Rada městské části Praha 10, kterou tvoří zá-
stupci Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP 09) 
a koalice VLASTA a STAN s podporou 
KDU-ČSL, schválila v lednu své programové 
prohlášení pro volební období 2022–2026. 

V klíčovém dokumentu, který vychází z již uza-
vřené koaliční smlouvy, představila rada své 
plány pro správu městské části v následujících 
letech. Dokument podrobně popisuje priority, 
které chce rada prosazovat, a zároveň i zásady, 
jež hodlá při svém rozhodování uplatňovat.  

Podle starosty Martina Valoviče schválené 
programové prohlášení jednoznačně ukazuje, 
že koalice je postavena na pevných zákla-
dech a je připravena řešit klíčové otázky 
související s životem na Praze 10. „Vyjedná
vání tohoto dokumentu probíhalo po celou 
dobu v konstruktivní a přátelské atmosféře, 
za což jsem velmi rád. I díky tomu věřím, že 

PRAHA 10 
SCHVÁLILA 
ROZPOČET

PROGRAMOVÉ 
PROHLÁŠENÍ RADY

nů Kč). Plán zdaňované činnosti předpokládá 
výnosy 672 milionů Kč a náklady 421 milio-
nů Kč. Očekávaný zisk ve výši 251 milionů Kč 
bude využit na opravy a zvelebování majetku 
městské části. Podle starosty Prahy 10 Mar-
tina Valoviče je výsledná podoba rozpočtu 
uměním možného: „Děkuji všem zastupite
lům, kteří jej v této podobě podpořili. Jedná 
se o rozumný kompromis mezi odpovědným 
hospodařením a snahou zajistit i v této 
těžké době finanční prostředky do klíčových 
oblastí, jako je například rozvoj škol a ško
lek, pomoc ohroženým skupinám obyvatel 
nebo čistota veřejných prostranství a péče 
o zeleň.“ 

Stejně jako v předchozích dvou letech i letos 
Desítka věnovala velkou pozornost veřejnému 
projednání rozpočtu. To proběhlo 22. listopadu 
na zasedání finančního výboru, na němž byli 
s navrženým rozpočtem podrobně seznámeni 
jak opoziční zastupitelé, tak prostřednictvím 
on-line přenosu i občané Prahy 10. „Snažili 
jsme se hlavně o to, aby byl rozpočet rozum
nější a realističtější než ty předchozí, což se 
nám povedlo. Velkým úkolem současné koali
ce je hledat a rozhodovat o tom, jak s penězi 
v rozpočtu naložíme, ale hlavně najít cesty, 
jak zvýšit příjmy města. S tím počítáme nejen 
letos, ale i v dalších letech,“ dodává místosta-
rosta Radek Lojda.

na konci volebního období budeme připraveni 
složit občanům účet, z něhož bude patrné, že 
závazek v podobě programového prohlášení 
se podařilo v maximální možné míře naplnit,“ 
dodal starosta Valovič.

„Programové prohlášení je stvrzením spolu
práce se silnými partnery, se kterými máme 
stejnou představu, jak měnit Prahu 10 k lepší
mu. Pro mě konkrétně je priorita bezpečnost, 
aby lidé neměli na Desítce pocit, že se mají 
některým místům vyhýbat. Mimořádnou důle
žitost vidím i v bytové politice radnice, která 
se musí řídit efektivněji než doposud,“ sdělil 
místostarosta Radek Lojda.

Také místostarosta David Kašpar vnímá 
společné programové prohlášení jako jasný 
signál, že koalice je zajedno v zásadních 
otázkách rozvoje Prahy 10: „Jsme připraveni 
v mnohém navázat na kroky minulé rady a zá
roveň přinést nové projekty, které zlepší život 
na Desítce. V sociální oblasti i v životním 
prostředí máme před sebou hodně práce.“ 

Programové prohlášení Rady MČ Praha 10 je 
rozděleno do jedenácti tematických kapitol, 

které vyplývají z kompetencí jednotlivých 
členů rady. Jeho plné znění 
naleznete na webových strán-
kách radnice Prahy 10: www.
praha10.cz/vedeni-a-sprava-
-mc/rada-mc/zakladni-infor-
mace/programove-prohlaseni.
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Praha 10 vyhlásila dotační program na podporu rodin pečujících 
o děti s těžkým zdravotním postižením. Účelová dotace je určena 
dětem, které plní školní docházku denní formou a mají trvalé bydliště 
na území městské části Praha 10. Znevýhodněné děti mají nárok až 
na 25 tisíc korun za jedno školní pololetí.

Dotace jsou určeny rodinám 
starajícím se o děti, které jsou 
držiteli platného průkazu osoby 
se zdravotním postižením ZTP/P, 
plní školní docházku denní formou 
a mají trvalé bydliště na území 
městské části Praha 10. Jejich 
zákonní zástupci mohou radnici 
žádat o 20 tisíc korun na pololetí, 
pokud dítě plnilo školní docházku denní formou ve škole specializo-
vané na vzdělávání žáků se zdravotním postižením, a o 25 tisíc korun 
v případě navštěvování školy, která není zřízena s touto specializací. 
Poskytnuté finanční prostředky pomohou dětem s těžkým zdravotním 
postižením, ale situaci ulehčí také pečujícím osobám. Ty se v době, kdy 
jejich dítě navštěvuje školní vyučování, mohou věnovat svým potřebám 
a obnovovat síly na další péči.

Žádost o dotace se podává zpětně, možné je osobní podání i elektronic-
ká forma. Za první pololetí školního roku 2022/2023 je radnice Prahy 10 
přijímá právě nyní do 31. března, za druhé pololetí potom od 1. červen-
ce do 30. září. 

Podrobné informace k programu včetně formuláře na žádost o dotaci 
najdete na sociálním portálu MČ Praha 10 www.desitkapomaha.cz 
v rubrice „Aktuality“ nebo na hlavním webu www.praha10.cz v nabídce 
Městská část / Finance / Dotace. S případnými dotazy na toto téma se 
můžete obrátit na sociální odbor radnice Prahy 10, konkrétně na paní 
Ivanu Stevensovou, a to prostřednictvím e-mailové adresy ivana.ste-
vensova@praha10.cz nebo telefonního čísla 267 093 227.

Technický stav chod-
níků, na kterém se po-
depisují zejména časté 
zásahy správců sítí, 
trápí spoustu občanů 
naší městské části. Pra-
ha 10 se proto domluvila 
s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) a s dalšími 
správci sítí na obnově chodníků v lokalitě kolem Starostrašnické 
ulice. Nevzhledný asfaltový povrch se tady bude měnit za dlažbu. 
Začne se v polovině března v Krátké ulici, ale připravuje se také 
obnova dalších ulic, kde síťaři plánují opravovat svá zařízení. 

Jedná se o koordinovanou akci společností TSK, THMP, CETIN a PPD 
za přispění městské části Praha 10. Při ní dojde k opravě nebo výměně 
stávajících poduličních sítí a dalších zařízení jednotlivých správců. Ob-
novy se dočkají chodníky a parkovací stání – bude z nich odstraněn již 
značně poškozený litý asfalt, který nahradí dlažba. Chodci se mohou 
těšit na zámkovou dlažbu 20 x 20 cm, zatímco pro auta je nachystána 
drobná kamenná dlažba. Úpravy sjednotí šířku chodníků a parkovacích 
stání, která budou nově oddělena obrubou z žulových kostek, a ne 
pouze vodorovným dopravním značením.

V průběhu stavby bude v ulici dočasně omezeno parkování. Žádáme 
tedy veřejnost o pochopení při zhoršených podmínkách a o dodržová-
ní přechodného zákazu parkování vozidel v místě stavby.

Máte chuť uspořádat nějakou 
malou kulturní nebo komunitní akci, 
uskutečnit drobnou úpravu veřej-
ného prostranství nebo vás napa-
dají jiná zlepšení života místních 
obyvatel? Přihlaste se do každo-
roční soutěže „Zásobník projektů – 
partnerství pro Prahu 10“, v níž je 
na tyto aktivity vyčleněno celkem 
1 000 000 korun!

Hlásit se mohou jednotlivci i organizace, a to jak s dlouhodobějšími 
aktivitami, tak s jednorázovými akcemi. Finanční podporu do maxi-
mální výše 50 000 korun na úhradu materiálových a nemateriálových 
nákladů (s výjimkou odměn příjemce) mohou získat například projekty 
na ochranu přírody, umělecké počiny, nápady na tvorbu outdoorových 
prvků a mnohé jiné. Nárok na příspěvek mají i pořadatelé, kteří nejsou 

sdruženi v oficiálních 
organizacích či spolcích. 
Akce se musejí konat 
do konce listopadu letoš-
ního roku a podmínkou 
je, že budou přístupné 
veřejnosti nebo v případě 
komunitních a soused-
ských akcí každému 
z této komunity.

DOTACE PRO 
ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI

NOVÉ CHODNÍKY V KRÁTKÉ 
ULICI

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK 
PROJEKTŮ!

V některé ze zapojených školních jídelen si 
domluvte schůzku a přihlaste se k odběru 
obědů. K tomu vyplníte čestné prohlášení 
a zřídíte si stravovací účet.
Pak už můžete vyzvedávat obědy! 
A to ve všední dny od 11.00 do 11.45 hod.

Ano, pokud
– máte trvalý pobyt v MČ Praha 10,
– pobíráte starobní důchod, 
– a jste v tíživé fi nanční situaci.

ZVÝHODNĚNÉ

OBĚDY 
PRO SENIORY
VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH

polévka 
0,25 l

16 Kč

menu
hlavní chod 
+ polévka

78 Kč 

hlavní chod 
120–150 g

68 Kč
JAK TO ZAŘÍDIT?

TÝKÁ SE TO I VÁS?

Infolinka 733 532 178
Volejte mezi 8.00–16.30 hod. 

Informace a přihlášky:
www.praha10.cz/zasobnik‑projektu
Příjem přihlášek: od 29. března
Uzávěrka přihlášek: 14. dubna
Konání akcí a vyúčtování: do 30. listopadu 2023

Z Á S O B N Í K  P R O J E K T Ů  2 0 2 3

PRAHA 10 / BŘEZEN 5

RADNICE INFORMUJE



ROK JOSEFA ČAPKA
Praha 10 pokračuje v úspěšné tradici tematických 
roků, které věnuje svým významným osobnostem. 
Nejprve byl rok 2020 zasvěcen spisovateli Karlu 
Čapkovi, pak přišel na řadu zakladatel české moderní architektury Jan 
Kotěra a loni se uskutečnilo několik úspěšných akcí na počest básníka 
a výtvarníka Jiřího Koláře. Letos se společně vypravíme do světa ma-
líře a spisovatele Josefa Čapka (1887–1945), který byl stejně jako jeho 
bratr váženým obyvatelem desítkové části Vinohrad.    

Také při této příležitosti připravila městská část pestrou nabídku udá-
lostí, kterými si chce svého proslulého souseda připomenout. Některé 
budou spíše komornější, další budou určeny pro široké publikum. 
Vzpomínkový rok odstartuje v den Čapkových narozenin 23. března 
pietním aktem u jeho symbolického hrobu na Vyšehradském hřbitově. 
Hned na duben se připravuje zlatý hřeb v podobě velkolepé venkovní 
výstavy, která představí život a dílo Josefa Čapka v autorském podání 
kurátorky Kristiny Váňové, někdejší ředitelky Památníku Karla Čapka 
na Strži. Expozice bude k vidění v parku Jiřího Koláře a na náměstí 
Svatopluka Čecha až do srpna.

V průběhu jara by měl také v nakladatelství 8mička vyjít třetí díl sou-
boru, který mapuje kompletní výtvarnou tvorbu Josefa Čapka. Autorka 
Pavla Pečinková se v něm tentokrát zaměří na Čapkovu malbu, která 
zahrnuje asi 700 položek. Na květen a červen jsou plánovány speciální 
prohlídky vinohradské vily Karla Čapka pod názvem „Odpolední setkání 
u Čapků“. Půjde o tzv. site-specific art, tedy umělecký akt inscenovaný 
přímo pro konkrétní místo, do kterého se v tomto případě zapojí profe-

JOSEF  ČAPEK (* 23.  3.  1887 HRONOV, †  DUBEN 1945 BERGEN-BELSEN)

sionální herci. Na zahradě vily dojde ještě před prázdninami k předání 
čestného občanství Josefu Čapkovi in memoriam, které v zastoupení 
převezmou jeho příbuzní.

Tematický program bude pokračovat znovu v září, kdy si zájemci budou 
moci až do listopadu prohlédnout kolekci plakátů k Čapkovým uměleckým 
výstavám. A do třetice bude Praha 10 hostit také putovní výstavu „Josef 
Čapek – malíř, básník, spisovatel“, kterou jí zapůjčí zmíněný Památník Kar-
la Čapka. Podzimní nabídka zahrnuje ještě jeden žánr. Vršovické literární 
centrum Waldes uspořádá sérii neformálních rozhovorů s odborníky o ži-
votě Josefa Čapka. Několik dalších akcí je zatím ve stádiu úvah či příprav, 
každopádně už nyní se máte na co těšit – Čapkův rok právě začíná!

Městská část 
Praha 10 vyhlá-
sila výběrové 
řízení na nájem 
nebytových prostor. 
K dispozici jsou 
kanceláře, prodejny, 
dílny, sklady, atelié-
ry, ordinace, garáže, 
a dokonce i vyřa-
zený kryt civilní 
obrany. Zájemci mohou své nabídky podávat nejpozději 
v pondělí 20. března 2023 do 10.00 hod., a to osobně 
do podatelny během úředních hodin (ÚMČ Praha 10, 
Vršovická 1429/68, budova A, č. dveří 03). 

Ve všech nabízených nebytových prostorech je možná 
prohlídka. Po domluvě ji umožní správce nemovitosti, 
uvedený na stránkách www.praha10.cz/zivot-v-praze-10/
bydleni-a-nemovity-majetek. Ten také poskytuje bližší 
informace o stavu nemovitosti. Vyhodnocení předložených 
nabídek provede Komise majetková a nebytových prostor, 
a to s určením pořadí nabídek žadatelů podle výběrových 
kritérií. K těm patří nabízená výše nájem-
ného za 1 m2/rok, navrhovaný účel využití 
prostoru a zájem městské části. Vyhodno-
cení bude spolu s přihláškami uchazečů 
předloženo ke schválení Radě městské části 
Praha 10, jejíž rozhodnutí bude konečné.

NEBYTOVÉ PROSTORY 
K NÁJMU Školky a školy, které zřizuje městská část Pra-

ha 10, připravují zápisy pro školní rok 2023/2024:

• ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL se uskuteční 
v úterý a ve středu 4. a 5. dubna.

–  Zápisy k povinné školní docházce pro ukra-
jinské děti, kterým byla poskytnuta dočasná 
ochrana kvůli válce v jejich zemi, se ve ško-
lách zřizovaných MČ Praha 10 konají v úterý 
6. června.  

• ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL se uskuteční 
ve středu a ve čtvrtek 3. a 4. května.

–  Elektronický předzápis bude pro zákonné zástupce otevřen od 3. dubna 
do 2. května. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 31. srpnu 2023 
dosáhnou věku pěti let.

–  Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro ukrajinské děti se ve školkách zřizova-
ných MČ Praha 10 konají ve středu 7. června.  

• ZÁPISY DO PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD základních škol se uskuteční ve středu a ve čtvr-
tek 3. a 4. května.

Přípravné třídy s kapacitou 15 dětí jsou zřízeny v těchto školách:
–  ZŠ Břečťanová, ZŠ Olešská, ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Eden 

(vždy 1) a ZŠ U Vršovického nádraží (2).

Přehled základních a mateřských škol najdete na webových stránkách městské části Pra-
ha 10 v sekci Školství: www.praha10.cz/zivot-v-praze-10/skolstvi. Odkazy přímo do jed-
notlivých kategorií získáte pomocí QR kódu na vedlejším banneru. Konkrétní informace 
k zápisům najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských a základních škol.

BLÍŽÍ SE ŠKOLNÍ ZÁPISY 
ZÁPISY DO ŠKOL

PRO ROK 2023/2024

Základní školy
4. a 5. dubna

Mateřské školy
3. a 4. května

Přípravné třídy ZŠ
3. a 4. května
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Městská část Praha 10 
pořádá bezplatné kurzy

Radniční salónek MČ Praha 10
5. patro budovy B 
Vršovická 68, Praha 10

praha10.cz

12.–26. 4. 2023
vždy v pondělí a ve středu

I. kurz   8.00–10.00 hod.

II. kurz   10.30–12.30 hod.

III. kurz   13.00–15.00 hod.

I Přihláška ke stažení na webu MČ Praha 10 nebo si ji vyzvedněte 
v informačních kancelářích ÚMČ Praha 10 a vyplněnou přineste osobně. 
I Registrace na kurzy bude probíhat ve středu 3. dubna 2023 
od 9.00 hodin do naplnění kapacity osobně v informační kanceláři 
na adrese Vršovická 68, přízemí budovy B. Přijďte s vyplněnou 
přihláškou. Budete zapisováni dle pořadí, v jakém k registraci přijdete. 
Po naplnění kapacity nebudou přihlášky u registrace přijímány.

ve věku 60+ s trvalým bydlištěm 
na území MČ Praha 10

PRO SENIORY

SVŮJ MOBIL ČI TABLET S SEBOU! Kurzu se můžete 
zúčastnit vždy pouze

 JEDNOU V ROCE.

12.–26. 4. 2023
vždy v pondělí a ve středu

I. kurz   8.00–10.00 hod.
SVŮJ MOBIL ČI TABLET S SEBOU! 

JAK PRACOVAT 

S CHYTRÝM 
TELEFONEM

praha10.czpraha10.cz

Změna programu vyhrazena v závislosti na počasí. 
Sledujte FB a Instagram. 

18. 3. 
PŘIVÍTÁNÍ JARA

NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH 

9.30–12.00 
dílničky pro děti

jarní květinové dekorace

10.00 a 11.30
Morena a Májíček

pohádka pro děti 3+ 
Divadlo KAKÁ

8. 4. 
VELIKONOČNÍ 
SOBOTA 
NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH 

9.30–13.00 
kapela Motovidlo

dílničky na zdobení 
perníčků
pletení pomlázek

KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

JARO
NA DESÍTCE 

Podrobnosti 
a přihláška na webu
hhdesitka.cz/letni-tabor-2023

Příspěvek rodičů je 6 250 Kč,
ostatní náklady hradí MČ Praha 10.

1. – 12. 7. 23

Horský hotel na Černé hoře 
Janské Lázně

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI 5–14 LETLETNÍ TÁBOR PRO DĚTI 5–14 LET

CESTA
KOLEM

 SVĚTA 

Příspěvek rodičů je 6 250 Kč,

1. – 12. 7. 23

Pro bližší informace a dotazy:
bezodpadu@praha10.cz

uklidmecesko.cz   uklidmesvet.cz

                              

UKLIĎME
PRAHU IO
ZORGANIZUJTE 
SVŮJ ÚKLID
v Malešicích, 
v Michli, 
ve Strašnicích, 
na Vinohradech, 
ve Vršovicích nebo 
v Záběhlicích!

1. 4. 2023

SPOLEČNĚ

DESÍTKA
BEZ ODPADU
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posledních letech jsme na Praze 10 
museli čelit hned několika velkým změ-

nám. Dotkly se nás události spojené s válkou 
na Ukrajině, kdy jsme přijali velké množství 
válečných uprchlíků, zejména matek s dětmi. 
Život všech významně ovlivnila také epidemie 
covidu-19.

Jsme jedna z nejlidnatějších městských 
částí a žijí zde různorodé věkově i národnost-
ně složené rodiny. Z uvedených důvodů vyplý-
vá potřeba stanovit cíle, oblasti a aktivity pro 
rodiny v koncepčním dokumentu, aby byl dán 
směr, kterým se chceme v této oblasti vydat. 

Máme nové programové prohlášení a ro-
dinná politika je jedním z našich cílů. Spolu se 
sociální oblastí ji má na starosti David Kašpar 
a těším se na spolupráci při zpracování kon-
cepce rodinné politiky na období 2024–2028 
a jejím předložení radě. Navazujeme na minulé 
volební období a výstupy pracovní skupiny 
pro tvorbu koncepce rodinné politiky. 

Nový dokument bude reflektovat zásadní 
společenské události, změnu demografické 
struktury v souvislosti s uprchlickou vlnou 
a zároveň naváže na připravované koncepční 
dokumenty hl. m. Prahy a Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 

 — Mgr. Veronika Žolčáková
 zastupitelka, VLASTA a STAN 
 s podporou KDU-ČSL

sem vaše nová zastupitelka za Piráty.
Mandát jsem zdědila po kolegyni Zuzce 

Freitas, která se jej vzdala, protože koalice Spo-
lečně a VLASTAN při obsazování výborů a ko-
misí nerespektuje výsledky voleb, tj. značně 
protežuje SPD (4 mandáty), zejména na úkor 
Pirátů (8 mandátů).

Na Praze 10 žiji prakticky od narození. Jsem 
finanční analytik, předsedkyně SVJ i instruktor 
potápění.

V roli opozičního zastupitele hodlám hlídat 
finance MČ Praha 10. Po lednovém zasedání 
zastupitelstva mám za to, že je to velmi třeba.

Ráda bych přiblížila komunální politiku 
veřejnosti. Potěšilo by mě, kdyby se občané 
více zajímali o dění okolo sebe, aby se více an-
gažovali. Díky tomu může být Praha 10 lepším 
místem pro všechny.

Jednou z příležitostí pro sousedské potkává-
ní – i se sousedy-zastupiteli – je třeba pirátský 
swap. Koná se pravidelně 1. sobotu v měsíci 
dopoledne na Kubánském náměstí. Co je swap? 
Nejtrefnější vysvětlení je „přines-koukni-od-
nes“. Prostě výměna drobných věcí (knížky, ob-
lečení, stolní hry…). Potkat se můžeme i na akci 
Ukliďme Česko (1. 4. od 14 hod. na tzv. Drážní 
promenádě). Rádi vás osobně poznáme! Sleduj-
te: www.pirati10.cz.
 — Ing. Bohdana Holá
 zastupitelka, Piráti

a lednovém zastupitelstvu MČ byl schvá-
len rozpočet na rok 2023 s nemalými 

investicemi. Bohužel ne v dopravě. Společně 
pro Prahu 10 (ODS + TOP 09) nám všem před 
volbami slibovalo postavit dva parkovací domy. 
V Olšinách a Jahodové ulici. Ale žádnou finanč-
ní položku v rozpočtu nenajdete.

V rozpočtu ovšem najdeme navýšenou 
příjmovou částku z daně nemovitých věcí 
o 5 mil. Kč na 145 mil Kč. Opět ale… návrh 
na snížení koeficientu daně z nemovitostí byl 
ZMČ Praha 10 schválen již v únoru 2022. Ob-
čané Prahy 10 tímto nabyli dojmu, že k tomuto 
snížení opravdu dojde. Předcházející rada MČ 
(VLASTA, Piráti, ODS) neměla čas informovat 
magistrát o obsahu tohoto usnesení a zažádat 
o schválení nové vyhlášky?

Nedostatek finančních prostředků na důleži-
té investice může být způsoben i bezostyšným 
mrháním veřejnými penězi. Při posledním jed-
nání zastupitelstva opět nebyl zvolen předseda 
kontrolního výboru, a to díky koaličním zastu-
pitelům. Člověku pak v kontextu nesmyslných 
utrácení netrvá dlouho, než se dovtípí, že je to 
právě koalice, komu vyhovuje, aby kontrolní 
výbor zůstal co nejdéle nefunkční. 

 — Ing. Jarmila Bendová
 zastupitelka, ANO 2011

rizový plán není zpracován z toho 
důvodu, že se nenacházíme v krizové 

situaci.“ To je věta z odpovědi na můj dotaz, 
jaký má městská část krizový plán, pokud se jí 
nepodaří zajistit podmínky pro školní docház-
ku dětí z Prahy 10. 

Reálná kapacita ZŠ zřízených MČ Praha 10 
je cca 6 800 žáků. K 1. 9. 2022 je však navště-
vovalo 7 566 žáků. Ruší se odborné učebny, 
snižuje kapacita družin, neotevírají se příprav-
né třídy, počet žáků je na maximu: 34 ve třídě. 
Piráti v minulém volebním období opakovaně 
apelovali na radního D. Kašpara (STAN/Vlas-
ta), aby situaci řešil. Nestalo se tak. 

Současný radní O. Počarovský (Společně/
TOP 09) byl členem rady, která v r. 2018 
bezdůvodně prodloužila nájemní vztah 
soukromé VŠFS ve třech školských budovách 
v ul. Estonská do r. 2031. Kapacita budov by 
neutěšenou situaci vyřešila. Otevření Nové 
školy s kapacitou 360 žáků situaci zmírní, leč 
nevyřeší. 

Nezodpovědný přístup obou pánů odnáší 
děti. Dostaví-li se k zápisům do 1. ročníků víc 
dětí, než je dovolená kapacita školy/tříd, bude 
z uchazečů losován adekvátní počet. Neumís-
těným spádovým dětem bude nabídnuta jiná 
ZŠ v P10, nebo mimo. Sledujte www.pirati10.cz.

 — Mgr. Michal Kočí
 zastupitel, Piráti

J

N„K

ude se stěhovat radnice? Jak postupují 
jednání s památkáři během rekonstrukce 

ZŠ V Olšinách? Proč bylo potřeba investovat 
do revitalizace jeslí v Jakutské? Kdy bude 
hotové propojení křídel v ZŠ U Vršovického ná-
draží? Jak pokračuje výstavba MŠ Bajkalská? 

Prakticky o každé z těchto staveb probíhají 
vášnivé diskuse jak na sociálních sítích a jed-
náních zastupitelstva, tak třeba i v hospodách, 
restauracích a kavárnách. A jak to při obdob-
ných věcech bývá, a u staveb obzvlášť, tak 
prakticky hned se kromě relevantních dotazů 
objevuje i nespočet nejrůznějších spekulací, 
vykonstruovaných příběhů a fám. 

I z tohoto důvodu je zřízen Výbor pro 
strategické investice a veřejné zakázky, kde 
se každý měsíc snažíme o aktuálním stavu 
všech investic i veřejných zakázek v maximální 
možné míře informovat a otevřeně odpovídat 
na všechny možné i nemožné otázky zastupi-
telů. 

Máte také nějaký dotaz k probíhající nebo 
teprve plánované stavbě či rekonstrukci? 
Napište mi svůj dotaz na adresu 
adam.stepanek@praha10.cz – i Vám rád odpovím. 

 — Adam Štěpánek
 zastupitel, Společně pro Prahu 10

B

V TÉTO RUBRICE VYJADŘUJÍ SVÉ NÁZORY ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. ZASTUPITELÉ MOHOU PSÁT NA VOLNÉ TÉMA 
DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ. REDAKCE DO PŘÍSPĚVKŮ NEZASAHUJE.

POLITICKÉ
FÓRUM

V

áňky na léto? Pumpičku k tanku? Au-
tomat na kondomy tibetským mnichům 

do kláštera? Mít pro 1 starostu 5 královsky 
placených místostarostů? Poslední možnost je 
správně! Pro nejzbytečnější výdaje nemusíte 
jezdit nikam daleko, ale stačí na Prahu 10.

Na dosavadních 2 zastupitelstvech nám 
vládnoucí koalice (Vlasta + Spolu) předvádí 
ještě více. Např. prosadit si zřízení nové funkce 
zastupitele pro digitalizaci, když už na to 
máme radního i komisi, a ještě mu vyplácet 
za sepsání jedné zprávy ročně cca milion. Na-
plánovat deficit naší městské části na rekord-
ních 335 milionů, a ještě si brát kontokorent.

Jak ale na to? Stačí sabotovat volbu před-
sedy kontrolního výboru. Z pozice vládnoucí 
strany si pro jeho tajnou volbu ani v jednom ze 
3 tajných kol hlasování nevyzvednete hlasova-
cí lístky.

Bez předsedy je kontrolní výbor paralyzován 
a hned máme republikový unikát. Dále pak 
stačí po vzoru rozmařilé šlechty a královských 
dvorů dát prostor nějakému kašparovi, který 
s fanfárou do médií vytroubí, že se přeci snaží 
spolupracovat. Slušná ukázka dekadentní zá-
bavy a hospodaření v podání VLASTA a STAN 
s KDU-ČSL.

 — Ing. et Ing. Vladimír Novák
 zastupitel, ANO 2011

S
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eský rok. To je základní idea, se kterou 
chceme přistupovat k pořádání větších 

kulturních a společenských událostí na Pra-
ze 10. Věřím, že dosavadní kalendář akcí mů-
žeme postupně rozšiřovat tak, aby pokrýval 
významné svátky, tradice a zvyky, které se 
na našem území historicky slavily. 

Důkazem budiž obnovená tradice maso-
pustu. Letos se po velmi dlouhé odmlce konal 
25. února na náměstí Svatopluka Čecha a ná-
sledně před Bio VZLET, se kterým jsme akci 
spolupořádali. Velký dík na tomto místě patří 
našim úředníkům z Odboru kultury i zástup-
cům VZLETu – nikdo z nich neměl na pří-
pravu příliš mnoho času, a přesto vše zvládli 
výborně. Tedy alespoň v to doufám, neboť 
v době psaní tohoto příspěvku nás samotný 
masopust teprve čeká. 

Co říci závěrem? Jsem přesvědčen, že 
Desítka si zaslouží kvalitní a bohatý kulturní 
program a já budu dělat vše, co bude v mých 
silách, aby se vývoj ubíral právě tímto směrem.

 — JUDr. Pavel Šutka
 místostarosta, Společně pro Prahu 10

ilí sousedé, držíte v rukou už 41. vydání 
měsíčníku Praha 10 od chvíle, kdy se 

podařilo obnovit jeho vydávání. V každém 
čísle se vás snažíme informovat o aktuálním 
dění v naší městské části, přinášet rozhovory 
se zajímavými osobnostmi, které na Desítce 
žijí nebo jsou s ní jinak spjaty, a třeba také 
připomínat historii našich čtvrtí a ulic. 

Je mi ctí, že v tomto volebním období 
působím jako předseda redakční rady, složené 
z řad koalice i opozice, která se na vzniku 
našeho desítkového časopisu podílí. Doufám, 
že i vám se obsah a formát měsíčníku líbí. 
Jaká rubrika je vaše oblíbená? Zdá se vám, že 
by se něco mohlo zlepšit? Napadá vás nějaké 
zajímavé téma, které by mohlo ostatní čtenáře 
zajímat? Nechodí vám časopis každý měsíc 
do schránky? 

Zpětná vazba je důležitá a měsíčník vydá-
váme pro vás. Budu vám velmi vděčný, když 
se mi se svými připomínkami a nápady ozvete 
na adresu adam.silar@praha10.cz. Děkuji 
a přeji krásný vstup do prvních jarních dní!

 — Mgr. Adam Šilar
 uvolněný zastupitel, VLASTA a STAN 
 s podporou KDU-ČSL

ne 4. 1. 2023 proběhlo první jednání 
komise bytové politiky RMČ Praha 10. 

Zastupitelé projednali žádosti o prodloužení 
nájemních smluv, přidělení bytů novým žada-
telům i návrhy na neprodloužení doby nájmů 
některým stávajícím nájemníkům. 

Důvodem „výpovědi“ jsou opakované dluhy, 
neplnění splátkového kalendáře a v nepo-
slední řadě i narušování občanského soužití 
mezi nájemníky apod. Jedná se o nájemníky, 
kterým byl byt přidělen převážně v období let 
2018–2022 bez toho, aby bylo zajištěno řádné 
plnění nájemní smlouvy, především z hlediska 
sociálního. 

A další výpovědi pro „armádu“ neplatičů 
budou pravděpodobně následovat. Problémo-
ví, neplatící a nepřizpůsobiví nájemníci musí 
prostě z obecních domů a bytů odejít. Padni, 
komu padni. Řádně pracující, platící a slušní 
občané v Praze 10 si tato naše opatření jistě 
zaslouží. Děkuji za přečtení a neváhejte se 
na mě obrátit s prosbou či žádostí o pomoc 
nebo další informace. E-mail: stana.simek@
centrum.cz, stanislavs@praha10.cz. 

 — Mgr. Stanislav Šimek
 zastupitel, SPD, Trikolora a NK pro Prahu 10

ruhé zasedání zastupitelstva, jehož hlav-
ním bodem bylo schválení rozpočtu měst-

ské části, trvalo tentokráte „jen“ do dvou hodin 
do rána, neboť v obstrukci jednání tentokráte 
setrvával pouze klub „loupežníků z lodí“. Chvíle-
mi jsme s kolegy nevěděli, zda jsme na zasedání 
zastupitelstva, dětském pískovišti nebo v uza-
vřeném pavilonu specializovaného zdravotnic-
kého pracoviště v severní části Prahy.

Vzhledem k neutěšené a Nepraktovou 
vládou „národní zkázy“ nezvládnuté situaci 
s energiemi jsem jako částečnou kompenzaci 
výdajů obyvatel a podnikatelů v MČ přednesl tři 
návrhy: na snížení poplatků za zábory veřejných 
prostranství vč. předzahrádek, poplatku za psy 
a hlavně jsem apeloval na navrácení výše daně 
z nemovitosti na původní loňskou úroveň. Roz-
počet byl nakonec schválen bez úprav vládní 
koalicí, a je to tak nyní její odpovědnost vůči 
obyvatelům Prahy 10.

Závěrem jednání probíhala dovolba člena 
kontrolní komise na zákonem stanovený počet 
7 členů a předsedy. Dovolba členky za ANO se 
nakonec po 2 hodinách podařila. Volba předsedy 
se nezdařila. Náš návrh na v kontrole zkušeného 
kolegu Šimka zatím neprošel. Nicméně i nadále 
budeme konzervativní a konstruktivní opozicí 
a v souladu s naším volebním programem přispí-
vat k rozvoji a efektivní správě naší MČ.

 — Petr Kopecký
 zastupitel, SPD, Trikolora a NK pro Prahu 10

jednání Zastupitelstva Prahy 10? Nic se 
nezměnilo. Obstrukce, hádky a touha 

po moci zastupitelů Pirátské strany a hnutí 
ANO 2011. Dodrželi jsme svůj slib a nezapojili 
jsme se do této hysterie a anarchie. Naopak, 
podpořili jsme s výhradou rozpočet, příspěvek 
pro paliativní péči, rozvoj školství, plán inves-
tic a jiné pro Prahu 10. 

Chceme, aby se již začalo pracovat. Přede-
vším nechutné bylo zneužití bodu „paliativní 
péče“ Pirátskou stranou a hnutím ANO 2011 
ve smyslu hádky o tom, kdo má kolik členů 
v komisích a výborech, kdo je erudovaný a kdo 
ne, kdo smí být nemocný a kdo nesmí apod. 
Někdo řekne, „to je politika, zvykej si“. Jde to 
těžce, ale zvykám si. Jednání zastupitelstva je 
jeden velký očistec. Někdo si v tom libuje, uží-
vá si to, chce být slyšet a vidět. Nic proti tomu, 
ale prosím bez hysterie, anarchie, obstrukcí 
a urážek. 

My budeme dál trvat na snížení nájemného 
v obecních bytech, snížení daně z nemovitosti, 
minimalizaci nepřizpůsobivých a neplatících 
osob v obecních bytech etc. Jde nám o věcný 
program ve výborech a komisích. Jsme kon-
struktivní a věcná opozice a tak to zůstane. 
Děkuji za přečtení. 

 — Mgr. Josef Nerušil
 zastupitel, SPD, Trikolora a NK pro Prahu 10

ěstská část se od roku 2016 účastní 
programu místní Agenda 21, která je ná-

strojem pro měření kvality života. V minulém 
volebním období došlo v této oblasti k výraz-
nému pokroku: byl schválen Strategický plán 
udržitelného rozvoje do roku 2030 a radnice 
se otevřela veřejnosti. Snažení bylo stvrzeno 
ziskem kategorie B a titulem Šampion roku 
2022. Patříme mezi tři nejlepší zapojené 
městské části. 

V tomto volebním období chceme na úspě-
chy navázat. K tomu bych rád přispěl jako 
předseda Komise strategie Zdravého města 
a místní Agendy 21, která je vedení městské 
části nápomocná v oblastech strategického 
plánování, udržitelného rozvoje a participace 
veřejnosti. V komisi jsou zastoupeni nejen 
zastupitelé, ale též odborníci a zástupci sou-
kromého, neziskového a veřejného sektoru, 
nově i vzdělávání. 

Mezi první kroky patřil souhlas s přijetím 
Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje pro-
střednictvím místní Agendy 21, kterou schválili 
na lednovém jednání zastupitelé městské 
části. Jednání komise je dle pravidel místní 
Agendy 21 veřejné – jste srdečně zváni!

 — Mgr. et Mgr. Tomáš Janík
 zastupitel, VLASTA a STAN 
 s podporou KDU-ČSL
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Lucie Hradecká patří k nejlepším tenistkám 
ve čtyřhře v celé historii českého tenisu. 
Dosáhla skvělých úspěchů, na jaké se neza-
pomíná, a svou hrou a veselou spontánností 
rozdávala radost nespočtu sportovních 
fanoušků. Na podzim loňského roku svou 
bohatou kariéru uzavřela, ale zatrpklost 
byste u ní hledali marně. Při našem rozhovo-
ru s úsměvem ve tváři zavzpomínala nejen 
na své slavné okamžiky, ale zmínila i několik 
let, kdy žila v Praze 10. Konkrétně ve Straš-
nicích, kde v mládí poprvé zakoušela, jaké to 
je osamostatnit se od rodičů. Častým svěd-
kem její fyzické přípravy byl tehdy atletický 
stadion v Edenu. Později bydlela i v Záběhli-
cích, ale jak sama říká, její život byla hlavně 
„letadla, hotely a kurty“.

Kde jste tenisově vyrůstala?
Začínala jsem pod Libeňským mostem, kde 
hrávala moje o deset let starší sestra. Dnes 
ty kurty leží ladem a je na ně velice smutný 
pohled. Sestru jsem pak následovala i do Vod-
ních staveb, takže první registrované zápasy 
jsem sehrála v univerzitním areálu v Hostivaři. 
Tam bylo zajímavé, že měli dva kurty ve více-
účelové hale, kde za plentou zároveň trénova-
ly moderní gymnastky. Tenis je sport, který by 
se měl provozovat v naprostém tichu, ale my 

JSEM TEPLOMILNÝ TYP, 
AUSTRALSKÉ VEDRO JSEM SI UŽÍVALA

jsme to měli neustále s hudebním doprovodem 
a občas kolem nás proletěl kužel. Pak jsem po-
kračovala v Kyjích a v Dolních Počernicích, až 
se pro mě někdy v 16 letech stala tenisovým 
domovem Štvanice. 
 
Zpočátku Vás trénoval otec, jak Vám to šlo?
Moje sestra v šesti letech přinesla ze školy 
inzerát o tenisovém náboru pod Libeňákem 
a strašně chtěla hrát. Táta ji musel vozit 
na tréninky, tak toho využil a učil se s ní. Po-
stupně spolu začali hrát a později přibrali i mě. 
On je docela od rány a jako trenér byl přísný, 
ale zase mě naučil potřebnou disciplínu. Pravi-
delně mě po škole vyzvedával a jezdili jsme si 
na dvě hodiny zahrát. Tenisu obětoval hodně, 
to díky němu jsem se dostala tak vysoko. Ale 
i rady od sestry a mámino zázemí na tom měly 
velký podíl.

Jak jste prožívala, když se Vám začal oteví-
rat tenisový svět? 
Tenisté se na turnaje do ciziny dostávají už 
jako junioři, ale já jsem dost dlouho hrála jen 
u nás. Bylo to dáno financemi, ale také taťko-
vým heslem, že dokud mám s kým prohrávat 
tady, tak nepotřebuji jezdit jinam. Až v mých 
osmnácti jsme se poprvé vypravili na menší 
turnaje do sousedních zemí nebo do Chorvat-

ska. Neměla jsem nikoho, kdo by mě do toho 
velkého světa uváděl, na všechno jsem si mu-
sela tak nějak přijít sama. Když se na to dívám 
s odstupem, tak mě to tehdy určitě posílilo, 
získala jsem pocit, že se ani v cizině neztratím.    

Jak vypadal Váš tým v dalším průběhu 
kariéry?
Na Štvanici jsem hrála s různými trenéry, 
tak jsem se rozhodla oslovit Honzu Přího-
du. Bohužel byl z jiného klubu, a proto jsme 
po čase museli prolupráci ukončit. Pak jsme se 
s Ivetou Benešovou dělili o Jirku Fencla, který 
od roku 2011 jezdil už jen se mnou. V realizač-
ním týmu většinou bývá ještě kondiční trenér 
a fyzioterapeut, ale je to samozřejmě finančně 
mnohem náročnější. Navíc je obtížné, aby si 
v širším týmu všichni dokonale sedli, i proto 
jsem ho neměla. Až ke konci kariéry se k nám 
připojil ještě David Vydra jako kondiční trenér 
a fungovalo to velmi dobře. Jirka byl nejen 
trenér, ale i manažer, zařizoval letenky, hotely 
a vše ostatní, co bylo potřeba, takže jsem se 
nemusela vůbec o nic starat.

Vaší osudovou partnerkou ve čtyřhře byla 
Andrea Hlaváčková, spolu jste vyhrá-
ly grandslamy, dostaly jste se do finále 
olympijských her. Pak jste se v roce 2017 
probojovala do finále US Open s Kateřinou 
Siniakovou. Jaká to byla změna?
S Andy jsme hrály hodně dlouho, a když jsme 
se rozešly, oslovila jsem Katku. Udělala mi 
radost, že na to kývla. Dneska je ve čtyřhře 
světovou jedničkou, ale tehdy se teprve špl-

FOTO: JAKUB MACHÁČEK
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hala nahoru, takže jsem její potenciál vlastně 
odhadla velmi dobře. Navíc je skvělá parťačka 
i mimo kurt. Zpočátku se nám sice nedařilo, 
jak jsme si představovaly, ale pak se to krásně 
zhouplo. Vyhrály jsme pár turnajů, uspěly jsme 
právě na grandslamu v New Yorku. Zajistily 
jsme si i postup na Masters, kde se utkávají 
nejlepší páry sezony. Ale tam jsme si nako-
nec nezahrály, protože jsem si při dvouhře 
na turnaji v Číně „urvala“ koleno. Půl roku jsem 
potom byla mimo, Katka začala hrát s Bárou 
Krejčíkovou a dařilo se jim, takže už to tak 
zůstalo. 

Na kterou další spoluhráčku ráda vzpomí-
náte?
S nikým dalším jsem moc dlouho nebyla. Když 
jsem se vracela po problémech s kolenem, 
tak už bylo složitější najít někoho nastálo. 
Naposledy jsem hrála se Saniou Mirzaovou 
z Indie, s níž jsem se dobře znala. I když jsme 
nestihly začátek sezony, dostaly jsme se hned 
na prvních turnajích do semifinále. Pak jsme 
si připsaly i dva finalové zápasy, ale před US 
Open se Sania bohužel zranila, a tak jsme ne-
mohly zabojovat o účast na Masters. Předtím 
v covidovém období jsme se daly dohromady 
s Kristýnou Plíškovou, která je šikovná levač-
ka, a dokázaly jsme vyhrát turnaj v Praze. Tam 
jsme v roce 2021 vyhrály i s Maruškou Bouz-
kovou, s kterou jsme zažily krásné časy nejen 
na kurtu, ale i mimo něj. Dařilo se nám i v roce 
2019 s Andreou Klepačovou ze Slovinska. Je 
moc příjemná, ale cítila jsem, že má ze mě 
trochu respekt a je taková zatažená. Tak jsem 
ji uklidňovala, že opravdu nemusí být nervózní. 
I to byl důvod, proč bylo po návratu hledání té 
správné partnerky náročnější. Přece jen jsem 
si s sebou nesla nějakou úspěšnou minulost 

a u ostatních holek jsem vzbuzovala respekt, 
který nebylo snadné překonat.

Pojďme ještě zpátky do roku 2012, kdy 
jste s Andreou Hlaváčkovou hrály finále 
Wimbledonu proti sestrám Sereně a Venus 
Williamsovým. O měsíc později jste na stej-
ném dvorci proti nim stály znovu, tentokrát 
ve finále londýnských olympijských her. 
V obou zápasech jste podlehly. Bylo vůbec 
možné tyto legendy porazit?
Nebylo (smích). Když jsme se na ty zápasy 
dívaly zpětně, tak jsme si říkaly: „Hele, ono 
to zase nebylo úplně beznadějný, skončilo 
to docela těsně.“ (5:7, 4:6 ve Wimbledonu 
a 4:6, 4:6 na olympiádě – pozn. red.) Ale při 
těch zápasech na kurtu o tom nemohla být 
řeč. Chtěly jsme to samozřejmě odehrát co 
nejlépe, ale určitě jsme nevěřily, že bychom 
je mohly porazit zejména na trávě, to prostě 
nešlo. Na olympiádě jsme byly šťastné, že jsme 
vyhrály v semifinále nad jinými Američanka-
mi – Huberovou a Raymondovou. Tím pádem 
jsme měly jistou medaili a všechna ta tíha 
z nás spadla. Ve finále už bylo jedno, co přijde. 
Nakonec to dopadlo docela hezky, rozhodova-
lo pár míčů, i když soupeřky měly zápas pevně 
v rukách.

Kromě Londýna jste jako aktivní sportov-
kyně zažila také Rio de Janeiro v roce 2016. 
Jak jste olympijské turnaje vnímala?
Původně to vypadalo, že si v Londýně ne-
zahrajeme, byla taková zvláštní nominační 
kritéria. Českou jedničkou v deblu byla tehdy 
Květa Peschkeová, která ale hrála s cizinkou. 
Na olympiádu si k sobě ale mohla vzít pouze 
jinou Češku. Tak se rozhodla, že nikam nepoje-
de, a přenechala nám jako sehranému páru 

místo. Braly jsme to jako něco nového, ale úpl-
ně unešené jsme z toho nebyly. Nicméně když 
pak začaly přípravy, úplně nás to pohltilo. Člo-
věk jde nafasovat oblečení, setkává se s ostat-
ními sportovci, pak spolu všichni letí do dějiště 
her, potkávají se v olympijské vesnici, chodí si 
navzájem fandit. Tenisové prostředí je hrozně 
individuální a je těžké si v něm najít kamarády, 
zatímco olympiáda představuje naprostý opak, 
takže jsem byla nadšená. Navíc, když jsme 
vyhrály medaili, tak to byl opravdu zážitek 
jako z růžového snu. Získat grandslamový titul 
je obrovský úspěch, ale v jednom ohledu je 
olympijská medaile nepřekonatelná – její zisk 
vyvolá ohlas v mnohem širším okruhu lidí. Mně 
najednou napsali třeba i spolužáci ze základní 
školy, které jsem od té doby neviděla.   

O čtyři roky později v Riu jste s Radkem 
Štěpánkem získala ještě bronz ve smíšené 
čtyřhře. A předtím v roce 2013 jste v mixu 
vyhrála French Open, tehdy byl Vaším part-
nerem František Čermák. Jak jste se stavěla 
k této disciplíně, která se moc často nehraje 
a nepatří k nejpopulárnějším?
Z hlediska kariéry to moc velkou váhu nemá, 
ale pro mě je to pořád vítězství v grandslamu, 
což zní skvěle. I na takový turnaj se zkrátka 
musíte nějak dostat, musíte vyhrát několik 
zápasů a úspěšně projít pavoukem do finále 
a tam pak triumfovat. Mix mě vždycky bavil. 
Ve dvouhře jste na všechno sama, ve čtyřhře 
si musíte odpovědnost rozdělit s parťačkou, 
zatímco v mixu se to bere tak, že by mělo být 
vše na chlapovi. Smíšenou čtyřhru jsem proto 
mohla brát jako zábavu. Na olympiádě v Riu 
jsem nastoupila ve všech třech disciplínách, 
překvapivě i ve dvouhře. V deblu jsme vypadly 
v semifinále po dvou mečbolech, kdy Andy 
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Rodačka z Prahy působila 20 let na profesionálních 
tenisových okruzích, úspěchy sklízela především 
ve čtyřhře s Andreou Hlaváčkovou. Společně 
získaly stříbrnou medaili na olympiádě v Londýně 
(2012), vyhrály French Open (2011) a US Open 
(2013), probojovaly se do finále Wimbledonu (2012) 
a Australian Open (2016). Ve smíšené čtyřhře 
byla s Radkem Štěpánkem třetí na OH v Riu (2016) 
a s Františkem Čermákem triumfovala na French Open 
(2013). Celkem vyhrála 26 deblových turnajů WTA, 
naposledy v roce 2021 v Praze. Ve světovém žebříčku 
čtyřhry vystoupala až na 4. místo. Pětkrát pomohla 
českému družstvu k vítězství ve Fed Cupu (2011, 2012, 
2014, 2015, 2016). Nyní působí v tenisové škole Lucie 
Hradecké a mj. podporuje handicapovanou tenistku 
Laďku Pořízkovou ze Záběhlic.

L U C I E  H R A D E C K Á

dostala ránu míčkem do oka a měla zlomenou 
podočnicovou kost. To bylo obrovské 
zklamání, ale s Radkem jsme se museli 
soustředit na zápas o bronzovou medaili. Ten 
jsme zvládli a emoce vystřelily ode dna k vý-
šinám, což myslím bylo vidět na rozhovorech, 
které jsme pak poskytovali.   

V Londýně jste se kromě zisku stříbrné 
medaile proslavila ještě důsledným nošením 
holínek.
Ano, spousta lidí si nás s Andy pamatuje 
ve stylu „teda, vy jste šly v holínkách na cen-
trkurt“! Proslulé holínky patřily k outfitu 
české výpravy, který byl určený na slavnostní 
zahájení. Ale jít v nich na vyhlášení výsledků 
do tenisového chrámu ve Wimbledonu, kde 
vám jinak kontrolují podrážku, zda není moc 
hrubá, to byla velká odvaha. Nejdřív nás tam 
nechtěli pustit, ale my jsme trvaly na tom, že 
se jedná o součást oficiálního oděvu. Přímo 
při ceremoniálu a na stupních vítězů už si 
na nás nikdo netroufl, což pak mělo obrovský 
mediální ohlas. Dodnes si to každý pamatuje, 
ale nebyl to záměr, jen jsme chtěly dostát 
předpisům (smích). Pak se naším příkladem 
inspirovali i další čeští sportovci, kteří v Lon-
dýně získali medaili.       

Kam jste se při cestování po celém světě 
nejraději vracela?
Určitě na grandslamy. Těžko se porovnávají, 
každý má svoje kouzlo a z každého bych si 
něco vzala. V Melbourne panuje ukrutné ve-
dro, které skoro nikdo nemá rád, ale já jsem si 
ho vždycky užívala, jsem jasně teplomilný typ. 
Australané jsou vlídní a člověk se u nich cítí 
jako doma, pro fanoušky dělají naprosté maxi-
mum. Pokud byste se někdy chtěli na nějaký 
grandslamový turnaj podívat, tak doporučuji 
cestu sem, i když je dlouhá. Paříž je pro mě 
nejlepší turnaj, protože se hraje na mojí milo-
vané antuce a dvakrát jsem tady získala pohár. 
Dřív byl tamní areál hodně malý a stísněný, ale 
postupně ho vylepšili. Wimbledon je posvátná 
tradice, řád, pravidla, zážitek klasické Anglie. 
A v New Yorku když přivedete na tenis slona, 
tak se nikdo nebude divit, show prostě k Ame-
rice patří. Pořád se tam něco děje, ale těch 
14 dní stačí, je to vážně šrumec.

I já vždycky v lednu závidím tenistům 
na Australian Open léto, sluníčko a teplo. 
Jaké to je ve skutečnosti?
Poprvé jsem si říkala, že to nemůže být tak 
hrozné. Ale když nám otevřely dveře na kurt, 
bylo to, jako když proti vám pustí fén s horkým 
vzduchem. Jen těžko si zvykáte, abyste udržel 
nohu v botě na vařicím betonu. Občas to je 
o zdraví, proto se při nějaké stanovené teplotě 
a vlhkosti vzduchu zápasy přerušují a do-
hrávají večer. Ale jinak jsem vždycky dávala 
přednost horku před zimou.

Měla jste ráda i některý z menších turnajů?
Asi Indian Wells v Kalifornii, i když není úplně 
malý, patří do kategorie hned po grandsla-

mech. Je to taková konurbace složená z men-
ších městeček, kde bez auta nedáte ani ránu. 
Ale zase se můžete vydat na různá zajímavá 
místa a je v tom patrná ta americká volnost 
a svoboda. Převažuje tu klid, navíc kolem je 
poušť, takže pro mě je tam příjemné teplo. 
Na zimu se sem stěhují starší a bohatší lidé, 
kteří hodně hrají debla, z mého pohledu něco 
nevídaného. Odráželo se to i v zájmu o čtyř-
hru na turnaji – i když se hrálo na nějakém 
zapadlém kurtu první kolo, tak bylo hlediště 
plné. Zpětně je mi vlastně líto, že už se tam jen 
tak nepodívám.

Ve dvouhře jste byla nejvýše 41. na světo-
vém žebříčku WTA, což je nesporně výbor-
né. Ale přece jen, netoužila jste po větším 
individuálním úspěchu?
Zpětně si myslím, že jsem na singla tlačila 
až moc, asi jsem se mohla víc uvolnit jako 
ve čtyřhře. Zároveň jsem cítila, že v deblu 
je cesta na vrchol o něco jednodušší, je tam 
menší konkurence a v turnajích se hraje o kolo 
méně oproti dvouhře.

Co tedy považujete za svůj největší úspěch 
ve dvouhře?
Určitě turnaj v Madridu v roce 2012. V prvním 
kole kvalifikace mě začal bolet přitahovač, až 
jsem myslela, že nedohraju. Zároveň jsem byla 
v depresi, protože zrovna s touto soupeřkou 
jsem opravdu prohrát nechtěla. Nakonec jsem 
to nějak dostřílela a pak se to obrátilo – kvali-
fikovala jsem se do hlavní soutěže a dokráčela 
až do semifinále, kde jsem prohrála se Sere-
nou Williamsovou. Bylo to jedinkrát, kdy byla 
v Madridu modrá antuka, na kterou všichni 
nadávají, ale mně vyhovovala.

Loňský rok jste si naplánovala jako rozluč-
kový, ale se Saniou Mirzaovou jste dvakrát 
skoro vyhrály turnajový titul. Hráči většinou 
nekončí kariéru, když se jim daří. 
Asi jsem tím spoustu lidí zaskočila, neustále se 
mě někdo ptal, proč vlastně končím. 
Ale poslední dva roky jsem už z různých 
důvodů měnila parťačky častěji, až se Saniou 
se nám trochu zadařilo. Nicméně ona teď také 
končí. Navíc mě v sezoně trochu trápilo zdraví 
a přece jen už mám nějaký věk a tělo by se 
mělo poslouchat. Chtěla bych zkrátka v životě 
zkusit i nějakou jinou cestu, třeba založit rodi-
nu a věnovat se dětem.

Co říkáte nastupující generaci českých 
hráček?
Talentovaných holek máme docela dost. Já jim 
držím palce, aby se ve velkém tenise udržely, 
což je mnohem větší umění než se tam dostat. 
Když jste mezi elitou nový, tak vás nikdo 
nezná a třeba nepozná, jak na vás. Při dalším 
zápase už si na vás dají větší pozor a připraví 
se. Doufám, že se vzchopí i naši kluci. Za mých 
časů jich bylo v první stovce na žebříčku třeba 
i pět, teď tam jsou výjimečně. Když ale kou-
kám na mužský tenis, tak musím říct, že to je 
neuvěřitelná energie a síla. Prosadit se v jejich 

kategorii musí být obrovská dřina, založená 
na enormním talentu, zarputilosti a opravdové 
touze něco dokázat.

Vy teď také budete přispívat k nadějné 
budoucnosti českého tenisu. Můžete nám 
představit svoji tenisovou školu?
Tak zrovna teď jsem na takové půlroční 
dovolené, užívám si to, že nic nemusím. Naši 
školičku na Jahodnici vede moje sestra Petra 
Douděrová, které se určitě chystám pomá-
hat. Práce s dětmi mě baví, chci se věnovat 
jejich trénování. Například v létě se zapojím 
do kempů, na které jsem dřív neměla čas. 
Na druhou stranu nechci být jako spousta 
trenérů na kurtu od rána do večera, místo drilu 
se chci tou prací bavit a užívat si ji s dětmi, 
které mají o tenis skutečný zájem. Nechceme 
budovat velkou akademii, která by vychováva-
la jen špičkové hráče. Jdeme spíš komornější, 
takovou rodinnou cestou, kde se všichni mezi 
sebou znají. Naše děti také hrají soutěže, ale 
nikoho nenutíme dřít, hlavně chceme, aby 
měly z tenisu radost. 
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KULTURNÍ SERVIS

K  Saratovská 3420/2a, www.kdbarikadniku.cz

čt 2/3 19.00

HRUBÁ HUDBA A KATARZIA
koncert
 
pá 17/3 19.00

POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ
Hrají: Jazz Elements 

čt 23/3 19.00 

HANA A PETR ULRYCHOVI + JAVORY 
BEAT 
koncert

so 25/3 18.00

ŘECKÝ VEČER MARTHY A TENY ELEFTERIADU
Návštěvníci si mohou s chutí zatancovat nebo 
se naučit řecké tance.

po 27/3 19.00

SETKÁNÍ OSAD NA BARČE 
Hrají: Kamarádi staré řeky a Eldorádo

čt 30/3 19.00

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
koncert

TANEČNÍ ZÁBAVY

ne 14.00
Taneční orchestr Stanislava Douši (5/3), 
Hvězdný prach (12/3 a 26/3), Taurus (19/3)

út 18.00 
Pražští heligonkáři (14/3 a 28/3)

každou středu 19.00–22.00
Country taneční pro začátečníky
Vede Jitka Bonušová, více informací na webo-
vých stránkách.

KULTURNÍ DŮM 
BARIKÁDNÍKŮ K  Holandská 669/1, www.vzlet.cz 

st–čt 1–2/3 19.30

ZABIJAČKA
Komická opera o třech dějstvích a dvou 
chodech v režii Jiřího Havelky. V ceně 
vstupenky je pohoštění v podobě 
zabijačkového menu.
ne 12/3 15.00

MEDVĚDÍ PRINC 
Pohádka pro děti od 4 let, hraje Damúza.

po 20/3 19.30

L'AMANTE SEGRETO
Světově proslulá sopranistka Hana Blažíková

út 21/3 19.30

TERNE ČHAVE
Koncert nejstarší fungující české romské 
kapely, držitele Ceny Anděl 

st 22/3 19.30

VOSTO5: KUPÉ VE VZLETU #16
Přisedněte do mezinárodního expresu dotazů 
a užijte si jízdu plnou bonmotů.

pá 24/3 19.30

II. TRADIČNÍ VRŠOVICKÁ VOLENKA
Plesová zábava s půlnočním překvapením 

ne 26/3 15.00

TRPASLIČÍ POHÁDKA
Divadlo pro děti od 4 let, hraje Damúza. 

st 29/3 16.00

TEDxYouth@PRAGUE 2023: REGENERACE 
Multioborová inspirace pro studenty a aktivní 
mladé lidi formou přednášky

VZLET

K  Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo .cz

pá 3/3 19.30

SLYŠEL JSEM SOVU ZAVOLAT SVÉ JMÉNO
Dobrodružství městského intelektuála v drsné 
divočině. Hrají: J. Smutná, P. Klimeš, A. Petráš, 
O. Černý, V. Pejková, V. Hanzl

st 8/3 19.30

5 ZA 1
Komedie o síle přátelství a ženské solidari-
ty, která i hory přenáší. Hrají: S. Jachnická, 
D. Pfauserová, D. Sedláková, D. Černá, T. Vítů

čt 9/3 a 23/3 19.30

NÁVOD NA PŘEŽITÍ
Lehce o vážných věcech. Hrají: D. Kolářová, 
L. Termerová

ne 12/3 19.30

ČAPEK
Inspirováno životními osudy geniálního spiso-
vatele a mimořádného člověka. Hrají: J. Hána, 
M. Málková, M. Kačmarčík, A. Bílík, P. Teno-
rová, J. Smutná, S. Jachnická, H. Doulová, 
V. Janků, I. Koreček, J. Vlasák / J. Szymik, 
M. Vykus, P. Klimeš, V. Dvořák

po 13/3 19.30

M*A*S*H
„Majore Houlihanová, jsem moc rád, že jste 
tady.“ Kultovní seriál poprvé na divadle! 
Hrají: T. Novotný, Z. Kalina, L. Jurek, P. Klimeš, 
M. Vejdělek, M. Vykus, O. Černý, H. Hornáčko-
vá, V. Svojtková, T. Nekudová, V. Hanzl

út 14/3 19.30

SMUTNÁ NEDĚLE
Kabaret života v nesmrtelných písních slav-
ného hitmakera. Hrají: Z. Kalina, K. Bohatová, 
P. Klimeš, P. Ožana

st 15/3 19.30

MLÉČNÉ SKLO
Sebevražda, nebo vražda? Kriminální drama 
Marka Epsteina, které vám nedá vydechnout!
Hrají: M. Dejdar, V. Udatný, Z. Kalina, M. Málko-
vá, O. Černý

pá 17/3 19.30

MÁMA ŘÍKALA, ŽE BYCH NEMĚLA 
(S BONUSEM)
Čtyři generace žen a žádná se nechce podo-
bat své matce! Hrají: M. Málková, D. Černá, 
R. Fiedlerová, S. Černodrinská. Po představení 
následuje seznamovací hra s diváky.

VRŠOVICKÉ DIVADLO 
MANA
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KULTURNÍ SERVIS

ne 19/3 17.00 (pro děti)

O HOLČIČCE, KTERÁ ZLOBILA
Příběh o tom, že občas musí zlobit každý. 
Hrají: I. Hessová, A. Marečková

po 20/3 19.30

VE DVĚ NA KODAŇSKÉ
Příběh lásky Karla Čapka a Olgy Scheinpflugo-
vé. Hrají: P. Tenorová, L. Jurek, S. Jachnická

út 21/3 19.30

PODZIMNÍ SONÁTA
Matka s dcerou, nenaplněné životní osudy 
v komorním dramatu Ingmara Bergmana. 
Hrají: D. Batulková, L. Štěpánková, M. Kačmar-
čík, D. Pfauserová / T. Vítů

ne 26/3 15.00 (pro děti)

DIVADELNÍ ABECEDA
Divadelní dílna, kde se děti učí poznávat a hrát 
divadlo. Lektorka: H. Hornáčková

st 29/3 19.30

MATKA
Mimořádně aktuální drama Karla Čapka. 
Hrají: J. Smutná, D. Sitek, A. Bílík / V. Zavadil, 
I. Koreček, J. Blažek / O. Černý, M. Vejdělek / 
Z. Bařinka, L. Stirský Hädler

K  hraje ve Vršovickém divadle MANA, 
Moskevská 967/34, www.divadloprojekt2.cz

út 28/3 19.30

NA SPRÁVNÉ ADRESE 
Někdy nestačí jen podat inzerát a přijít 
na správnou adresu. Hrají: R. Stupková, T. Krej-
číř, K. Jandová, L. Ondřej, D. Piskor, B. Marys-
ková, F. Zahrádka, M. Mádlová

DIVADLO PROJEKT 2

K  Solidarity 1986/53, 
www.strasnickedivadlo.eu

čt 9/3 10.00 (veřejná generálka) a pá 10/3 (slav-
nostní premiéra)

PRESIDENTI 
Neúprosný pohled do zákulisí politiky, do způ-
sobu myšlení jejích vykonavatelů, protagonistů 
i vykořisťovatelů. A volby se blíží! Hrají: Z. Žák, 
P. Vondráček, M. Dolinová, Š. Vaňková, R. Švec

so 11/3 19.00 

BOEING – BOEING ANEB TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Alexander je úspěšný pařížský architekt, které-
mu monogamie nic neříká. Hrají: J. Chvalovský, 
M. Šimůnek, B. Mottlová, D. Býmová / L. Vojto-
vá, L. Linhartová, M. Dolinová / M. Bittnerová 

so 25/3 19.00 

STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ 
Advokát a zubařka netrpělivě čekají na ukon-
čení rozvodového řízení, aby mohli konečně 
každý začít žít s novým, mladším partnerem. 
Naneštěstí pořád zůstávají ve společném bytě. 
Hrají: F. Slováček jr., M. Šimůnek, M. Sochor, 
B. Mottlová, L. Vojtová

STRAŠNICKÉ DIVADLO

K  Košická 71/21, www.oldstars.cz

pá 3/3, 10/3 a 24/3 20.00

VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI
Hlavní a jedinou postavou hry Duncana Mac-
millana je chlapec, který má za 80 minut jeden 
jediný úkol – přesvědčit nejen svou matku, že 
na světě existuje milion věcí, kvůli kterým stojí 
za to se nezabíjet… Hraje: D. Krejčík

so 11/3 20.00

KRAJNÍ MEZE 
Už jste někdy přišli domů, našli chlapa v krbu 
a poblíž svou kamarádku, která se chová nějak 
zvláštně? Hrají: E. Sinkovičová, O. Kulhavý, 
N. Hrabovská, B. Waschingerová

OLDSTARS / H2O – 
BYTOVÉ DIVADLO

K  Úvalská 1357/28, Praha 10, 
www.brdivadlo.cz

ne 5/3 15.15

POPLETLI JSME POHÁDKU POPŘEDU 
I POZPÁTKU!
Pomozte Vilíkovi napravit popletené pohádky! 
Hrají: K. Blažek, M. Kociánová

st 15/3 17.17

BLOUDÍME, HLEDÁME, POKLAD TEN NAJDEME!
Pražské památky pomohou dětem a Vilíkovi 
najít poklad! Hrají: K. Blažek, M. Kociánová

BR DIVADLO

K  Vilová 91/11, 
www.trmalovavila.eu

út 7/3 17.00

SVĚTOVÉ PAMÁTKY UNESCO
Přednáška Michala Beneše.

ne 2/4 15.00

SLAVNOST VÍTÁNÍ JARA
Loučení se zimou, pochování Masopusta 
v Trmalově vile. Dílničky pro děti.

čt 16/3 – ne 2/4

STAROČESKÝ MASOPUST
Výstava fotografií představí zvyky a tradice 
masopustu.

TRMALOVA VILA

ne 12/3 20.00

HOLUBI
Holubi jsou skvělí právě proto, že se vrací. Letí 
někam jenom proto, aby mohli letět nazpátek. 
Hrají: R. Charvátová, R. Chudobová, R. Matu-
lová / K. Čečilová, E. Zelená / K. Vaňkátová, 
J. Brunclík, J. Dejl / M. Podlešák, P. Košař, 
D. Spiess / N. Datiashvili

pá 31/3 20.00

TŘEŠTĚNÍ VE DVOU
Příběh dvou lidí, kteří v konfrontaci s vnějším 
světem podléhají svým úzkostem a strachu. 
Hrají: L. Přichystalová, J. Večeřa, A. Olejníková

so 18/3 10.10, ne 19/3 15.15 a st 29/3 17.17

KDO SI S NÁMI HRAJE, POZNÁ CIZÍ KRAJE
Děti se dozvědí, jak mluví sousedi za hranicemi, 
co si zpívají a třeba i co rádi jedí.
Hrají: K. Blažek, B. Kepková / M. Kociánová

ne 2/4 15.15 a st 5/4 17.17

VELIKONOCE S VILÍKEM
Oslavíme s dalšími kamarády a zvířátky příchod 
jara a seznámíme je se symboly Velikonoc. 
Hrají: K. Blažek, M. Kociánová

14  BŘEZEN / PRAHA 10



KULTURNÍ SERVIS

K  Donská 168/19, www.kinopilotu.cz

čt–so 2–4/3

PRAGUESHORTS FILM FESTIVAL
Mezinárodní soutěž představí letos 27 krát-
kých filmů z let 2020–2022, na jejichž výrobě 
se díky koprodukcím podílelo 25 zemí světa. 

KINO SENIORŮ
každé pondělí od 16.00 a nově také v pátek 
od 15.00 hod., zvýhodněné vstupné 75 Kč
 
po 6/3. 16.00 a pá 24/3 15.00

MUŽ JMÉNEM OTTO
 
pá 10/3 15.00 

VÍLY Z INISHERINU 

KINO PILOTŮ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
PRAHA
K  Dům čtení, Ruská 1455/192, www.mlp.cz

st 8/3 15.00–19.00

SWAP KNIH A POKOJOVÝCH ROSTLIN 
Přijďte si vyměnit staré pokojové květiny 
(nebo „řízky“) za nové. Krom květin se budou 
měnit také knihy. 

K  Pobočka Korunní 2160/68

po 6/3 17.00

ROZKLAD ROSTLIN
Výtvarná dílna Hany Kováříkové – procvičování 
prvního čtení výtvarným prožitkem. 

K  Pobočka Zahradní Město, Topolová 2961/12a

pá 24/3 15.00

VELIKONOČNÍ DÍLNA KLUBU K2
Přijďte si vyrobit živou dekoraci, která se vám 
do Velikonoc zazelená.

K  Moskevská 262/57,
www.vlcwaldes.cz

út 14/3 18.30 

SVOBODNÍ ZEDNÁŘI
Bývalý šachový velmistr Pavel Gergel 
v pořadu Na kávě s Otomarem Dvořákem

út 21/3 19.00

ZBYNĚK DRDA
Zpěvákův narozeninový recitál

VLC WALDES
 

VRŠOVICKÉ 
LITERÁRNÍ 
CENTRUM 
WALDES 

 

K  Ke Strašnické 1000/10 
(areál kostela Neposkvrněného početí 
Panny Marie), www.divadlomaj.cz

ne 5/3 15.00

DUCH V LAHVI
Činoherní pohádka na motivy bratří Grimmů 
se stínohrou a písničkami. Pro děti od 7 let, 
hraje Divadlo MÁJ Praha.

út 7/3 19.00

MAŘKA
Na počátku 2. světové války utíkají manželé, 
on křesťan, ona židovka, před nacismem, služ-
ce Mařce dávají do ruky deset tisíc a na sta-
rost byt s veškerým zařízením. Hraje Divadlo 
Máj Praha.

ne 26/3 15.00 

VELIKONOČNÍ LIŠKA
Pohádka pro děti od 3 let, hraje divadlo KRAB.

DIVADLO 
MIRIAM

K  Na Hroudě 1492/4, 
www.facebook.com/agenturagejzir

po 20/3 (vernisáž v 18.00) – pá 28/4

ČESKÁ HERALDIKA
Výstava Jiřího Jimáka Vály. V expozici bude 
k vidění bezmála 
stovka erbů 
a znaků českých 
historických 
zemí. Galerie je 
otevřena po–pá 
12.00–18.00 hod.

GALERIE PRE

K  Rektorská 715/54, 
www.facebook.com/milicovakaple

čt 16/3 10.00

POPELKA
Hraje divadlo Toy Machine.

čt 16/3 19.00 

HAERI
soubor gruzínské lidové hudby

MILÍČOVA KAPLE

K  Petrohradská 438/13, 
www.petrohradskakolektiv.com

po 27/3 18.00

ATELIÉR NOVÁ MÉDIA I. (AVU)
Vernisáž kolektivní výstavy v Jedna Dva Tři 
Gallery
 

RADIO PUNCTUM
Každé pondělí probíhá v Petrohradské živé 
vysílání od 18.00. 

6/3 klub 
Flexible Grooves, Neo Violence, Wenom, Inter-
stellar Language

13/3 kino 
Motion, Dance In Slow Motion, dis/tance, 
Call It Anything

20/3 klub
Anemone, Other Voices, Wrong, Seed

27/3 kino 
Zip and Doublecup, Dinner Time, Freecore 
Experience, Planet Lazy Dj

PETROHRADSKÁ 
KOLEKTIV

po 13/3 16.00 a pá 31/3 15.00

IL BOEMO
 
pá 17/3 15.00 

BABYLON
 
po 20/3 16.00 

VELRYBA
 
po 27/3 16.00 

FABELMANOVI
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ZA OLDŘICHEM JANOTOU
Je to smutná zpráva, že nás 27. ledna opustil dr. Oldřich Janota, ředitel 
Kotěrova centra architektury, které sídlí v Trmalově vile ve Strašnicích. 
Je to smutná zpráva především pro jeho rodinu a blízké, pro které byl 
tatínkem, dědečkem, pradědečkem, životním partnerem, přítelem ane-
bo kamarádem. Ale je to smutná zpráva i pro celou kulturní veřejnost 
v naší zemi a pro všechny, kdo se s tímto činorodým člověkem někdy 
setkali. 

Hodně lidí si vážilo projektů, které vymyslel nebo u jejichž zrodu stál. 
Bez něho by nebyl Foibos ani Kotěrovo centrum architektury. Bez něho 
by světlo světa nespatřily knihy o slavných vilách a dalších stavbách, 
nekonaly by se Dny lidové architektury a desítky nebo spíš stovky vý-
stav po celé zemi. Udělal toho zkrátka mnoho pro historii a současnost 
české architektury a pro naši kulturu vůbec.   

Oldřich Janota se narodil 17. srpna 1938 v Těšnovicích u Kroměříže, 
v prastaré vsi, rozkládající se na posledních výběžcích Chřibů, co by 
kamenem dohodil od řeky Moravy. Tatínek Josef předčasně zemřel 
a maminka Marie se musela sama postarat o šest děti. Byla to drobná, 
ale rázná moravská žena, která se nevzdala. Pro Oldřicha byla velkým 
vzorem. 

Jako kluka ho jistě ovlivnila také atmosféra Kroměříže, krásného města 
s dlouhou duchovní tradicí a bohatou současností, což nemohla zakrýt 
ani atmosféra padesátých let. Kvůli studiím pak Oldřich Moravu opustil 
a od roku 1960 byl až do svých posledních dnů věrný Praze. V roce 
1977 nastoupil do České televize – nejprve do Hlavní redakce pro děti 
a mládež, posléze přešel do Hlavní redakce dramatického vysílání. Stál 
u zrodu populárního Studia Kamarád a umožnil třeba vznik televizního 
filmu Zlatí úhoři, který ho málem stál místo. Jeho tehdejší spolupracov-
níci na něj vzpomínají jako na přítele a dobrého šéfa, který fandil všemu 
novému i experimentálnímu. 

Důležitým zlomem v životě Oldřicha Janoty byla pochopitelně same-
tová revoluce. V roce 1990 založil spolu s Markem Veselým uměleckou 
agenturu Foibos. Na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti uvedli 
„Sny svatojánských nocí“, které se dočkaly stovky repríz, pro Hereckou 
asociaci připravili návrh statutu Cen Thálie, které Foibos organizač-
ně zajišťoval, pořádali Letní shakespearovské slavnosti na Pražském 
hradě, vydávali časopis Dotyk, vymysleli Cenu Stanislava Libenského 
a začali pořádat přehlídku České divadlo, která více jak dvacet let uvá-
děla mimopražské soubory na divadelní scény metropole. 

V roce 1998 Oldřicha upozornila Olga Strusková, že městská část Pra-
ha 10 hledá využití Trmalovy vily ve Strašnicích. Očití svědci vzpomí-
nají, že Oldřich to zadal za domácí úkol svým spolupracovníkům, aby 
s nápadem, jak už to bývalo, přišel nakonec sám: „Slavná vila – udělat 
expozici slavných vil.“ Foibos se svou nabídkou vyhrál, našel své sídlo 
právě na Desítce a postupně se stal pojmem v oboru architektury.

Později se zrodilo Kotěrovo centrum architektury a Oldřich stanul 
v jeho čele jako ředitel. Spolu s kolegy neustále vymýšlel nové projekty 
a knižní řady. Tak postupně vznikly proslulé Slavné vily, Slavné stavby, 
Městečka na dlani, Stavby století republiky a monografie slavných 
architektů. Centrum za dlouhá léta své existence uspořádalo mnoho 
výstav, přednášek i procházek za architekturou. „Díky Oldovi se poda
řilo zachránit řadu staveb,“ napsal ve sborníku k jeho osmdesátinám 
historik architektury Zdeněk Lukeš. 

Díky píli celého Oldřichova kolektivu se Trmalova vila ve Strašnicích 
stala místem, kam se rádi vracejí vzdělaní a kultivovaní lidé, neboť vědí, 
že je zdejší program a atmosféra vždy obohatí. Je dobrou zprávou, že 
v tomto díle Oldřicha Janoty pokračuje jeho dcera Lenka Jirátová.  

OLDŘICH JANOTA, 1938–2023

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST Z PRAHY 10

KOMORNÍ 
KONCERTY
Vršovický zámeček
vždy od 18.00 hod.

Vstup je zdarma.
Vyzvednout si můžete 
2 vstupenky na osobu 
na jeden z těchto tří 
koncertů od 20. března 
v infocentrech radnice 
Prahy 10. 

praha10.cz

30. 3. Hudební proměny saxofonu a klavíru
  Roman Fojtíček  čtyři druhy saxofonů  
  Laura Mikel Vlková  klavír

20. 4. Magické souznění
  Anna Paulová  klarinet    
  Indi Stivín  kontrabas 
  Matouš Zukal  klavír     

11. 5. Duety v klasice
  Markéta Fassati  soprán     
  Pavel Kšica  baryton  
  Stanislav Gallin  klavír  

Pracovitost a životní elán Oldřicha Janoty byly nevídané. Byl drama-
turg, šéfredaktor, producent, nakladatel, editor, redaktor, moderátor, 
ale také zahradník nebo řidič, když bylo zapotřebí. Žádné práce ani 
námahy se nezalekl, pokud šlo o věc, které věřil. Byl to renesanční 
člověk, muž, který kolem sebe vytvářel kulturní milieu a neustále o něj 
pečoval a povznášel ho.  

V každodenním shonu nebývá čas na velká slova, ale na tomto místě je 
třeba napsat: Milý Oldo, vážili jsme si tě a měli jsme tě rádi. Budeš nám 
všem chybět.
 — Václav Žmolík
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KDYŽ ULICE 
PROMLUVÍ

Tentokrát se vydáme na návštěvu míst-
ních lázní. I takováto lákadla totiž nabízely 
Vršovice ve třicátých letech minulého 
století. Lázně byste tehdy našli v Tyršově 
ulici, kterou dnes známe jako Žitomír-
skou. Z nejstarší vršovické části se tak 
přesuneme do novější zástavby, neboť 
ještě na přelomu 19. a 20. století v této 
ulici stály pouhé čtyři domy. Jeden z nich, 
s číslem popisným 355, vytvářel nároží 
Tyršovy a Grégrovy ulice a fungoval v něm 
hostinec U Brejchů.

Tyršova ulice nesla svůj název do roku 1940. 
Připomínala Miroslava Tyrše (1832–1884), 
spoluzakladatele Sokola a národního obro-
zence. Narodil se sice v Děčíně do německé 
rodiny jako Friedrich Emmanuel Tirsch, ale 
brzy přišel o otce i matku a vyrůstal u pří-
buzných v českém prostředí. Od roku 1841 žil 
u strýce v Praze a kvůli špatnému zdraví se 
dostal ke cvičení. 

Navštěvoval malostranské a později aka-
demické gymnázium, na univerzitě začal 
studovat práva. Záhy ale přestoupil na fi-
lozofickou fakultu, kde absolvoval filozofii 
a estetiku a získal doktorát. Z existenčních 
důvodů se stal vychovatelem a psal články 
o výtvarném umění. Podílel se na přípravách 
vybudování Národního divadla, ale především 
byl v roce 1862 u zrodu národní tělovýchovné 
jednoty Sokol, která měla přispívat k harmo-
nickému rozvíjení lidské osobnosti a národní 
kultury. Tyrš ji zaštitoval ideově i organizačně. 
Vytvořil české tělocvičné názvosloví a inicio-
val uspořádání prvního všesokolského sletu 
v roce 1882. V této práci mu pomáhal jeho 
přítel a tchán Jindřich Fügner. 

Tyrše významně ovlivnila revoluce v roce 
1848, proto se zapojil do českého kulturní-
ho i politického života. Stal se poslancem 
zemského sněmu a získal také křeslo v říšské 
radě. V roce 1883 byl zvolen mimořádným 
profesorem na pražské univerzitě pod pod-
mínkou, že rezignuje na činnost v Sokole. Pra-
coval na rozsáhlém díle „Dějiny výtvarných 
umění“, které však nedokončil. Jeho plodný 
život ukončila tragická nehoda, když při svém 
pobytu v Ötzu v Tyrolských Alpách utonul 
v horské říčce. Miroslav Tyrš je pohřben 

ŽITOMÍRSKÁ 
A ORELSKÁ

na Olšanských hřbitovech, 
kde má společnou mohylu 
s Jindřichem Fügnerem.

V letech 1940–1945 byla 
Tyršova ulice přejmeno-
vána na Dunajskou (Do-
naustrasse). Odpovídalo to 
systému v časech protek-
torátu Čechy a Morava, kdy 
vršovické ulice dostávaly ná-
zvy podle řek. Dunaj je druhá 
nejdelší řeka Evropy, v sou-
časnosti protéká deseti státy 
a dokonce na jeho březích 
leží hned čtyři hlavní města – 
Vídeň, Bratislava, Budapešť 
a Bělehrad. Po druhé světové 
válce se ulice nazývala Sta-
lingradská, podle sovětského 
města, které bylo za války 
dějištěm lítých bojů. Nyní se 
jmenuje Volgograd a leží v Rusku. Po odsou-
zení kultu osobnosti se zmínky o Stalinovi 
zase odstraňovaly, a tak se v roce 1962 jméno 
ulice změnilo na Žitomírská. Ukrajinské město 
Žitomír neboli Žytomyr leží západně od Kyje-
va ve volyňské oblasti.

V roce 1921 byly v domě čp. 639 zřízeny 
lázně. K dispozici tu byly vany pro klasické 
koupele, nabízela se také horká lázeň, masáže 
či pedikúra. Jak uváděli majitelé: „Správně 
použitá koupel očišťuje tělo, posiluje ducha, 
dává požitek zotavení a pocit blaha.“ Koupání 
v lázních bylo navíc i levné. Naproti lázním 
měli Hynek a Ema Počtovi obchod s módním 
zbožím. Založili ho roku 1922 a nabízeli v něm 
velký výběr dámských látek či pánských látek 
šatových. To vše samozřejmě 
„v cenách bezkonkuren
čních“. Na své si zde přišli 
jak uživatelé flanelu, tak i mi-
lovníci damašku. Nechyběly 
ponožky, pletené zboží nebo 
záclony. 

Mezi Žitomírskou a Minskou 
se od roku 1947 nachází 
Orelská ulice. Teoreticky by 
se mohla jmenovat třeba 
podle orla mořského, ale 
ve skutečnosti se ozna-
čuje podle ruského města 
Orel, které se nachází jižně 
od Moskvy. Původně v letech 
1910–1940 a pak ještě klasic-
ky 1945–1947 to byla Příční 
ulice, což naznačovalo její 
vztah k dalším ulicím v okolí. 
Po nástupu německých 
okupantů se ani jí nevyhnul 
„říční“ osud, který měl přitom 
uvrhnout v zapomnění slav-
né české osobnosti. Nově 
se tedy nazývala Vážská 
(Waaggasse) podle nejdelší 

slovenské řeky Váh, který je levým přítokem 
Dunaje. 

V Příční ulici 11 bylo v třicátých letech možné 
zakoupit americké kuchyně, ložnice nebo 
obývací pokoje. Tady, nedaleko Čechova ná-
městí, kde byla konečná stanice tramvajových 
linek 1, 4 a 20, sídlila firma Adolfa Macha. 
Obchod se stal známým po celé Praze, a to 
díky kvalitnímu zboží a dlouholeté záruce. 
Majitel navíc neváhal inzerovat v novinách či 
na plakátech. Ve skladištích měl také vystave-
ny desítky různých kuchyňských i pokojových 
zařízení, aby si zájemci mohli vše prohlédnout 
na vlastní oči. 

 — Michal Ezechel, kronikář MČ Praha 10

LÁZNĚ Z DVACÁTÝCH LET V TYRŠOVĚ ULICI V DOMĚ ČP. 44

TYRŠOVA ULICE,  NYNÍ ŽITOMÍRSKÁ, KŘIŽUJÍCÍ PALACKÉHO, DNES MOSKEVSKOU.
ZDROJ:  ORIENTAČNÍ PLÁN KRÁL.  HL.  M. PRAHY A OBCÍ SOUSEDNÍCH 1909–1914, 

WWW.DVEPRAHY.CZ
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MASOPUSTNÍ 
VESELÍ
Desítka zažila lidový svátek plný hodování 
a zábavy. Společně jsme si vychutnali 
hned několik akcí – masopust v Malešicích, 
průvod v Zahradním Městě a na Solidaritě, 
sousedskou slavnost na sídlišti Vlasta, 
zabijačkové hody na Kubáni i závěrečný 
masopustní rej ve Vršovicích. K vidění byly 
tradiční i zcela originální masky, tancovalo 
se, snědlo se spoustu dobrot a vše rámovala 
dobrá nálada a radost z přátelských setkání!

FOTOGRAFICK Á KOLÁŽ

1–5 /  MASOPUSTNÍ REJ NA ČECHÁČI A U VZLETU
FOTO: ELIŠKA KONDELÍKOVÁ

6–7 / MASOPUST V MALEŠICÍCH
FOTO: JAROSLAV CHARVÁT

8–9 / PRŮVOD KLUBU K2 V ZAHRADNÍM MĚSTĚ
FOTO: PAVLA HALUZOVÁ

10–11 /  PRŮVOD ZŠ SOLIDARITA

12–13 /  TÁBORNICKÝ MASOPUST NA SÍDLIŠTI VLASTA
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CHILSKÁ CHUŤ 
VE STRAŠNICÍCH
V průmyslovém, skladovém a kancelářském 
areálu u železničního koridoru byste v čase 
oběda možná hledali typickou podnikovou 
kantýnu. Místo ní tady ale najdete něco 
zcela jedinečného – chilské bistro, které 
provozuje Fernando Manquian. Náhoda ho 
zavála do těchto končin, aby právě odtud 
šířil slávu chuťově přitažlivé gastronomie 
své rodné země. Je to vskutku misionářský 
úkol, který si ale na svá bedra vzal nesmírně 
zapálený a optimisticky naladěný nadšenec.         

Fernando se vypravil do Prahy v roce 2017 
z lásky, přes oceán následoval svoji českou 
ženu. Měl za sebou dlouholetou kariéru 
ve stavebním průmyslu, jako manažer kvality 
se podílel na mezinárodních infrastrukturních 
projektech na několika kontinentech (dálnice, 
sítě metra, vodní elektrárny, rozšíření Panam-
ského průplavu). Kvůli jazykové bariéře ale 
v Česku práci ve svém oboru nenašel. Držel 
se však zásady, že člověk by měl dělat věci, 
které ho baví. A k Fernandovým vášním patří 
kvalitní jídlo. Rád vaří nejen pro sebe, ale i pro 
rodinu a přátele, což se mu stalo „osudným“. 
Na oslavu jednoho svého krajana totiž připra-
vil pár dobrot. „Ochutnal je jeden český pro
fesionál, byl ohromen a vnukl mi myšlenku, že 
bych svoje výtvory mohl prodávat,“ usmívá se 
Fernando Manquian.

Cesta do zapadlé strašnické uličky
Podnikavost a odvaha mu rozhodně nechybí, 
a tak do toho šel. Plán byl jasný – sehnat 
zázemí v podobě kvalitní kuchyně, kde by 
mohl vyrábět především dvě chilské specia-
lity, u kterých předpokládal úspěch. Tou 
první jsou empanadas de pino, hovězí kapsy 
z tenkého, křupavého těsta, a druhou zapé-
kané hovězí maso s kukuřicí pastel de choclo. 
„Navštívil jsem hygienickou stanici, informo
val se o podmínkách výroby, skladování a pro
deje. Ale objevit místo, které bych si mohl pro 
své podnikání pronajímat na pár hodin denně, 
nebylo snadné. Podařilo se to až po půl roce,“ 
popisuje Fernando krušné začátky své cesty. 

Pomocnou ruku mu podal majitel budovy 
mezi halami v Korytné uličce ve Strašnicích, 
a především šéfkuchař bistra, které se v ní 
nacházelo. Ten poté, co uvařil a vydal svoje 
obědy, umožnil Fernandovi, aby se tady 
na pár hodin pustil do díla. Fernando chtěl 
odběratele svých pokrmů získávat mezi 
známými, v kavárnách či v řetězcích, tak aby 
si prodejem postupně našetřil na pronájem 
bistra v nějaké rušnější lokalitě. Po něja-
kém čase však stanul před další nečekanou 
výzvou: „Provozovatel bistra mi oznámil, že 
hodlá ukončit činnost. Dostal jsem nabídku to 
po něm převzít, ale majitel budovy měl zájem, 
aby se zde pokračovalo s podáváním obědů. 
I když jsem česká jídla předtím nikdy nevařil, 
nakonec jsem souhlasil.“ 

Vařit chilsky pro Čechy
Zaměstnanci z okolí byli zvyklí na tradiční 
české menu a převratná chilská změna by pro 
ně nejspíš byla obtížně stravitelná. Fernando 
se proto pokouší obě kuchyně propojovat. 
V nabídce tak dál najdete třeba vepřové ko-
leno s vařeným bramborem, pečenou krkovici 
na hořčici, sekanou nebo řízky, ale všechna 
jídla jsou připravována z chilské perspekti-
vy, jak říká Fernando: „Koleno je v naší verzi 
opečenější, šťavnatější a snoubí se v něm více 
chutí. Do sekané zase dáváme pestrobarev
nou zeleninu, vejce natvrdo a na vrch plátek 
slaniny, nezbytnou přílohou je vždy skvěle 
ochucený salát. Při vaření se inspiruji také 
radami maminky, která má bohaté zkušenos
ti.“ Chuťový zážitek prodlužují ohromné porce, 
kterými se vyznačují i další nabízená jídla, 
k nimž patří třeba losos na páře s pečenou 
zeleninou a brambůrkami ve slupce nebo 
středomořské rizoto s krevetami. 

Kromě domácího, chilsky říznutého menu, 
které se každý den obměňuje, je pro jistotu 
k dispozici i stálá nabídka. Zahrnuje například 
obalovaný květák, žampiony a jalapeňos nebo 
klasický řízek a smažák pro ty, kteří si na no-

vinky netroufají. „Občas se někdo nemůže 
rozhodnout a kouká na tabuli sem a tam. To 
pak vytáhnu pekáč z trouby, dám jim přivonět 
a je rozhodnuto,“ šibalsky pomrkává Fernan-
do. Bistro je otevřeno od 11 do 14 hodin a jídlo 
si můžete rezervovat na přesný čas, abyste 
na výdej nemuseli čekat. A pokud dáte vědět 
den předem, Fernando vám ochotně připraví 
jídlo na přání, a to včetně vegetariánských 
variant. Nabízí také slevy pro důchodce, uči-
tele, studenty a nezaměstnané registrované 
na úřadu práce.

Gastronomický zážitek
S nevýhodnou polohou bistra se Fernando 
potýká statečně. V provozu dělá všechno 
sám, od vaření přes obsluhu hostů až po úklid 
a administrativu. Přesto se stále usmívá, 
protože prý vaří s láskou a zaujetím, navíc po-
vzbuzován svým synem Fernanditem. Raduje 
se z každého úspěchu: „Loni v létě jsem se 
zdárně zúčastnil tří pražských gastronomic
kých festivalů a můj podnik prošel bez jediné 
výtky hygienickou kontrolou!“ 

Letos by se chtěl „po objížďce“ vrátit k pů-
vodnímu plánu a prorazit s dvěma již zmíně-
nými typicky chilskými pochoutkami. Když 
je v jeho podání vyzkoušíte, napadne vás, že 
kvalita se musí vždycky prosadit. A proto se 
vyplatí cesta i do odlehlé části Strašnic. Jed-
nou kolem povede pohodlná Drážní prome-
náda, ale zatím to berte třeba jako zážitkovou 
gastroturistiku.      

Korytná 47/3,  Praha 10 – Strašnice 
tel . :  732 990 945
e-mail :  info@manquian.cz
www.manquian.cz

B I S T R O  M A N Q U I A N

FERNANDO MANQUIAN VE SVÉM BISTRU

„EMPANADAS DE PINO“

JAK SE PODNIK Á NA DESÍTCE
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Hledáme ženy po menopauze  
do 74 let do klinických studií.  

 
 

Za účast ve studii náleží účastnicím velmi zajímavá finanční 
kompenzace. 
 

Studie probíhají na klinice v Praze 10-Hostivaři. 
 

Pro více informací volejte na tel: 775 406 690 
nebo nás kontaktujte  
na email: klinika@quinta.cz 
 
Těšíme se na vás na klinice QUINTA-ANALYTICA  s.r.o.  

PLACENÁ INZERCE – P10/3/23/OKP/0178

Organizace Beluška z více než poloviny 
zaměstnává osoby se zrakovým postižením, 
které formou přednášek a workshopů přibližují 
ostatním své zkušenosti ze života se zrako-
vým handicapem. Moc se nám líbila nabídka, 
že by zavítali i k nám, vždy se rádi naučíme 
něco nového a pomůžeme dobré věci. Pozvali 
jsme proto nevidomou paní s asistenčním 
psem do naší školky. 

A rozhodně jsme se nenudili, naopak – hltali 
jsme každé slovo a nestačili se divit, že okolní 
svět může vypadat úplně jinak, než jej vidíme 
my. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných 
věcí, třeba jak poznat, kdy nabídnout zrakově 
postiženému pomoc, jak pomáhá vodicí pes 
a jak se k němu správně chovat nebo jaké 

JAK JSME ROZLUŠTILI „ŠIFRU MISTRA BRAILLA“
kompenzační pomůcky používají zrakově 
postižení pro ulehčení každodenního života. 

Překvapivé bylo poznání, jak vidí člověk 
s diabetem a se šedým nebo zeleným zákalem. 
Do jejich světa nás zprostředkovaně přenesly 
kouzelné brýle. A bylo to něco! Také jsme si 
vyzkoušeli, jaké to je orientovat se se zavřený-
ma očima a pomocí bílé hole. Naučili jsme se 
hůl rozložit a zase složit. Budeme si také pa-
matovat, že vodicího psa nesmíme hladit, pro-
tože je pořád v práci a musí se plně soustředit. 
Má velkou zodpovědnost za svého pána. Bylo 
nám to trochu líto, ale když nám fenka Luna 
předvedla, co všechno dovede, úžasem jsme 
skoro nedýchali. Umí podat například hůl, klíče 
i mince! Moc jí slušela modrá vestička, naopak 
košík na čumáčku nemusí nosit nikde. Zají-
mavý a užitečný vynález je i Braillovo písmo, 
a což teprve plastické omalovánky pro děti. 

Zkrátka zažili jsme nesmírně poutavé a po-
učné setkání s názvem „Šifra mistra Brailla“. 
Na dobrovolném vstupném jsme vybrali 
6 500 korun, které jsme jako poděkování po-
ukázali na konto Sbírka pro Belušku. Maminka 
Jáchyma Čermáka namalovala pro paní lek-
torku kamínek pro štěstí, který jí Jáchym hrdě 
předal. Dojetí panovalo na obou stranách. Teď 

už víme, že všichni žijeme společně ve stejném 
světě, i když ho každý vidíme trochu jinak. 

 — Hana Nová, 
 zástupkyně ředitelky MŠ Tuchorazská

Text vznikl v rámci projektu „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 
(MAP II)“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
011050.
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budliny.cz | praha10.cz | rema.cloud

Svezeme vám monitory, televize, 
pračky, ledničky, mikrovlnky, mobily, počítače a další. 
Vše včetně baterií, CD/DVD a tonerových kazet.

Kde

Kdy

Podmínky

Objednejte si svoz
v rámci projektu

Svoz
elektroodpadu

• na webových stránkách www.budliny.cz 
• telefonicky (od 8:00 do 18:00 hod.) 
 na lince Chytré recyklace: 800 976 679

• objednávku založte v termínu 6. – 10. března 2023
• svoz proběhne v termínu 13. – 17. března 2023 

• po založení objednávky vás budeme 
 kontaktovat a dohodneme podrobnosti svozu
•  minimální hmotnost objednávky je 25 kg 
•  elektrozařízení musí být připraveno k odvozu

Možné je využít také magistrátní službu 
„změňte.to“ na zmente.tozmente.to

Podáním na úřad, např. formou MMS zprávy na 736 499 364 
nebo zasláním na e-mail zavady@praha10.cz 

Přes odkaz „HLÁŠENÍ ZÁVAD“ přístupný 
na hlavní stránce webu praha10.cz

praha10.cz

Formou záznamu přes službu 
„Mobilní rozhlas“ na stránce zmapujto.cz

zmapujto.cz

Jak hlásit 
nepořádek
a další závady 
ve veřejném prostoru 

Kam lze přímo hlásit 

jiné závady 
ve veřejném prostoru

sshmp.cz

zavady.tsk-praha.cz

thmp.cz

Dlouhodobě odstavené vozidlo – vrak 
Správa služeb hl. m. Prahy 

Poruchy na veřejném osvětlení 
Technologie hl. m. Prahy 

Poškozené chodníky, vozovky, 
dopravní značení, světelná signalizace 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

DESÍTKA
BEZ ODPADU

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY

TERMÍNY PŘISTAVENÍ

katastr místo datum čas

Vršovice Vladivostocká x Jaltská 3. 3. 15.00–19.00

Strašnice Voděradská x Krupská 4. 3. 8.00–12.00

Malešice Cerhenická x Nad Vodovodem 4. 3. 10.00–14.00

Záběhlice U Záběhlického zámku (za č. o. 1) 6. 3. 14.00–18.00

Strašnice Kounická x Černická 6. 3. 15.00–19.00

Strašnice Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ) 7. 3. 15.00–19.00

Strašnice Ve Stínu x Na Výsluní 8. 3. 14.00–18.00

Strašnice Běchovická x Révová 9. 3. 15.00–19.00

Vinohrady Vilová x Pod Rapidem 10. 3. 15.00–19.00

KONTEJNERY 
NA BIOODPAD

TERMÍNY PŘISTAVENÍ

katastr místo datum čas

Strašnice Nad Vodovodem x Slunečná 17. 3. 15.00–18.00

Záběhlice Ostružinová x Jahodová 18. 3. 9.00–12.00

Záběhlice Ryšánkova x Ve Slatinách 11. 3. 8.00–12.00

Michle Popovická (proti Brtnické) 11. 3. 10.00–14.00

Vršovice Omská x Murmanská 13. 3. 14.00–18.00

Vinohrady Vlašimská x Bratří Čapků 13. 3. 15.00–19.00

Strašnice U Trati x Na Spádu 14. 3. 15.00–19.00

Vršovice U Roháčových kasáren x 
Novorossijská 15. 3. 14.00–18.00

Záběhlice Na Vinobraní x Oty Pavla 16. 3. 15.00–19.00

Strašnice V Rybníčkách (proti Šibřinské) 17. 3. 15.00–19.00

Malešice Janderova x Chládkova 18. 3. 8.00–12.00

Strašnice Dobročovická x Slapská 18. 3. 10.00–14.00

Vinohrady Chorvatská x Dykova 20. 3. 14.00–18.00

Záběhlice Topolová x Jahodová 20. 3. 15.00–19.00

Záběhlice Práčská 101 (parkoviště pod 
Jasmínovou) 21. 3. 15.00–19.00

Vršovice Ruská x Tolstého 22. 3. 14.00–18.00

Záběhlice V Korytech x Jesenická 23. 3. 15.00–19.00

Michle Sedmidomky (u hřiště) 24. 3. 15.00–19.00

Záběhlice Šafránová x Chrpová (okraj parku) 25. 3. 8.00–12.00

Vršovice Kodaňská x Norská 25. 3. 10.00–14.00

Strašnice Vrátkovská x Tuklatská 27. 3. 14.00–18.00

Strašnice Přetlucká x Prusická 27. 3. 15.00–19.00

Vršovice Rybalkova x Charkovská 28. 3. 15.00–19.00

Strašnice Pod Strání (vedle č. o. 33) 29. 3. 14.00–18.00

Strašnice Hostýnská (u školy) 30. 3. 15.00–19.00

Malešice Heldova x Niederleho 31. 3. 15.00–19.00

Strašnice Michelangelova (v proluce) 1. 4. 8.00–12.00

Strašnice Mokřanská x Běžná (u tříd. odpadu) 1. 4. 10.00–14.00

Vršovice Dukelská x Volyňská 3. 4. 14.00–18.00

Záběhlice Tulipánová x Želivecká 3. 4. 15.00–19.00

Záběhlice Jesenická x Nad Trnkovem 4. 4. 15.00–19.00

Strašnice Dvouletky x Solidarity 18. 3. 13.00–16.00

Michle Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem 19. 3. 9.00–12.00

Malešice Rektorská x Bakalářská 19. 3. 9.00–12.00

Strašnice Královická x Hájecká 19. 3. 13.00–16.00

Strašnice V Úžlabině x Vykáňská 19. 3. 13.00–16.00

Záběhlice nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková 24. 3. 15.00–18.00

Vinohrady Na Šafránce x Estonská 25. 3. 9.00–12.00

Strašnice U Trati x Na Spádu 25. 3. 13.00–16.00

Vršovice Na Sychrově x Na Pahorku 26. 3. 9.00–12.00

Strašnice U Kombinátu (v ohybu ulice) 26. 3. 13.00–16.00

Michle Na Slatinách x Nad Elektrárnou 31. 3. 15.00–18.00

Záběhlice Kosatcová x Hvozdíková 1. 4. 9.00–12.00

Strašnice Na Třebešíně x Nad Třebešínem II 1. 4. 13.00–16.00

Záběhlice Šafránová x Chrpová 2. 4. 9.00–12.00

Strašnice Mokřanská x Běžná 2. 4. 13.00–16.00
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
TRASA E (STRAŠNICE, MALEŠICE) – STŘEDA 8. 3.

místo přistavení čas

Na Třebešíně x Nad Kapličkou 15.00–15.20

Nad Vodovodem x Hostýnská  15.30–15.50

Počernická x Přistoupimská 16.00–16.20

Káranská x Bydžovského 16.30–16.50

Rektorská x Bakalářská 17.00–17.20

Janderova x Chládkova 17.30–17.50

Černická x Kounická 18.00–18.20

Vrátkovská x Tuklatská 18.30–18.50

Názovská x Na Palouku 19.00–19.20

TRASA A (ZÁBĚHLICE) – SOBOTA 18. 3.

místo přistavení čas

Záběhlická x Na Botiči 8.00–8.20

Na Vinobraní x Ve Slatinách (parkoviště) 8.30–8.50

Hyacintová x Břečťanová 9.00–9.20

Želivecká x Tulipánová 9.30–9.50

nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková x Chrpová 10.00–10.20

Ostružinová x Jahodová (parkoviště) 10.30–10.50

Sněženková x Mládežnická 11.00–11.20

Topolová x Jabloňová (u OD Cíl) 11.30–11.50

Jasmínová (pod č. 33) x Přesličková 12.00–12.20

Mattioliho x Velenovského 12.30–12.50

TRASA B (VINOHRADY, VRŠOVICE, MICHLE) – ÚTERÝ 21. 3.

místo přistavení čas

Chorvatská x Dykova 15.00–15.20

Ruská x Na Míčánkách x Vlašimská 15.30–15.50

Kodaňská x Žitomírská 16.00–16.20

Moskevská (č. 66) x Minská 16.30–16.50

Moskevská x Krymská 17.00–17.20

Sámova x U Vršovického nádraží 17.30–17.50

Přípotoční x Oblouková 18.00–18.20

Magnitogorská x Uzbecká 18.30–18.50

Osnická x Na Křivce 19.00–19.20

Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 19.30–19.50

TRASA C (VRŠOVICE, STRAŠNICE) – STŘEDA 22. 3.

místo přistavení čas

Vladivostocká x Krasnojarská 15.00–15.20

Jakutská x Volyňská x Dukelská 15.30–15.50

Litevská x Kubánské nám. 16.00–16.20

Na Hroudě x U Hráze 16.30–16.50

Srbínská x Svojetická 17.00–17.20

U Trati x Na Spádu 17.30–17.50

Nosická (u domu č. o. 20) 18.00–18.20

Saratovská (parkoviště) x Kralická 18.30–18.50

Nad Primaskou x Nad Olšinami 19.00–19.20

ŘÁDKOVÁ INZERCE
OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODICÍCH LANEK – 
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN 
A DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI HMYZU. TEL.: 733 720 950, 
PAVEL.JANCI@EMAIL.CZ P10/3/23/OKP/0138

KOUPÍM BYT V PRAZE 10, PŘÍMO OD MAJITELE. 
TEL.: 604 617 788 P10/3/23/OKP/1838

TRÁPÍ VÁS POČÍTAČ? POČÍTEJTE S NÁMI! 
PROVÁDÍME ČIŠTĚNÍ, ZRYCHLENÍ, INSTALACE, 
OPRAVY, VZDÁLENOU POMOC, OBNOVU 
DAT, DOUČOVÁNÍ A KURZY. PRONAJÍMÁME 
ZASEDACÍ MÍSTNOST. VOLEJTE 731 732 737, 
RUSKÁ 1343/200. TĚŠÍME SE NA VÁS. 
 P10/3/23/OKP/1861

PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA SVJ, 
VSEPROSVJ@GMAIL.COM, TEL.: 737 925 055, 
DAGMAR PACÁKOVÁ P10/3/23/OKP/0049

HLEDÁM ŠVADLENU, KTERÁ BY SI RÁDA 
PŘIVYDĚLALA NEBO CHTĚLA ZÍSKAT NOVÉ 
ZKUŠENOSTI. MOŽNOST PRÁCE V DÍLNĚ NEBO 
Z DOMU. ČÁSTEČNÝ NEBO PLNÝ ÚVAZEK. PRO 
VÍCE INFORMACÍ TEL.: 737 328 292, WEB: 
WWW.KREJCOVAVPRAZE.CZ P10/3/23/OKP/0051

ANGLIČTINA PRO ŽÁKY A STUDENTY – 
GRAMATIKA, KONVERZACE, PŘÍPRAVA 
K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM. PRO VŠECHNY 
ÚROVNĚ, MOŽNÉ I ONLINE, 300 KČ/60 MIN., 
TEL.: 770 663 490 P10/3/23/OKP/0063

NABÍZÍM SLUŽBU MOKRÉ PEDIKÚRY 
SKALPELEM V POHODLÍ DOMOVA NEBO 
KANCELÁŘE. DOJÍŽDÍM PO PRAZE 10, 15, 3, 4. 
OBJEDNEJTE SE NA TEL. 720 313 932. VÍCE 
INFORMACI NA MOBILNIPEDIKURAPRAHA.CZ
 P10/3/23/OKP/0135

REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER, 
KANCELÁŘÍ. WWW. REK-BACHR.CZ. 
TEL.: 732 359 883 P10/3/23/OKP/0169

PLACENÁ INZERCE – P10/3/23/OKP/0167
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Hned na první březnový den připadá 120. vý-
ročí narození našeho úspěšného reprezen-
tanta ve vzpírání. Na svět přišel ve Vršovi-

cích jako druhé ze šesti dětí tesařského pomocníka a už 
v útlém věku se začal věnovat těžké atletice. Jako vzpěrač 
v hmotnostní kategorii do 67,5 kg závodil nejprve za ČAK 
Královské Vinohrady a v jeho dresu jako sedmnáctiletý 
vyhrál juniorské mistrovství Československa. Po přestupu 
do AFK Vršovice hned v roce 1923 poprvé zvítězil i mezi 
seniory; domácí titul potom získal ještě dvakrát. Přesně 
před sto lety dosáhl skvělého výsledku také na mezinárod-
ní scéně (…pokračování v tajence), kde získal bronzovou 
medaili ve čtyřboji. Svůj úspěch nemohl nikdy obhajovat, 
protože šampionáty se tehdy konaly nepravidelně, další 
přišel na řadu až v roce 1937. Vynahradil si to v roce 1924, 
když obsadil třetí místo ve vzpěračském klání na olympiá-
dě v Paříži v konkurenci 22 soupeřů. V pětiboji (trh a nad-
hoz jednoruč a trh, tah a nadhoz obouruč) vzepřel celkem 
425 kg, když v trhu obouruč předvedl dokonce nejlepší 

výkon (90 kg). O stříbrnou olympijskou medaili ho připravil 
až svým posledním pokusem Rakušan Anton Zwerina.        

Bohumil Durdis, zvaný Bóža, překonal za svoji sportovní 
kariéru několik desítek národních rekordů. Po skonče-
ní sportovní kariéry se živil v rodných Vršovicích jako 
obchodník. V roce 1933 se oženil se Zdenkou Ekartovou, 
s níž měl dvě dcery. Po válce ilegálně odešel před komuni-
stickou hrozbou do zahraničí. Nakonec se usadil v dánské 
Kodani, kde také 16. března 1983 zemřel.

Správné znění tajenky nám zašlete e-mailem (redakce@
praha10.cz), nebo poštou (Praha 10, měsíčník městské části, 
Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10) do 20. března 2023. Ne-
zapomeňte uvést svou adresu či jiný kontakt. Tři vylosovaní 
výherci od nás obdrží knihu. Tajenka z minulého čísla zní 
„Spolku výtvarných umělců Mánes“. Knihu za správnou 
odpověď od nás dostanou: Naďa Horáková, Vinohrady; Eva 
Kozderková, Vinohrady a Jitka Beranová, Vršovice.

BOHUMIL DURDIS
(1903–1983)

DESÍTKOVÁ KŘÍŽOVK A



FajnWineDeli
NOVÁ VINOTÉKA

Kde nás najdete?

Prosciutto, klobásy, nizozemské sýry, bio potraviny, čerstvé
pečivo, dárkové potraviny, stáčená a lahvová vína z ČR 

i ze světa, řemeslná a belgická piva. 

Kávu nebo dort si u nás můžete v klidu vychutnat, máme 3 místa 
na konzumaci a nebo si vše odnesete sebou. 

Počernická 3479, 
100 00 Strašnice

Budova Green port Strašnice

Soukromé parkování před vchodem

Akce platí do konce března.

Nakupte u nás 2 litry stáčeného vína 
a 1 litr máte zdarma!

3 2za
cenu

Co u nás dále najdete?

rodinný podnik 

AKCE PRO SENIORY

Na výše uvedené akce se můžete přihlásit 
na telefonu: 731 274 242 nebo e-mailem: 
dobrovolnici@petrklice.cz 

Účast na akcích je zdarma.

Procházky po Praze s výkladem

27. 4. 2023 od Malostranského náměstí přes Karlův most na Kampu
11. 5. 2023 z náměstí Republiky kolem Prašné brány, Celetnou ulicí
 na Staroměstské nám.
22. 6. 2023 od Národního divadla na Karlovo náměstí

Čas a místo: 13.30 - 16.30 hod.; U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10.

Semináře pro seniory

16. 3. 2023 Trénování paměti se zkušenou trenérkou - seminář je
 vhodný i pro neformální pečující (aktivizační metody)
23. 3. 2023 Marketingová volání a kyberbezpečnost

s pracovníkem Českého telekomunikačního úřadu
17. 4. 2023 Kriminalistika jak ji neznáte a co dělat v případě mimořádné  
 události s příslušníky Městské policie hl.m.Prahy

Čas a místo: 10.00 - 11.30 hod.; U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10.

www.archapomoci.cz            @archapomoci.cz

Akce pořádá Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu Archa pomoci.
Na Kovárně 472/8, 101 00 Praha 10 - Vršovice

kadeřnictví - barber - kosmetika

salondudek@gmail.com

www.salondudek.cz
fb/salondudek

+420 602 253 094

PLACENÁ INZERCE – P10/3/23/OKP/0168
PLACENÁ INZERCE – P10/3/23/OKP/0220

PLACENÁ INZERCE – P10/3/23/OKP/0165

PLACENÁ INZERCE – P10/3/23/OKP/0052


