MĚSTSKÁ ČÁST UDĚLILA UČITELSKÉ CENY BRATŘÍ ČAPKŮ
Ocenění za zvláštní pedago‑
gický přínos převzali učitelé
a učitelky z místních mateř‑
ských i základních škol. Hlavní
cenu získaly Alexandra Žáková
a Bohumila Boháčová.

MIROSLAV VOJTĚCHOVSKÝ BYL
MÍSTNÍ OBĚTÍ HEYDRICHIÁDY
Odvážný skaut, sokol
a evangelík ukrýval na svém
statku ve Strašnicích ilegální
vysílačku a pomáhal výsadká‑
řům, kteří uskutečnili atentát
na Reinharda Heydricha.

OFICIÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI I KVĚTEN 2022 I ZDARMA I WWW.PRAHA10.CZ

V MALEŠICÍCH SE NAVAZUJE
NA TO DOBRÉ Z MINULOSTI
ROZHOVOR
S KAROLÍNOU VRÁNKOVOU
NA STR. 12–14

PARTICIPACE OBČANŮ

JAK BUDE
VYPADAT
TROJMEZÍ?
Trojmezí je pro řadu obyvatel žijících v jeho
okolí klidným koutem přírody, kam směřují
ve svém volném čase. Území má však pro
rekreaci daleko větší potenciál. Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) proto
začal připravovat krajinářskou studii, která
prozkoumá možnosti a limity jeho příštího
využití. Cílem je navrhnout takovou podobu
lokality, která by respektovala potřeby
místních obyvatel a zároveň zachovávala
jeho přírodní hodnoty. Práce na studii budou
probíhat až do konce roku 2022 a může se
do ní zapojit každý, komu na budoucnosti
Trojmezí záleží.
OC Vivo Hostivař

PLÁN PRO PRAHU

Zpracovatel studie se bude řídit zadáním, které
stanovuje, co je třeba v území chránit a jaké
využití by se zde mělo podporovat. Studie pro‑
věří možnosti pro vybudování zázemí rekreač‑
ních aktivit, které nevyžadují rozsáhlé stavební
práce a budou respektovat cenné přírodní
prvky, k nimž patří i chráněné meandry Botiče.
Architekti by měli dbát i na „vyváženou kom‑
pozici krajiny“, což zahrnuje třeba rozčlenění
velkých polí remízky, stromořadími a mezemi,
vhodnější začlenění vodních nádrží a celkově
lepší hospodaření s vodou.

Na výstavě v Centru architektury a městského
plánování (CAMP), které se nachází v areálu
Emauzského kláštera ve Vyšehradské ulici, se
představuje nový územní plán Prahy (Metro‑
politní plán). Zájemci se tady seznámí s jeho
upraveným návrhem, k němuž případně mohou
až do 30. 6. podat na magistrát připomínky.
Pokud chcete svým připomínkám dodat váhu,
můžete je do 31. 5. poslat i na naší městskou
část (formulář na www.praha10.cz). Došlé
podněty projednáme, ty relevantní si osvojíme
a předáme spolu s našimi připomínkami. Insti‑
tut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravil
ohledně představení plánu také turné po měst‑
ských částech. V Praze 10 bude informační
kontejner přistaven u stanice metra Strašnická
v pondělí 23. 5. od 12.00 do 20.00 a v úterý
24. 5. od 14.00 do 18.00 hod. Více informací
najdete na stránkách www.iprpraha.cz.

Už dnes je území protkáno a rozděleno
cestičkami, které si vytvořili lidé sami při
procházkách či sportování. Studie by proto
měla naznačit, jak zajistit návštěvníkům lepší
prostupnost územím. Počítá se rovněž se sítí
cyklostezek a pěších cest, případně stezek pro
vyjížďky na koních. Stejně tak bude třeba řešit
napojení na dopravní infrastrukturu v okolí
a zajistit, aby návštěvníci neznamenali pro
Trojmezí a obyvatele v bezprostředním okolí
nepřiměřenou zátěž, například formou nevhod‑
ného parkování.

Hamerský rybník

Toulcův dvůr
Spořilov

Košíkovské rybníky

V minulosti toho tady bylo naplánováno hodně.
Žádný návrh však nenalezl potřebnou shodu
mezi vlastníky, hlavním městem, dotčenými
městskými částmi a občany. V dubnu minulého
roku proto magistrát společně s Prahou 4,
10, 11 a 15 uzavřel memorandum o společném
postupu při plánování, jak využít Trojmezí. Po‑
řízení studie je jedním z prvních kroků na cestě
k řešení, s nímž by souhlasili všichni zúčast‑
nění. Kromě toho bude samozřejmě nezbytné
zajistit potřebné majetkoprávní dohody mezi
hlavním městem Prahou a vlastníky pozemků.

Do přípravy studie se budete moci zapojit
i vy. Již v červnu proběhne v Trojmezí v této
souvislosti několik akcí pro veřejnost. Připra‑
vujeme pro vás komentovanou procházku,
diskuze nad mapou a anketní šetření. Názory
získané od vás se architekti pokusí zapra‑
covat do prvního návrhu studie, který bude
hotový na podzim. Následně vám ho předsta‑
víme a opět se k němu budete moci vyjádřit.
Připomínky budou vypořádány a finální podo‑
bu studie vám představíme na sklonku roku
v Centru architektury a městského plánování
(CAMP). Veškeré podrobnosti o přípravě
krajinářské studie, aktuality, termíny setkání
a potřebné podklady najdete na webových
stránkách Institutu plánování a rozvoje
https://iprpraha.cz/trojmezi. Informace bu‑
dou k dispozici také na webových stránkách
a sociálních sítích městské části Praha 10.

Metropolitní plán ●
Zvláštní péče o každou pražskou
lokalitu a její charakter

www.metropolitniplan.praha.eu

— IPR Praha ve spolupráci s Agorou CE, o.p.s.

Seznámíme vás s projekty, které chystáme na území naší městské části.
Potkáme se s vámi na těchto místech:

Vršovice

Informační stánek
pro obyvatele Prahy 10

aneb
Desítkové projekty
v ulicích
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Strašnice

pondělí

Záběhlice
pondělí

pondělí

9. května

13. června

23. května

15.00–19.00 hod.
ulice Moskevská

14.00–19.00 hod.
Hamr

12.00–19.00 hod.
metro
Strašnická

tramvajová zastávka
Vršovické náměstí

úterý

10. května

15.00–19.00 hod.
ulice Moskevská
tramvajová zastávka
Vršovické náměstí

praha10.cz/strategie

u kostela Narození
Panny Marie

úterý

24. května

14.00–18.00 hod.
metro
Strašnická

úterý

14. června

15.00–19.00 hod.
nákupní
centrum Cíl

strategie@praha10.cz

ÚVODNÍ SLOVO

MILÉ SOUSEDKY, MILÍ SOUSEDÉ,
v poslední době prožíváme opravdu složité
a těžko předvídatelné období. Jen co jsme se
začali nadechovat po opakujících se covidových
vlnách, přišla smršť v podobě války na Ukraji‑
ně a migrační vlny uprchlíků, kterým společně
poskytujeme pomoc. Musíme jim pomáhat, je
to naše povinnost. Musíme se ale starat i o vás,
české občany Desítky. I to je naše povinnost.
Mohu vás ujistit, že jsme aktivní v obou směrech.
Naše humanitární aktivita je sice velmi důležitá
(a troufnu si říct, že značná), nikdy ovšem nebyla
a nikdy nebude na váš úkor.
Protože v tomto směru dostávám řadu dotazů,
pokusím se zodpovědět ty nejčastější z nich:
Nenastane situace, že do škol a školek budou
příští rok chodit ukrajinské děti, zatímco na ty
české nezbude místo?
Nenastane! K zápisům pro příští školní rok nejpr‑
ve chodí rodiče s dětmi s českým občanstvím. Až
poté přicházejí na řadu ukrajinské maminky, kte‑
ré čekají na volná místa. Nebudu lhát, na mnoho
zájemkyň se v současných prostorech skoro jistě
nedostane. Jak tuto situaci systémově řešit, musí
nastavit stát. I my přemýšlíme o variantách – na‑
příklad oslovujeme soukromý sektor s poptávkou
po volných prostorech.

OBSAH
Proč přidělujete obecní byty
uprchlíkům, zatímco Češi na ně
marně čekají?
Skupina více než stovky ukra‑
jinských maminek či babiček
s dětmi je v našem Bytovém domě
Malešice ubytovaná v nouzovém
režimu. Tedy nikoliv v bytech,
které byly připravené ke stan‑
dardnímu pronájmu, ale v jednot‑
kách, kde není nábytek, kde spí
na zemi na matracích. Prostory
jsme připravili narychlo na žádost
pražského magistrátu a plně ženy
podporujeme, aby si co nejdřív
našly vlastní bydlení a práci.
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JAK BUDE VYPADAT TROJMEZÍ?
DESÍTKA UKRAJINĚ
CENY BRATŘÍ ČAPKŮ
SMART CITIES V PRAXI
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
HRDINA MIROSLAV VOJTĚCHOVSKÝ
ROK JIŘÍHO KOLÁŘE
POLITICKÉ FÓRUM
ROZHOVOR – KAROLÍNA VRÁNKOVÁ
OPEN HOUSE PRAHA
KULTURNÍ SERVIS
DESÍTKOVÝ ULIČNÍK
JAK SE PODNIKÁ NA DESÍTCE

Nebudete nyní rezignovat na projekty, které se
netýkají humanitární pomoci?
V žádném případě! Náš desetiletý strategický
plán udržitelného rozvoje, který jsme vytvořili
společně s vámi, dál platí. A i nadále vás budeme
informovat o tom, co se chystá. Přesně tak,
jak jste na to od nás zvyklí. Malá ochutnávka:
Koncem května bude Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy u metra Strašnická představovat
nový územní plán metropole a v souvislosti s tím
vás seznámíme se zásadními projekty, jež chys‑
táme. V červnu vás pak budeme „lákat“, abyste
se zapojili se svými podněty do krajinářské studie
Trojmezí, krásné přírodní plochy v Záběhlicích.

20
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AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI
BĚH PRO PARAPLE

23
24
25

GYMNASTICKÝ AEROBIK A ŠERM
ZASE SPOLU NA HORÁCH
NA VOLNÝ ČAS JE TADY DŮM UM

26
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31

ZE ŽIVOTA NA DESÍTCE
UKLIZENÁ DESÍTKA
SVOZ ODPADŮ
REUSE DEN
DESÍTKOVÁ KŘÍŽOVKA

Setkávání s vámi – pravidelné, časté, tváří v tvář,
kdy nám můžete na rovinu a z plných plic říct,
co si o práci radnice myslíte – považuji za při‑
rozenou součást práce nás, vašich volených
zástupců. Chceme vás informovat o tom, co se
na Desítce děje. Chceme, abyste se mohli zapojit,
chceme si vyslechnout vaše názory a podněty.
Žádná krize, byť sebevětší, nemůže zastavit roz‑
voj naší městské části a nemůže vám vzít právo
se na něm podílet!

Vaše starostka

Renata Chmelová

Praha 10 / oficiální měsíčník městské části
Periodický tisk územního samosprávného celku
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RADNICE INFORMUJE

DESÍTKA UKRAJINĚ
Před Velikonocemi jsme v Praze 10 přivítali
vzácnou návštěvu, ukrajinského velvyslance v České republice Jevhena Perebyjnise.
Na Desítce si prohlédl Bytový dům Malešice,
kde městská část ubytovala více než sto
žen s dětmi, které uprchly před válečným
konfliktem ve své zemi. Velvyslanec měl
možnost vidět, jak se do pomoci přímo v objektu zapojují Rodinné centrum Jablíčkov či
pobočka Městské knihovny v Praze.

Jsou určené ubytovaným v Bytovém domě
Malešice a účastní se jich již několik desítek
žen a dětí. Kurzy jsou poskytované bezplatně
a potrvají do konce června. Radnice si pro
spolupráci vybrala jazykovou školu Bohemia
Institut, která vzdělávání pro uprchlíky zajiš‑
ťuje v prostorách v Tuklatské ulici. Do školy to
tak účastníci mají jen pár stovek metrů.
„Kurzy jsou intenzivní a maximálně praktické. Chceme, aby se studenti co nejrychleji
naučili zařizovat praktické věci a domlouvat se
na pracovišti, kromě toho účastníkům přiblíží-

MILIONY
NA PRÁCI S DĚTMI
Městská část Praha 10 opět významně
podpořila místně poskytované služby
pro děti a mládež. Příspěvek 2,5 milionu
korun obdržela YMCA, která ve Vršovicích
provozuje nízkoprahový klub Decima. Dům
dětí a mládeže Praha 3 - Ulita pak využije
na terénní činnost 700 tisíc korun. Dotace
pro obě spolupracující organizace schválili
v dubnu zdejší zastupitelé.
Klub Decima funguje od loňského roku v re‑
konstruovaném objektu u Botiče, kde nabízí
zázemí pro děti a dospívající, u nichž existuje
riziko nevhodně tráveného volného času. Ti
tak mají možnost řešit s kvalifikovaným perso‑
nálem své složité životní situace, například po‑
tíže ve škole, v rodině, partnerských vztazích.
Ve vhodně vybavených vnitřních prostorách
a na multifunkčním hřišti se mohou věnovat
také rozmanité zájmové činnosti. „Nízkoprahový klub na Desítce dlouhodobě a citelně
chyběl! Považuji za malý zázrak, že se nám ho
podařilo postavit a úspěšně zprovoznit. Máme
také radost, že YMCA je navíc velice aktivní
při pořádání akcí pro veřejnost,“ pochvaluje si
radní pro sociální oblast Michal Kočí.

UKRAJINSKÝ VELVYSLANEC JEVHEN PEREBYJNIS PŘI NÁVŠTĚVĚ V PRAZE 10

Následně se delegace přesunula do objektu
v Jasmínové ulici, kde radnice ve spolupráci
s ředitelkami mateřských škol zřídila dvě
adaptační skupiny pro padesátku ukrajinských
předškoláků. Tady byl čas na diskuzi o tom,
jak řešit situaci v oblasti školství, neboť naše
mateřské a základní školy už totiž kapacitně
nestačí na to, aby integrovaly všechny potřeb‑
né děti. Úvahy se točily i kolem paralelního
ukrajinského vzdělávacího systému, jemuž
ovšem prozatím brání legislativní překážky.
Praha 10 nadále hledá cesty, jak aspoň trochu
usnadnit situaci ukrajinských běženců, kte‑
rých bylo minulý měsíc na území naší městské
části evidováno téměř šest tisíc. Na žádost
pražského primátora poskytla nouzové
ubytování, naplnila veškeré volné kapacity
základních a mateřských škol, postupně
vznikají adaptační skupiny pro další děti.
Klíčové je pro ni rovněž efektivní informování
Ukrajinců na svém území. Městská část proto
zaměstnala koordinátorky se znalostí ukrajin‑
štiny a důležitá sdělení uprchlíkům předává
v mateřském jazyce také na webu či sociálních
sítích. Například na facebooku zřídila speciální
skupinu právě pro zdejší Ukrajince.
Čeština je důležitá
Další z řady aktivit radnice jsou jazykové kur‑
zy, které mají příchozím Ukrajincům usnadnit
každodenní život a začlenění na trh práce.
4
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me místní životní styl, dětský a juniorský kurz
směřujeme na přípravu komunikace ve školním prostředí,“ říká Eva Mocová, ředitelka
Bohemia Institutu.
Dotace pro integraci
Velký důraz klade radnice také na síťování
s neziskovým sektorem a profesními organiza‑
cemi, s nimiž už nyní průběžně a systematicky
spolupracuje. Vyhlásila proto speciální dotační
program na humanitární pomoc a podporu
integrace uprchlíků. Zapojit se budou moci
organizace, které realizují podpořené aktivity
na Desítce. Na dotace bude vyčleněn milion
korun, podpora jednotlivých projektů se bude
pohybovat ve výši od 10 000 do 50 000 korun.
Žádosti se mohou podávat od 17. do 23. května
elektronicky přes aplikaci Grantys.
„Migrační vlna válečných uprchlíků z Ukrajiny
je pro nás všechny obrovská výzva. Praha 10
zajišťuje část podpory přímo, u ostatních aktivit
je výrazně efektivnější, pokud v nich podpoříme organizace, které mají patřičné know-how
a chuť se zapojit,“ říká Lucie Sedmihradská, rad‑
ní pro finance, rozpočet a právě dotace. Podané
žádosti nejprve po formální stránce zkontroluje
Odbor kultury a projektů, který žadatele případ‑
ně vyzve k doplnění. Samotné hodnocení pro‑
vedou členové Komise pro humanitární pomoc
Ukrajině. Do konce června pak vybrané projekty
schválí Rada městské části.

KLUB DECIMA

Naopak již zavedenou sociální službou je pro‑
gram „Streetwork Beztíže“, kterou na území
naší městské části zajišťuje DDM Praha 3 Ulita již od roku 2012. Její pracovníci tady vy‑
budovali podpůrnou a preventivní sít‘ pro děti
a teenagery, s nimiž pracují přímo v městském
„terénu“. Působí zejména na místech, kde
dochází k vyšší koncentraci cílové skupiny,
zejména se jedná o parky, hřiště, dopravní
uzly nebo okolí nákupního centra Eden. Obě
organizace rovněž pořádají mimopražské
pobyty, při kterých klienti z řad mládeže
poznávají lépe sebe sama a zdokonalují se
v sociálních dovednostech. „Navíc YMCA
a Ulita spolu na Desítce skvěle spolupracují
a jejich činnost se velmi vhodně doplňuje, což
je bonus, který naši snahu významně posiluje,“ dodává Michal Kočí.
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UDÍLENÍ CEN
BRATŘÍ ČAPKŮ
Městská část ocenila učitelky a učitele
svých mateřských a základních škol. Cenu
bratří Čapků za zvláštní pedagogický přínos
získaly Alexandra Žáková z MŠ Benešovská
a Bohumila Boháčová ze ZŠ U Vršovického
nádraží. Při slavnostním večeru ke Dni učitelů se poděkování za obětavou práci dostalo
také ředitelům škol a jejich prostřednictvím
i všem pedagogům, kteří skvěle zvládají
jednu náročnou zkoušku osudu za druhou.
Na Cenu bratří Čapků mohla svého kandidáta
navrhnout každá ze 13 základních a 20 ma‑
teřských škol, které městská část zřizuje.
V prvním případě nominoval pedagogický
sbor, ve druhém samotní žáci prostřednictvím
školního parlamentu. Vítěze určila podle pře‑
dem daných kritérií komise složená z volených
zástupců městské části, předchozích vítězů
a zaměstnanců radničního Odboru školství.
Kromě zmíněných vítězek uspěli ještě v ka‑
tegorii mateřských škol druhý Daniel Zadina
(MŠ Vladivostocká) a třetí Eva Natanailidu
(MŠ Tolstého). Mezi kandidáty ze základních
škol vystoupil na pomyslný stříbrný stupínek

SMART CITIES
V PRAXI
Díky magistrátním grantům ušetří Praha 10
náklady za energie a vodu. V roce 2019 jsme
zažádali o čtyři granty v rámci pražského
konceptu Smart Cities a o rok později došlo
k podepsání smlouvy o spolupráci s Operátorem ICT. Dva z úsporných projektů se podařilo
dokončit v loňském roce.
Optimalizace energií na Gutovce
V roce 2018 měl volnočasový areál Gutov‑
ka roční spotřebu cca 260 MWh elektrické
energie a cca 500 MWh zemního plynu,
značné bylo také čerpání pitné vody, která se
spotřebovala ve vodním světě a při přípravě
ledové plochy. Náročný provoz areálu vyža‑
doval vysoké dotace ze strany městské části,
která na tento účel každoročně poskytovala
asi 15 mil. korun, z toho jen na energie a vodu
přibližně 2,5 mil. korun. Rozhodli jsme se proto
zmapovat technologické vazby areálu, proved‑
li jsme základní úsporná opatření, připravili
projektovou dokumentaci a vytvořili zásobník
nápadů pro náročnější řešení.
S využitím 350 000 korun (magistrátní dotace
245 000 korun) se v oblasti hospodaření s vo‑
dou a energiemi postupně podařilo:

NOMINOVANÍ ZA MATEŘSKÉ ŠKOLY: ZLEVA ALEXANDRA ŽÁKOVÁ, IRENA ŽIŽKOVÁ,
HANA NOVÁ, ROMANA HORÁKOVÁ, EVA NATANAILIDU A DANIEL ZADINA.

Václav Vosátka (ZŠ V Rybníčkách), třetí místo
obsadil Pavel Mácha (ZŠ Jakutská).
„Vybrat vítěze bylo letos velmi těžké, protože
cenu by si zasloužily desítky našich učitelů.
Mají za sebou extrémně těžké období a před
sebou podle všeho dobu ještě složitější. Už

– doladit proces čištění vody a odhlášení části
stočného za vodu spotřebovanou ve vodním
světě,
– vyčistit a proměřit vrt pro čerpání vody a za‑
hájit přípravu montáže technologie,
– vyměnit zastaralé osvětlení skateparku
a ledové plochy,
– doplnit měření elektřiny, plynu a vody,
– opravit regulaci chlazení ledové plochy,
– proměřit trafostanici, přenastavit rezervo‑
vaný příkon a upravit fakturaci elektřiny pro
areál,
– dokončit základní studie
možností montáže FVE
v areálu a využití dešťové
vody a připravit výměnu
posledního zastaralého
osvětlení.
Realizovaná opatření nám
již v loňském roce pomohla
za energie a vodu uspořit
asi 1 mil. korun, tedy více než 30 % do té doby
vynakládaných prostředků.
Energetický management škol a školek
Také moderní měření a regulace (MaR,
MaRka) dokáže uspořit kolem 30 % nákladů
na energie a vodu. Bohužel Praha 10 s de‑
sítkami budov ve své přímé nebo přene‑
sené správě tuto možnost dříve prakticky
nevyužívala. Proto jsme v roce 2019 rozhodli
o spuštění pilotního projektu, do něhož jsme

pandemie covidu-19 je donutila jet každý den
na 120 procent a operativně reagovat na stále
se měnící situaci. Válečná katastrofa a s ní
spojený příchod ukrajinských dětí teď testuje
jejich profesní schopnosti a ochotu brát své
povolání jako poslání doslova na dřeň,“ říká
místostarosta pro školství David Kašpar.

zařadili ZŠ Jakutská, ZŠ Eden, ZŠ Švehlova,
ZŠ Zvonková a MŠ Dvouletky. Výsledná
zjištění nám pomáhají co nejefektivněji vy‑
užívat omezené investiční prostředky, které
máme k dispozici na opravy a rekonstrukce
objektů. Získané poznatky nám v rámci při‑
pravovaného energomanagementu městské
části umožní také rychlé odhalování poruch
(například při úniku vody nebo topného mé‑
dia) nebo ponechání zapnutých spotřebičů
ve dnech volna.

GRAF SPOTŘEBY VODY NA GUTOVCE, BŘEZEN/DUBEN

Projekt v hodnotě 700 000 korun (magistrátní
dotace 450 000 korun) byl spuštěn koncem
loňského roku a letos se plánuje jeho rozšíření
na všechny budovy škol zřizovaných měst‑
skou částí.
— Ivan Mikoláš, koordinace projektů
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VÍTÁME NOVÉ
OBČÁNKY
Po vynucené přestávce se na Desítce opět
rozběhlo vítání občánků. Slavnostní akt se
v obřadní síni Vršovického zámečku poprvé
uskutečnil na konci března a od té doby se
již několikrát zopakoval.
Příjemnou tradici narušila pandemie
koronaviru, která nepřála mezigenerační‑
mu setkávání více osob na jednom místě.
V poslední době se však epidemiologická
situace výrazně zlepšila, a radnice proto
slavnostní akt po rok a půl trvající přestáv‑
ce obnovila. „V průběhu pandemie se nám
nashromáždilo přibližně 700 žádostí o tuto
milou rodinnou událost a my děti postupně
opět vítáme. Většinou se účastní celé rodiny, tatínkové si berou dovolenou a přijíždějí
i babičky a dědečkové. Ceremoniál má samozřejmě trochu jiné kouzlo, než jsme zvyklí u několikaměsíčních děťátek, ale obrázek
spokojených rodičů je stejný,“ popisuje
svoje dojmy starostka Renata Chmelová.

ÚSPĚŠNÁ
BYTOVÁ POLITIKA
Již třetí rok v řadě se radnici daří snižovat
odhadovaný počet rodin s dětmi žijícími
v ubytovnách. Vyplývá to ze „Zprávy o bytové politice MČ Praha 10“, kterou zpracovala
Platforma pro sociální bydlení. Ta zároveň
oceňuje práci s rodinami, které se dostávají
do systému dostupného a sociálního bydlení.

Desátá městská část se oblasti bytové politi‑
ky koncepčně a systematicky věnuje od roku
2019, kdy se zapojila do projektu „Posílení
znalostní základny samospráv pro snižová‑
ní a ukončování bezdomovectví“. Po třech
letech fungování dostupného a sociálního
bydlení v Praze 10 se ukazuje, že pomáhat
těm nejzranitelnějším má smysl. „Z lidí, kteří
přišli do městského bytu z ulice, ubytoven či
azylových domů, si dokázalo bydlení udržet
6

KVĚTEN / PRAHA 10

Rodiče už narozených, ale prozatím „nepozva‑
ných“ dětí najdou podrobnosti na webových
stránkách www.praha10.cz v sekci „Potřebuji
řešit / Obřady, slavnostní akty“. Při vítání se
rodiče zároveň mohou přihlásit do projektu

„Stromy za narozené děti“,
který funguje od roku
2007. Za nové občánky už
městská část vysadila takřka
4 600 nových stromů.

83 %, celkově jsou domácnosti v dostupném a sociálním bydlení úspěšné z 94,5 %,“
shrnuje Matěj Hon, externí konzultant
Platformy pro sociální bydlení, který mapuje
a každoročně popisuje vývoj bytové situace
na území naší městské části. Desítce se daří
také snižovat počet lidí na svých ubytovnách,
kterým efektivně pomáhá získat kvalitnější
bydlení. Zatímco v roce 2019 na ubytovnách
žilo 80, počátkem letošního roku už to bylo
jen 21 rodin.

případů liché. Uvedené procento domácností,
které si dokážou udržet byt, jasně ukazuje, že
je efektivní poskytovat byty i lidem z ubytoven
či azylových domů či lidem s nízkými příjmy,“
uvádí předsedkyně Komise bytové politiky
Veronika Žolčáková.

Prioritou je pro radnici také obnova bytového
fondu. Ročně se totiž uvolní přes 100 bytů,
které je třeba opravit, k tomu přibývají ne
opravené jednotky z minulosti. „Díky spolupráci s magistrátem se nám podařilo získat
na obnovu bytového fondu dotace v řádech
desítek milionů korun. Současně nadále
probíhaly práce na rekonstrukci dlouhodobě
prázdných bytů, kterých jsme vloni chtěli
opravit 151, nakonec to ale bylo dokonce
173 jednotek,“ vypočítává místostarosta pro
bytovou politiku Petr Beneš s tím, že tempo
oprav roste už třetí rok po sobě.
V roce 2021 radnice uzavřela nájemní smlouvy
k 83 bytům v kategorii dostupné a sociální by‑
dlení a 20 bytům v zájmu obce, většinu z nich
přidělila učitelům, policistům a zdravotníkům.
Zároveň také Rada městské části schválila
309 žádostí o prodloužení smlouvy na dobu
určitou, o něž si nájemníci žádají po dvou
letech. „Občas se setkáváme s kritickými hlasy
vůči sociálnímu a dostupnému bydlení, statistiky ale ukazují, že obavy jsou v drtivé většině

VÝSTAVA NÁVRHŮ
NA NOVÝ EDEN
Chcete se
podívat, jak se
promění lokalita
kolem Kulturní‑
ho domu Eden?
Ideální příle‑
žitost budete
mít na výstavě
návrhů, které
uspěly v ar‑
chitektonicko‑
-urbanistické
soutěži pořádané městskou částí Praha 10.
Víteznou práci ateliéru ohboi a projekční
kanceláře JIKA-CZ, stejně jako další oceněné
a odměněné návrhy si budete moci pohodl‑
ně prohlédnout na velkoplošných panelech.
Ty budou umístěny od pondělí 30. května
do pátku 17. června na prostranství před Ob‑
chodním centrem Eden. Výstava vám kromě
vizí úspěšných účastníků soutěže nabídne
také doprovodný program.

HISTORIE

HEYDRICHIÁDA
NA DESÍTCE:
MIROSLAV
VOJTĚCHOVSKÝ
V květnu uplyne osmdesát let od atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Odbojový čin Jana Kubiše
a Josefa Gabčíka, výsadkářů vyslaných
z anglického exilu v rámci operace Anthropoid, vedl k tyranově smrti. Nacistická správa rozpoutala odvetné běsnění, při němž
podle údajů stanných soudů přišlo bezprostředně o život přes 1 500 občanů naší
země. Tragické události tzv. heydrichiády
našly své oběti bohužel také na území
dnešní Prahy 10. Jedním z místních hrdinů,
kteří položili život za svobodu své vlasti, byl
Miroslav Vojtěchovský.
Jeho rodiče obhospodařovali starobylou
strašnickou usedlost čp. 13, kterou byste
dnes již hledali marně. Stávala v místech mezi
ulicemi Ke Strašnické a Svojetická, ale v osm‑
desátých letech ustoupila výstavbě panelo‑
vých domů. A tak již málokdo tuší, jak smutný
příběh se zrovna tady za okupace odehrál.
Nejstarší syn Vojtěchovských, Miroslav, přišel
na svět 10. února 1906. Vyrůstal v prostředí,
které ho nepochybně zformovalo v ušlechtilé‑
ho a statečného člověka – patřil ke zdejšímu
evangelickému sboru a byl členem 55. skaut‑
ského oddílu. V osmnácti letech navíc začal
cvičit ve strašnické sokolovně. Tamní jednota
si dodnes připomíná, jak za války odvážně
zachránil a uchovával její archiv.

„ Z ASTAV SE NA CHVÍLI,
KREV NAŠE VSTOUPIL A
DO TÉTO ZEMĚ, ALE MY
ZNOVU SE VZPŘÍMILI.“
Památník v Kobylisích

Později si v prostorách někdejšího rodového
statku zřídil zámečnickou dílnu a autooprav‑
nu nákladních přívěsů. A právě tato živnost
v uzavřeném, poněkud odlehlém stavení
poskytla zástěrku potřebnou pro odbojovou
činnost. V rozmezí července a září 1941 odtud
několikrát vysílala radiostanice zapojená
do operace Anthropoid. Ocitla se tady pro‑
střednictvím radistů Otty Linharta (1895–
1980) a Jindřicha Klečky (1913–1941), kteří
pracovali ve spojovací skupině koordinačního
orgánu domácího odboje ÚVOD. Ta dispono‑
vala rozsáhlou sítí vysílaček, označovaných
souhrnně jako Sparta I, a měla za cíl udržovat
rádiové spojení s londýnskou exilovou vládou.
Během zimy a v jarních měsících se poté

PAMĚTNÍ DESKA SE JMÉNEM M. VOJTĚCHOVSKÉHO
NA STRAŠNICKÉ SOKOLOVNĚ

u Vojtěchovského často ukrývali Josef Gabčík,
Jan Kubiš a Josef Valčík, kteří se průběžně
scházeli s dalšími podporovateli výsadku, na‑
příklad s Ladislavem Vaňkem, Oldřichem Fro‑
líkem nebo Karlem Pavlíkem. Několik noclehů
zde strávil také štábní kapitán Václav Morávek
(1904–1942), jeden z proslulých „tří králů“.
Na Miroslavův odbojový zápal vzpomínal
s trochou humoru jeho bratranec Jaroslav
Sixta (*1936). Ten žil na statku ve Velimi, z ně‑
hož pocházela také matka bratrů Vojtěchov‑
ských Anna (roz. Sixtová). Pro Paměť národa
před časem uvedl: „Někdy na začátku roku
1942 k nám Miroslav přijel aerovkou a říkal, že
by u nás chtěl na nějakou dobu umístit tři parašutisty… Nové patro umožňovalo vybudování skrýše pro případ nebezpečí. Na půdě byly
dřevěné vyklápěcí dveře a do skrýše vedly
dřevěné schody… Když po čase přijel s tím,
že parašutisté už čekají v altánku sousedního
statku, maminka je rezolutně odmítla skrýt.
Tatínek se jejímu odmítnutí podvolil, když
začala vyhrožovat rozvodem.“
Tajnou vysílačku ve Strašnicích Němci nako‑
nec přece jen odhalili. Podle některých zdrojů
zatklo gestapo Miroslava Vojtěchovského již
13., nebo 15. května, tedy ještě před atentá‑
tem na Heydricha. Jinde se uvádí, že se tak
stalo až poté, co výsadkáři 18. června prohráli
svůj poslední boj s jednotkami SS v kryptě
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Každopádně za aktivní účast na přípravách
atentátu, tedy za přechovávání zbraní a pro‑
voz tajné vysílačky, byl Miroslav 30. června
1942 popraven na kobyliské střelnici. Bylo
mu pouhých 36 let. Ve stejný den zde zemřel
i jiný skaut a hrdinný člen zmíněné odbojové
skupiny „Tři králové“ Josef Mašín (*1896).
Krutý osud postihl také Miroslavovu ženu
Marianne (*1914, roz. Schlafová) – byla

STATEK BRATŘÍ VOJTĚCHOVSKÝCH NA DOBOVÉM SNÍMKU…

… A STEJNÉ MÍSTO DNES

odvlečena do Terezína a potom do Osvětimi,
kde 11. listopadu 1942 zahynula v plynové
komoře. Jeho mladší bratr Jiří (1917–2001),
který fungoval jako spojka v ilegální sokolské
organizaci s krycím názvem Jindra, byl zatčen
spolu s ním. Pro nedostatek důkazů se však
naštěstí zachránil. Po atentátu našel úkryt
v evangelickém ústavu v Krabčicích a po vál‑
ce se stal farářem ve Velimi.
V září 1945 udělil prezident republiky Edvard
Beneš Miroslavu Vojtěchovskému Českoslo‑
venský válečný kříž in memoriam. Jeho oběť
zaznamenávají dvě pamětní desky ve Straš‑
nicích – v průčelí sokolovny v Saratovské
ulici a ve vestibulu evangelické modlitebny
v Kralické ulici. Třetí se nachází v Kobylisích,
přímo v místech, kde vydechl naposledy.
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POMOZTE NÁM SPOČÍTAT VOLBY!
Ve dnech 23. a 24. září se
budou konat komunální
volby – v našem případě
do Zastupitelstva hl. m. Pra‑
hy a do Zastupitelstva
městské části Praha 10.
Souběžně se v našem
obvodě uskuteční také
volby do Senátu Parla‑
mentu České republiky
(případné 2. kolo senátních
voleb bude na pořadu
o týden později). Troje volby
s sebou přinesou spoustu
administrativní agendy,
na jejíž zvládnutí budou potřeba spolehlivé síly. Rádi vás proto uvítáme v některé
z volebních komisí! Jejím členem se můžete stát, pokud jste dosáhli plnoletosti,
máte státní občanství ČR, nejste zbaveni způsobilosti k právním úkonům a v uve‑
dených volbách nebudete kandidovat.
Komise zasedají v našich základních školách, budete mít možnost poznat zají‑
mavé spolupracovníky a za dobře odvedenou práci získáte slušnou odměnu. Její
předpokládaná výše činí v případě dvoukolové volby do Senátu 2 900 Kč hrubého
PLACENÁ INZERCE –P10/5/22/OKP/0755

pro člena, 3 600 Kč pro předsedu a 3 500 Kč pro místopředse‑
du komise (poslední dvě funkce jsou losované).
Pokud máte o členství v některé z komisí zájem, můžete se již
nyní přihlásit na radnici u paní Kateřiny Vávrové, a to buď osob‑
ně na adrese ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, budova A, 4. patro,
kancelář 408, telefonicky na čísle 267 093 639, nebo prostřed‑
nictvím e-mailové adresy katerina.vavrova@praha10.cz. Další
podrobnosti najdete na webových stránkách městské části
www.praha10.cz/kariera v oddíle „Volná pracovní místa“.

PRODEJ VOLNÝCH BYTŮ
Městská část Praha 10 vyhlásila výběrové řízení na prodej osmi
volných bytových jednotek, který se uskuteční formou elektro‑
nické aukce. Zájemci o účast v aukci mohou podat přihlášku
nejpozději ve středu 18. května 2022 do 16.00 hod., a to buď
doporučeně poštou na adresu radnice, nebo osobně v poda‑
telně během úředních hodin. Spolu s přihláškou musí zájemce
složit kauci ve výši 10 % z minimální kupní ceny bytu.
Komise výběrového řízení následně posoudí, kteří z přihláše‑
ných účastníků splnili podmínky prvního kola výběrového řízení
a mohou se zúčastnit kola druhého. To proběhne formou elek‑
tronických aukcí, vždy pro každou bytovou jednotku zvlášť.
Pro získání podrobných informací o výběrovém řízení se můžete
obrátit na společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s., která je orga‑
nizuje (e-mail: aukce@majetkova.cz, tel.: 775 725 450, prohlídka
bytů: www.aukcepraha10.cz). Podmínky jsou zveřejněny rovněž
na webových stránkách Prahy 10.

BYTOVÉ JEDNOTK Y K PRODEJI

PROTISLUNEČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
FÓLIE NA SKLO
MIDDEX AGENCY s.r.o.
Leopoldova 2041/28, 149 00 Praha 4 – Chodov
Tel.: 602 346 036, 272 931 818, 267 914 820,
www.middex.cz • middex@volny.cz
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Adresa / Podlaží / Dispozice / Výměra (m2) / Minimální cena (Kč) / Prohlídka
Vršovice, Vladivostocká 740 / 5. / 3+1 / 76,9 / 6 916 000 / 2. a 9. 5., 11.00–11.20
Vršovice, 28. pluku 464 / 1. / 2+1 / 56,9 / 5 263 000 / 2. a 9. 5., 10.20–10.40
Vršovice, Ruská 568 / 5. / 1+1 / 45,6 / 3 765 000 / 2. a 9. 5., 9.40–10.00
Vršovice, Na Louži 1307 / 2. / 1+0 / 35,6 / 3 875 000 / 2. a 9. 5., 9.00–9.20
Strašnice, Na Hroudě 1957 / 5. / 2+1 / 54,7 / 5 373 000 / 2. a 9. 5., 11.40–12.00
Strašnice, Na Hroudě 1956 / 4. / 2+1 / 53,8 / 5 293 000 / 2. a 9. 5., 11.40–12.00
Strašnice, Saratovská 838 / 2. / 1+0 / 32,1 / 3 180 000 / 2. a 9. 5., 12.20–12.40
Malešice, Chotouňská 477 / 3. / 1+1 / 34,4 / 3 260 000 / 2. a 9. 5., 13.00–13.20

RADNICE INFORMUJE

ROK JIŘÍHO KOLÁŘE
Praha 10 si v průběhu letošního roku připo‑
míná dvacetileté výročí úmrtí Jiřího Koláře.
Významný český básník, překladatel, dramatik
a výtvarník se proslavil především díky svým
kolážím a experimentálnímu umění. Dlouhou
dobu žil a tvořil právě na Desítce, jeho domo‑
vem byla Krymská ulice ve Vršovicích. Atmo‑
sféru zdejší lokality uplatnil hned v několika dílech, například ve sbírce
Vršovický Ezop nebo ve své patrně nejznámější knize Prométheova játra.
Městská část se proto rozhodla představit Kolářův odkaz veřejnosti
v rámci tematických akcí zaměřených na jeho život a tvorbu. Třeba si
vyberete již z květnové nabídky:
Předání čestného občanství in memoriam
čt 19/5, 11.00 hod., park Jiřího Koláře
Slavnostní akt proběhne ve vršovickém parku, který byl loni pojmenován
právě po Jiřím Kolářovi. Ocenění převezme od zástupců MČ Praha 10
pan Martin Helcl, synovec paní Běly Kolářové, umělcovy manželky.

JIŘÍ KOLÁŘ: AUTOPORTRÉT, 1971, MUCHLÁŽ, MUSEUM KAMPA – NADACE JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH

Rozhovory o Jiřím Kolářovi a jeho tvorbě
čt 26/5, 18.00 hod., ZŠ U Vršovického nádraží

Architoulka:
Za Jiřím Kolářem, jeho ženou Bělou a dalšími osobnostmi Prahy 10
út 31/5, 11.00 a 17.00 hod., Vinohradský hřbitov

Beseda pro odbornou i laickou veřejnost se zaměří na techniky, které Ko‑
lář používal ve výtvarném umění, dotkne se jeho literární tvorby a přiblíží
některé zajímavosti z jeho života. Do diskuze se zapojí historička umění
a kurátorka Marie Klimešová, Jakub Říha z Ústavu pro českou literaturu
Akademie věd ČR a Jan Skřivánek, šéfkurátor Musea Kampa. Vstup
zdarma.

Ve spolupráci s Kotěrovým centrem architektury se uskuteční vycházka,
při níž zavzpomínáme na Jiřího Koláře, jeho ženu Bělu, na Fratiška
Grosse z umělecké skupiny 42, na architekta Jana Kotěru a slavné oby‑
vatele Prahy 10. Sraz u kaple sv. Václava v 11.00 a 17.00 hod. Kapacita
cca 30 lidí na každou vycházku, rezervace do 29. května na e-mailové
adrese: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343.

Městská část Praha 10 zve děti na

P Ř Í M Ě S T S K Ý

Sport všeho druhu
Kreativní činnosti
Soutěže a hry
Celodenní výlet
3x denně jídlo

svačina – oběd – svačina

+ pitný režim

TÁBOR
PRO DĚTI 6–13 LET

ZŠ Hostýnská

1.–5. 8. 22
8.–12. 8. 22

1. turnus
2. turnus

Spoluúčast rodičů ve výši

2 150 Kč / turnus a dítě

s bydlištěm a školní
docházkou v Praze 10.
Další náklady hradí MČ Praha 10.

Registrace on-line na

praha10.cz/
primestsky-tabor

Více na

praha10.cz

INDIÁNUM
NA STOPE
1. – 12. 7. 22
Horský hotel
na Černé hoře
Janské Lázně

LETNÍ TÁBOR
PRO DĚTI (5–14 LET)

Celotáborová hra, sportovní a tvůrčí
aktivity, opékání bizona, základy
záchrany v přírodě, první pomoc

Příspěvek rodičů je 5 950 Kč,
ostatní náklady hradí MČ Praha 10.
Podrobnosti a přihláška na webu
hhdesitka.cz/letni-tabor-2022
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POLITICKÉ
FÓRUM
V

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.

O

V

— Ing. Tomáš Pek, S.E.

zastupitel, TOP 09



S

V

P

— Ing. Jana Komrsková

místostarostka, Piráti



e čtvrtek 24. února 2022 zahájila Ruská
federace invazi na Ukrajinu. MČ Pra‑
ha 10 ruskou agresi pocítila o několik málo dní
později, kdy na její území začali přijíždět první
uprchlíci. Vlna solidarity se zvedá okamžitě.
Pomoc Ukrajině se stává tématem číslo jedna.
Začínají vznikat finanční i materiální sbírky,
dobrovolníci se zapojují do koordinace, lidé
poskytují ubytování, firmy i neziskové organiza‑
ce pořádají akce pro Ukrajinu. V rámci místních
samospráv je opět aktivován krizový režim
řízení. Oblastí, které se krize dotýká prakticky
okamžitě, je školství. Integrace dětí uprchlíků
do běžných českých škol se stává prioritou
Ministerstva školství, a zátěž tak v konečném
důsledku dopadá především právě na obce.
Během měsíce školy na Desítce poskytují no‑
vým žákům 380 míst. Do tříd se přidávají nové
lavice, raketově vzrůstá poptávka po lektorech
se znalostí ukrajinštiny. Zapojují se i rodiče.
Začínají vznikat adaptační skupiny pro před‑
školní děti. Jsou to ale vše jen dočasná řešení.
Ta systémová musí přijít ze strany státu – obce
samotné krizi zvládnout nemohou.



— MgA. David Kašpar
místostarosta, VLASTA

oučasná vlna zvyšování cen, ekonomické
nestability a rostoucí inflace nutí i naši
městskou část k úsporám. Jako odpovědní
správci svěřeného majetku musíme nalézt
cesty, jak ušetřit na zbytných výdajích
a neohrozit kvalitu a rozsah služeb, které
obec poskytuje svým občanům. Rozhodli
jsme se proto škrtat v prvé řadě tam, kde je to
nejen rychlé, ale zejména nejméně bolestivé,
tj. na propagaci. Omezujeme tedy veškeré
výdaje, které nejsou smluvně podchyceny.
Z tohoto důvodu v ulicích vůbec neuvidíte
například informační kontejnery. Omezujeme
tisk informačních materiálů a letáků a také
informační tabule (tzv. forexy) budeme
využívat pouze ve velmi omezené míře.
Diskuse nad těmito úspornými kroky nebyla
úplně jednoduchá, ale podařilo se nám nalézt
shodu. Věříme totiž, že naše práce je viditelná
i bez propagační podpory a ušetřené finanční
prostředky jsou nyní potřebnější jinde. Sledujte
proto především webové stránky radnice a její
profil na sociálních sítích.
Pirátští zastupitelé jsou občanům vždy
k dispozici – osobně, telefonicky či online.
Kontakty na nás jsou uvedeny na webu
městské části.
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řezaná verze rekonstrukce Staré školy
V Olšinách bude stát víc než kompletní,
datum otevření bude o tři roky později – neko‑
nečné trable koalice ve složení VLASTA, Piráti
a ODS s rekonstrukcí.
V roce 2018 byl hotov projekt na rekon‑
strukci památkového objektu školy u metra
Strašnická. V roce 2019 bylo i stavební povo‑
lení a cena realizace se předpokládala okolo
270 milionů Kč. Nic nebránilo tomu vybrat
dodavatele a stavět. Teď už mohlo být hotovo
a od září se mohlo učit. To by samozřejmě
pomohlo i s ohledem na uprchlickou krizi
způsobenou válkou na Ukrajině.
Koalice ale projekt z neznámého důvodu za‑
stavila, ořezala, snížila kapacitu, zrušila šatny,
využití podkroví, kuchyně. Později žádala další
změny. Co se zrušilo, se do projektu částečně
vracelo. To vedlo ke zdražení a prodloužení
přípravy o tři roky.
V březnu 2022 byl koalicí konečně vybrán
dodavatel. Ztratily se tři roky, kdy enormně
rostly ceny stavebních prací. Realizovat by se
tak mělo za 313 milionů Kč a práce by měly tr‑
vat 26 měsíců. Je otázkou, zda lze uvést školu
do provozu od září 2025. Míň za víc a později,
kdo tohle umí?

boji s reklamním smogem nechal magis‑
trát odstranit „reklamní” lavičky z celé
Prahy. Výjimkou nebyla ani Praha 10. Vedení
hlavního města argumentovalo, že lavičky jsou
nevzhledné a jsou na nich zbytečné reklamy.
Nejspíš tak chce, abychom si ven nosili sklá‑
dací židličky.
Ani za rok, co s touhle bohulibou činností
magistrát začal, zatím nenašel náhradní firmu,
která by nové lavičky nainstalovala. Ta před‑
chozí, která vyhrála výběrové řízení, nakonec
zakázku odřekla. S rostoucími cenami je prý
nejsou schopni dodat.
Nyní nám magistrát sdělil, že si máme
lavičky opatřit za své peníze sami a že nám
pronajmou prostor na umístění laviček
zdarma. Takže nám je odstranili a teď si je
máme po vlastní ose sehnat. Vítejte v Praze,
kterou vedou aktivisté. Zatím se nám podařilo
sehnat 20 laviček zdarma a zbytek se snažíme
vyřešit.
Doufám, že se na podzim změní vedení
Prahy a začne se zase s rozvojem města
v komplexní šíři a hlavně koncepčně, s vizí
a plánem. Slibuji, že za městskou část uděláme
maximum, co můžeme, abychom lavičky zase
vrátili a zároveň opravili i chodníky, jak jsem
vám slíbil.


— PaedDr. Martin Sekal
místostarosta, ODS

rátíme se do 50. let minulého století?
V posledním vydání měsíčníku Praha 10
jsem se dočetl o tzv. Novém Edenu. Jak bude
krásný, co všechno tam bude, či nebude, kolik
tam bude bytů, jak pečlivě probíhal výběr
nabídek návrhů, kolik jich bylo, kdo byl první,
poslední, kdo byl v porotě, jaké jsou vize atd.
No dobrá, dobrá, ale co to nynější dění
kolem nás? Víte, v těch zmiňovaných letech
nebyla myslitelná výstavba, chcete-li stavby
tohoto typu, rozsahu, s takovou koncentrací
lidí na jednom místě (např. multifunkční sál
pro 1 000 lidí), bez příslušného bezpečnostní‑
ho zázemí (kryt, úkryt) pro obyvatele (tento‑
krát naší MČ), bez náhradních zdrojů energií
apod., a to pro případ jakékoliv krize. Na to se
již dávno zapomnělo, zvykli jsme si za ta léta
na úplně jiný způsob života.
Ale pozor, pozor – co se to nyní, ano nyní,
děje na Ukrajině? Asi všichni víte dobře, o čem
mluvím… Co vy na to, slovutní páni porotci,
velevážení páni architekti?



— Ing. Vladimír Novák
nezávislý zastupitel

raha 10 vypsala architektonicko-urbani‑
stickou soutěž na nový objekt na místě
stávajícího KD Eden. Náklady na tuto soutěž
byly přes 3 miliony korun. Komise vybrala
vítězný návrh s předpokládanými investicemi
odhadovanými na 700 milionů korun. Začít
stavět by městská část chtěla v roce 2025. Je
to reálné, nebo je to pouze předvolební slib??
Podívejme se například na rekonstrukci
budovy radnice, kterou vedení MČ neby‑
lo schopné ani po čtyřech letech zahájit
a po třech letech získalo teprve stavební
povolení. Plánovaná cena za rekonstrukci je
přes 1,3 miliardy korun.
Kdo bude investorem stavby těchto domů
na místě KD? MČ nemá finance ani na re‑
konstrukci budovy úřadu a v letošním roce
plánuje prodat byty za 200 mil. korun, aby
měla peníze na běžný provoz. Magistrát?
A kdo zaručí, že tyto nové byty pak neobsadí
problémovými občany z celé Prahy?
Ano, havarijní stav KD Eden je potřeba řešit.
Ale opravdu jsou termín zahájení a náklady
na tuto stavbu reálné? Vždyť tato vládnoucí
koalice nebyla schopna za celé volební období
zahájit ani rekonstrukci radnice nebo školy
V Olšinách.




— Martin Kostka
zastupitel, ANO 2011

POLITICKÉ FÓRUM

N

ejdřív COVID-19, pak válka. Nejdřív tisíce
nemocných, teď tisíce válečných uprchlí‑
ků v Praze 10.
Zvládáme to, protože držíme spolu.
Jídlo, bydlení a bezpečí poskytují Ukra‑
jincům stát, samospráva, ale i stovky rukou
ochotných poskytnout prázdné pokoje, byt či
nemovitost za Prahou. Obrovský dík patří dob‑
rovolníkům, nezisku, charitám a dalším.
A pak jsou nedobré nápady. Třeba pirátští
radní prosazovali, aby ženy a děti ubytované
v Bytovém domě Malešice nosily na ruce
červený náramek. Prý pro lepší identifikaci
na vrátnici a při výdeji jídla.
Páska funguje jako privilegium někde na do‑
volené, kde vás díky ní obslouží. U uprchlic
v Malešicích jde o bezpečnostní riziko. Ženy
s viditelnou páskou na ruce, které mluví cizím
jazykem a nakupují v supermarketu, se můžou
stát snadným terčem pro falešné pracovní
agentury, osamělé vlky či organizovaný zločin.
Nápad zůstal mimo hru.
Nejsme naivní, čekají nás těžké chvíle. Když
ale vidíme, jak umíme pomáhat a jakou chuť
žít a postavit se na vlastní nohy mají samy
Ukrajinky – máme naději, že to dopadne
dobře.




— Mgr. Pavel Mareš
zastupitel, VLASTA

K

dy se dočkáme snížení daně z nemovi‑
tých věcí? V roce 2019 vedení Prahy 10
navýšilo daň z nemovitosti a tuto skutečnost
obhajovalo tím, že finanční prostředky inves‑
tuje do rekonstrukcí školních budov. Zastupi‑
telé hnutí ANO s tímto navýšením nesouhlasili,
ani když vládnoucí koalice doplnila usnesení,
že tuto daň nejpozději do konce března 2022
sníží.
Na únorovém jednání Zastupitelstva MČ
Praha 10 jsme se ptali, jak koalice dosáhne
toho, že bude v tomto volebním období daň
z nemovitých věcí snížena na původní výši,
a od kdy toto snížení bude platné? Paní radní
Sedmihradská (VLASTA) nám odpověděla, že
neví a že na uvedené nemá jako zastupitelka
MČ Praha 10 žádný vliv.
Zřejmě tím narážela na skutečnost, že sní‑
žení nebo zvýšení daně nemůže městská část
udělat sama. Změnu příslušné vyhlášky musí
provést Magistrát hl. m. Prahy na žádost MČ
Praha 10. Ale MČ Praha 10 musí tuto žádost
podat, takže má na celou věc zásadní vliv!
Doufáme, že se tak stane co nejdříve.




— Ing. Jarmila Bendová
zastupitelka, ANO 2011

N

a území Prahy 10 žije cca 2 300 osob
s poruchou autistického spektra. Během
letošního jara začne pro tuto skupinu obyvatel
nabízet své služby (sociální poradenství
a sociální rehabilitace) Integrační centrum
Sasov. Obě služby jsou poskytovány bezplat‑
ně. Sasov bude sídlit v zrekonstruovaném
polyfunkčním domě na adrese U Vršovického
nádraží 30. Na téže adrese bude provozovat
i kavárnu.
Autismus je porucha duševního vývoje.
Mezi nejznámější patří především opakující se
vzorce chování, související sociální odlou‑
čení a problémy s verbální komunikací. Lidé
s poruchou autistického spektra jsou jiní, ale
jsou schopní. Patří mezi ně i tací, kteří se díky
svému velmi vysokému IQ už ve třetí třídě
základní školy stali členy Menzy a byli přijati
na gymnázium. Mnozí studují vysoké školy,
jsou úspěšní v zaměstnání.
Na výše uvedené adrese sídlí nově i Pa
cientský hub (centrum) Ministerstva zdravot‑
nictví, který sdružuje pacientské organizace
v ČR, a odlehčovací služba (velmi brzy i poby‑
tová) pro rodiny s dětmi s handicapem Papr‑
sek. Těší mě, že na Praze 10 vzniká důstojné
zázemí pro pomoc potřebným. Držíme kurz!

D

aří se nám vracet do běžného života lidi
z ubytoven? Od května 2019 dosud se
nám v rámci dostupného a sociálního bydlení
podařilo úspěšně zabydlet 94,5 % domácností.
I když jde o lidi z ubytoven a azylových domů,
lidi s nízkými příjmy, drtivá většina si bydle‑
ní udrží. Příběhů s dobrým koncem by bylo
nespočet.
V roce 2021 byla v Praze 10 uzavřena ná‑
jemní smlouva k 83 bytům v kategorii dostup‑
né a sociální bydlení a k 20 bytům v zájmu
obce (učitelé, policisté, zdravotníci). V bytech
spravovaných Prahou 10 žije až 40 % seniorů
nebo lidí s těžkými zdravotními problémy.
Ročně se v průměru uvolní přes 100 bytů,
mnozí nájemníci odcházejí do domovů pro
seniory či zdravotnických zařízení. Za rok 2021
se nám uvolnilo dokonce 156 bytů. Vrácené
byty je třeba opravit a následně co nejdříve
pronajmout. Loni se to podařilo u 173 bytů.
K pozitivnímu obratu došlo také u dlužníků.
Více se zapojují i poskytovatelé sociálních
služeb. Třetím rokem se Praze 10 daří snižovat
počet rodin s dětmi žijících na ubytovnách.
Chcete vědět víc? Napište mi na
veronika.zolcakova@praha10.cz.


— Jiří Komrska

zastupitel, Piráti



O

E




— Mgr. Michal Kočí

radní, Piráti

d konce února proudí do střední Evropy
uprchlíci. Pomoc se odvíjí po několika
liniích. Na jedné straně jsou zde dobrovolníci,
humanitární a lidskoprávní organizace jako
Člověk v tísni, na straně druhé stát a samo‑
správa obcí. Zapojily se církevní sbory, např.
NO CČSH Vinohrady vyčlenila ubytovací
prostor, který svépomocí vybavila. Každý mohl
přispět dle svých možností, někdo přinesl ruč‑
níky, jiný vařič. Místní farnost akci organizova‑
la prostřednictvím sdílené Google tabulky, aby
se nesešlo dejme tomu osm rychlovarných
konvic. Pomáhá se naprosto cíleně.
Také městská část koná. Bohužel krizové
situace svou nepředvídatelností lákají i různé
šejdíře. Každá odsouhlasená dotace musí být
pod přísným dohledem. Kromě pomoci s uby‑
továním, která probíhá, považuji za nezbytné
nabídnout integrační kurzy pro děti a dospělé,
a to i přes léto. Pouze dobrá znalost českého
jazyka přispěje k tomu, že lidé na útěku budou
cítit s Českou republikou sociální a společen‑
skou sounáležitost. Situace je psychicky zni‑
čující i pro Ukrajince, kteří zde již žijí. Někdy
stačí obyčejný rozhovor, lidská vstřícnost.

— Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.
 zastupitel, Starostové pro Prahu-Zelená pro 10

— Mgr. Veronika Žolčáková
zastupitelka, VLASTA

mil Kolben. Spolupracoval s vynálezci
Edisonem i Teslou, v Praze soupeřil s Kři‑
žíkem. Jako Baťa či Škoda byl strůjcem velko‑
lepého podnikání, které ovlivnilo hospodářský
vývoj českých zemí na celá desetiletí. Kolben
zapříčinil „válku proudů“ – souboj jedno‑
směrného proudu s proudem střídavým. Díky
„vítězství“ střídavého, na který vsadil Kolben,
se lidstvo posunulo o notný kus vpřed.
Letos uplyne 160 let od narození E. Kolbena.
K tomuto výročí se na podzim uskuteční
výstava, která přiblíží fascinující životní dráhu
tohoto velkopodnikatele ve spojení s jeho svě‑
toznámou značkou ČKD. Bylo mi potěšením
udělit výstavě záštitu.
Výstava se uskuteční přímo v Kolbenově
vile v Hradešínské ulici, která je de facto
poslední pražskou nemovitostí, která tohoto
velikána pamatuje. Výstavu připravuje spolek
Kolbenova vila, z.s., který ve vile nově sídlí,
ve spolupráci s naší radnicí a mnoha význam‑
nými komerčními i veřejnými institucemi.
Oživením vily plníme další bod desítkového
pirátského programu.
Spolek rovněž podal radnici Prahy 10 pod‑
nět k udělení čestného občanství panu Emilu
Kolbenovi. Jsem přesvědčen, že si jej plně
zaslouží.
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DLOUHO TADY NEVZNIKLA STAVBA,
NAD NÍŽ BY SE ČLOVĚK ROZBREČEL ŠTĚSTÍM
Karolína Vránková je fundovaná a oblíbená
novinářka, která se trochu netradičně zabývá
architekturou. Možná ji znáte z rozhlasového
pořadu Bourání, kde se věnuje vyvracení různých mýtů a bariér spjatých s tímto oborem.
Také píše do časopisu Respekt, a tak se její
zásluhou dozvědělo o důležitosti kvalitního
architektonického tvoření značné množství
čtenářů a posluchačů. Úspěch a přitažlivost
jejích recenzí spočívá v důkladném poznání
popisovaných staveb, ale také přístupu jejich
autorů, a především spokojenosti uživatelů.
Zakusil jsem to sám na sobě – když nás kdysi
navštívila, aby napsala o naší přestavbě
panelákového bytu, bylo z toho obsáhlé
povídání, při němž žádný detail nezůstal bez
povšimnutí. Jsem rád, že došlo na „výměnu
mečů“ a tentokrát jsem se mohl malešické
patriotky ptát zase já.
Jak dlouho je Vaše rodina spjatá s Malešicemi?
Bydlíme v domku ve starých Malešicích už
někdy od roku 1957, kdy ho prarodiče koupili
od pana Boháčka. On byl polír, tedy v pod‑
statě stavbyvedoucí, a u nás se traduje, že si
dům postavil z toho, co mu kde po stavbách
zbylo. V domě jsem strávila dětství a mládí,
pak jsem pobývala různě po světě, ale vrátila
jsem se do „rodného“ domu. Teď zde žiju
12
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s partnerem a dvěma dětmi, které jsme si
vzali do pěstounské péče.
To je hned na úvod zajímavá odbočka. Co
taková cesta obnáší?
Je to nesmírně zajímavá, adrenalinová a moc
hezká kapitola mého života. U takových dětí se
samozřejmě předpokládá, že potřebují mnohem
více péče a obstarávání, a to jim doufám posky‑
tujeme. Pěstounství rozhodně není jednoduchá
disciplína. Kluci, bráchové, k nám přišli před
osmi lety, když jim bylo 4 a 12, což je v obou
případech složitý věk – první uvědomová‑
ní si sama sebe a začínající puberta. Trvalo
nám asi dva roky, než jsme si na sebe zvykli
a našli k sobě smysluplnou cestu. Pěstouni
mají za úkol poskládat nějakým způsobem
jejich rozbitý život dohromady a pomoci jim
zvyknout si na novou situaci. Zároveň by ale
měli účinně podporovat vztahy s biologickou
rodinou, což se v našem případě naštěstí po‑
vedlo – chlapci se vídají se svojí matkou. Když
ten mladší kreslil srdce, rozdělil ho na červenou
a zelenou půlku. Jedna patří nám a druhá jeho
pravé mámě. Když se v dětském srdci rozhostí
harmonie a klid, je to moc hezké. Po čase,
který pochopitelně občas byl i dramatický,
jsme všichni našli společnou řeč. Vidím v tom
paralelu s rekonstrukcí starého zchátralého ba‑
ráku, při níž se snažíte zachovat to neporušené

a přidat nové tak, aby byl celek znovu funkční.
Měli jsme velké štěstí na šikovné sociální
pracovnice z Úřadu Prahy 10 a řadu dalších lidí,
kteří nám pomáhali. Státní systém pěstounské
péče u nás má své mouchy, ale v podstatě je
dobře nastavený. Musím to zaklepat, ale i díky
podpoře ze strany odborníků jsou u nás chlapci
spokojeni. Jeden už dokončil školu a pracuje,
dá se říct, že je „vypěstovaný“.
Jak se Vám žije v Malešicích?
V Malešicích se naštěstí stále navazuje na to
dobré, co tu kdysi vzniklo. A hlavně, míst‑
ní lidé mají svoji čtvrť rádi a docela se o ni
starají. Proto je její současný stav poměrně
uspokojivý, v mnoha ohledech se zde žije
opravdu dobře. Malešice představují racio‑
nálně uspořádané město malých vzdáleností,
kde je všechno na dosah. Navíc se jedná
o rozmanité území, a to z hlediska různých
typů zástavby, ale i sociální skladby obyva‑
tel – společný prostor tu sdílejí starousedlíci
v rodinných domcích, lidé ze sídliště i majitelé
bytů v nových developmentech. Každý z nich
má trochu jiný životní styl, ale na mnoha
místech nebo akcích se přirozeně potkávají
a propojují. To je poměrně speciální hodnota,
které se leckde jinde snaží dosáhnout umě‑
lými způsoby, ale tady to funguje na základě
nepřerušené stoleté kontinuity.

KAROLÍNA VRÁNKOVÁ
Chybí Vám tady něco?
Nějaký přesah všední každodennosti byste
tady asi hledal marně. Například kultura je za‑
stoupena jen minimálně, nezaplavete si u nás,
nepořídíte tady větší nákupy. Ale ani v těchto
případech není nutné vydávat se daleko, máme
docela strategickou polohu.
Podílíte se na různých sousedských aktivitách. Na čem konkrétně?
Ve starých Malešicích v minulosti vždy kvetl
spolkový život. Byli tady sokolové, ochotníci,
chovatelé poštovních holubů, pořádaly se
bály, a dokonce dožínkové slavnosti. Prostě to
tu žilo. Dnes na to trochu navazuje sdružení
Naše Malešice, které například vybudovalo
úžasnou naučnou stezku, zřídilo piknikové
místo, tzv. pikniště, a pořádá spoustu užiteč‑
ných akcí, jako je Den Země, úklid veřejných
prostranství nebo bleší trh. Díky tomu se
reálně scházejí lidé z různých zdejších koutů.
A když už se potkají potřetí nebo popáté, tak
už se trochu znají, což tady vytváří poměrně
přátelskou atmosféru. Náš nejnovější a nej‑
větší, řekla bych až megalomanský záměr je,
že o životě Malešic sepíšeme knihu. Pracovně
jsme ji nazvali „Malešická kronika“ a chceme
v ní zachytit historický a společenský vývoj
naší čtvrti. Proto se scházíme s pamětníky
a snažíme se od nich načerpat co nejvíce
informací a zajímavostí. Zatím se nám potvr‑
zuje, že v Malešicích se nikdy nic opravdu
důležitého nestalo. Když kolem kráčely velké
dějiny, tak se nám obloukem vyhnuly. Na dru‑
hou stranu se ukazuje, že obyčejná každoden‑
nost zahrnuje spoustu mikroudálostí, které
dotvářejí zdejší kolorit. Vždy tu byl klid, ale
nikdy nuda. Součástí kroniky by proto měla
být i mapa, která tento specifický místopis
připomene. Teď třeba koukáme na budovu
školy Nad Vodovodem ze šedesátých let,
na jejíž zahradě stojí prastará hrušeň. Je to
poslední pozůstatek někdejšího zahradnictví,
což možná málokdo ví.
Jak se z Vás stala novinářka zabývající se
architekturou?
Na vysoké škole jsem studovala mediální
komunikaci, což byla příprava na novinář‑
skou práci. Potom jsem se chtěla dostat
do časopisu Týden, který byl tehdy kvalitním
zpravodajským magazínem, zejména se mi
líbila jeho rubrika Moderní život. Tam jsem se
bohužel nevešla, ale požádali mě o zpracování
přílohy o bydlení. Do tématu jsem se tedy
ponořila a z úkolu se stala záliba. Jelikož se
tomu věnuji už skoro dvacet let, tak jsem se
docela „povzdělala“ a na vlastní kůži zažila
vývoj místní architektonické scény a příchod
mnoha nových trendů.
Vaším hlavním projektem je pořad Bourání
na Radiu Wave. Jak byste na něj nalákala
naše čtenáře?
Bourání už je vlastně legenda svého žánru.
Vysílá se od roku 2009, takže je nejspíš ještě
starší než samotné slovo podcast, kterým se

dneska podobné pořady označují. Vymyslel
ho propagátor kvalitní architektury Adam Ge‑
brian, po němž jsem moderování před dvěma
lety převzala. Jedná se o rozhovory s archi‑
tekty a zástupci příbuzných profesí. Mluvíme
o jejich práci, která ovlivňuje životy mnoha
lidí. Zajímá mě, jak navrhují domy, bytové
interiéry, parky, jak přemýšlejí o utváření měs‑
ta. Snažím se jich ptát nejen na to, co se jim
povedlo, ale i na problémy a chyby. A občas
i na praktické věci, třeba jak si zařídit kuchyň,
aby nevypadala jako překážková dráha, nebo
jak si postavit chatu. Bourání totiž není pořad
pro odborníky, ale pro všechny vnímavé uži‑
vatele jejich díla. Kdo chce hlouběji pronik‑
nout do toho, jak tohle vystavěné prostředí
vzniká, ten si nás může naladit na Radiu Wave
nebo najít na jeho webu. Většinou to bývá
i zábava, takže doporučuju zkusit.
Jaké to je povídat si o architektuře, když ji
posluchači nevidí?
Když jsem byla malá, vysílal se v rádiu nějaký
pořad o filmu, v jehož znělce se pravilo: „A co
film? Myslíte film v rozhlase? No ano, když
film, tak především v rozhlase!“ Ano, je to
trochu protimluv, ale dá se s tím vypořádat.
Je to úkol pro mě, abych se ptala tak, že
posluchač danou stavbu nepotřebuje vidět.
Měli bychom mluvit o samotné podstatě díla
spíše než o jeho vzhledu. Architekti by zase
měli umět vysvětlit, jak tvoří, aniž by do detai‑
lu popisovali, co přesně navrhují. Je to vlastně
velmi užitečné, protože to, jak dům vypadá,
opravdu není nejdůležitější. Navíc naštěstí
existuje internet a sociální sítě, takže poslu‑
chači mohou dvakrát kliknout a zmiňovanou
stavbu si prohlédnout.
Je v dnešních běžných médiích možné zabývat se architekturou do větší hloubky?
Už se docela rozšířil pojem „pinterestová

architektura“, protože mnoha lidem stačí
podívat se na dvě tři fotky na této sociální
platformě. Řeknou si, „to je ale hezký dům“,
a jdou od toho. Ale možná ani to není k za‑
hození. Když totiž uvidíte takových hezkých
staveb tři tisíce, tak se potom třeba zamyslíte,
jaký je mezi nimi rozdíl, a začnete se zajímat,
co se za těmi obrázky skrývá. A přesně to je ta
chvíle, kdy si můžete pustit Bourání. Jednot‑
livé díly trvají do čtyřiceti minut, což je mezi
podcasty vlastně docela krátká stopáž. Jsem
za to ráda, protože mě to nutí vybírat skuteč‑
ně to podstatné a zajímavé. Spolehlivě se tak
dostanu daleko za pouhé prohlížení obrázků,
ale zároveň kvůli tomu ještě nikdo nemusí
umřít nudou. Je to tak akorát na jednu cestu
do práce nebo pár kilometrů běhu, prostě
přiměřeně pro dnešního zahlceného člověka.
Neláká Vás vydat se znovu ve stopách Adama Gebriana, tentokrát do světa internetových videoblogů?
Video je dobrý formát pro popisování archi‑
tektury, i samotní tvůrci ukazují svoje stavby
primárně tímto způsobem. S kolegy ze serveru
earch.cz, s nimiž sdílím kancelář, jsme si to
nedávno vyzkoušeli, natáčeli jsme o budově
fakulty architektury od Aleny Šrámkové. Pře‑
svědčili jsme se přitom o výhodách takového
sdělení a určitě uvažujeme, že bychom se
pustili do něčeho dalšího. Na druhou stranu ty
ukazované věci je potřeba také nějak interpre‑
tovat, trochu hlouběji se nad nimi zamyslet,
a tady se bez psaného textu neobejdete.
Mají se při psaní o architektuře vyzdvihovat
jen dobré příklady, nebo je užitečné upozorňovat i na špatné stavby?
Žurnalistika je hlídací pes demokracie. Kri‑
tické novinářské uvažování je skvělý nástroj,
a tak se ho snažím uplatnit i při psaní o městě
a architektuře. Neznamená to nutně
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kritizovat, ale spíš hledat souvislosti a pojme‑
novávat problémy. Má to ovšem dva základní
limity. Zaprvé, je to těžké a není moc lidí,
kteří by to uměli. Navíc Česko je malé, všichni
o sobě vědí a nikdo neříká rád nepříjemné
věci lidem, které osobně zná. Je jednodušší
pochválit, jak je to všechno pěkné. Ale kromě
jiného také v kurzech v CAMPu (Centrum ar‑
chitektury a městského plánování) učím mla‑
dé architekty novinářskému psaní a potkávám
mezi nimi jedince, kterým to skutečně jde.
Co je tedy potřeba, aby člověk psal o architektuře skutečně na úrovni?
Úspěšný teoretik architektury bude mít asi
trochu odlišný přístup, ale já hodně věřím
na novinářské metody. Musíte stavbu navští‑
vit, prozkoumat, jak je uspořádaná a jak vypa‑
dá, a posoudit ji v širších souvislostech – co
znamená pro uživatele, jak ovlivňuje své okolí,
nakolik vyhovuje životnímu prostředí. Teprve
potom to podle mě začíná být zajímavé,
protože se svým různě velikým dílem dotkne
prakticky každého čtenáře.
Stane se někdy, že se architektům nelíbí, co
o jejich práci napíšete?
Občas je potřeba autory přesvědčit, že
architektonické dílo je sice jejich práce, ale
něco o něm napsat je zase můj úkol. Nejvíc mi
vadí případy, kdy se postupuje nesystémově
a obcházejí se pravidla. Nedávno jsme měli
právě kvůli tomu takový střet, týkalo se to
rekonstrukce Nové scény Národního divadla,
která se připravovala bez účasti veřejnosti
a nezávislých odborníků. Prostě si to v divadle
naplánovali úplně sami. Vedení instituce ani
architekti na tom neviděli nic divného, mně to
správné nepřišlo. Považuju to nicméně za pří‑
klad zdravého vztahu mezi institucemi a médii.
Které stavby Vás v poslední době zaujaly?
Podle mě u nás už dlouho nevzniklo něco
natolik krásného, že by se nad tím člověk
rozbrečel štěstím. V Praze byl poslední

stavbou zásadního významu Tančící dům,
kam se chodí selfíčkovat turisté z celého
světa. Teď si všichni hodně slibují od soutěže
na novou budovu filharmonie, která by se
snad mohla stát tou správnou, světově zná‑
mou ikonou. Každopádně se zlepšila střední
úroveň zdejší architektury, toho, co se běžně
staví. Je to hodně vidět v malých městech
i některých vesnicích. Když se tam objeví
záměr na výstavbu společenského domu
nebo školky, tak se přivolá někdo, kdo tomu
rozumí, vypíše se architektonická soutěž,
přihlásí se několik renomovaných tvůrců
a porota vybere návrh, který je tak či onak
kvalitní. K dobrým příkladům patří Dolní
Břežany a třeba jejich sportovní hala, dalším
vzorným satelitem jsou Líbeznice, povedla
se i rekonstrukce trafostanice na komunitní
centrum v pražských Nebušicích. Tam jde
navíc o hezký příklad, jak si malá čtvrť uchrá‑
nila kus své historie, ačkoliv ten objekt byl
již těsně před odprodáním developerovi. Jde
o drobné věci, které nejsou z vesmíru patrné,
ale poskytují nám důkaz, že se přístup lidí,
ale i systému pozvolna mění k lepšímu.
A pokud bychom přece jen měli srovnávat se
zahraničím, tak hodně vysoko míří sídlo firmy
Lasvit v Novém Boru. Tento projekt zahrnu‑
je neuvěřitelnou dávku kreativity, a přitom
ohleduplnosti ke svému okolí. Do malého
města vnáší velkou hodnotu.
Občas pořádáte pro veřejnost vycházky
za architekturou. Co Vás na tom baví?
To se vracíme k tomu, o čem jsem mluvila – je
nesmírně důležité si stavbu v reálu prohléd‑
nout, nechat na sebe působit použité materiá‑
ly, měřítko a kontext. A od účastníků vycházky
mohu dostat zpětnou vazbu, odezvu na svoje
názory. Tyto akce připravujeme v rámci Bou‑
rání nebo ve spolupráci s CAMPem, něco se
koná i na Den architektury, takže se kdokoliv
může přidat. Často se procházíme i po zají‑
mavostech mojí čtvrti, stačí sledovat program
sdružení Naše Malešice.
V rámci Prahy 10 můžete navštívit šest
zajímavých míst, která uvádíme níže, ale
po celé metropoli bude zpřístupněno celkem
101 objektů a míst, takže si určitě vybere
každý zájemce. Jejich přehled s podrobným
popisem a dalšími informacemi o vstupu
a prohlídkách najdete na webových stránkách
festivalu: www.openhousepraha.cz.

Chcete si prohlédnout budovy a další stavby, které nebývají úplně běžně přístupné veřejnosti? Nebo rádi poznáte ty přístupnější
i v jiných souvislostech? Tuhle možnost vám
znovu nabídne osmý ročník festivalu Open
House Praha. Architektonické skvosty vám
otevřou své brány o víkendu 21. a 22. května
a v tomtéž týdnu budou již od pondělí probíhat různé doprovodné akce.
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Šalounova vila / so–ne 10.00–18.00
Vinohrady, Slovenská 2499/4
Secesní ateliér Ladislava Šalouna z let 1908–
1911 s výraznými prvky symbolismu. Festival
vám ukáže i obytnou část vily.
Husův sbor / ne 12.00–18.00
Vinohrady, Dykova 51/1
Netradiční církevní komplex, postavený
v konstruktivistickém stylu podle návrhu Pav‑
la Janáka (1930–1935). Překvapí vás důmysl‑
nou dispozicí a moderností interiérů.

Nelákalo Vás někdy spíše architekturu
vytvářet než o ní psát?
Mně by to nešlo. Jsem hrozně nerozhodná,
zatímco k výbavě architekta patří poměr‑
ně rychlé rozhodovaní. Ale napadlo mě,
že bych se v tom nějak prakticky vzdělala
– třeba šla na stáž do nějakého ateiéru.
Ale zatím dělám svoji práci, tedy hledám
příběhy za stavbami.
A sama jste někdy služeb architekta využila?
Ano, ale hrozně jsem ho litovala. Se mnou
se totiž špatně spolupracuje, s ničím nejsem
dostatečně spokojená. Jeden můj kamarád
architekt říká, že to se mnou nejde, protože
jsem toho už moc viděla.

KAROLÍNA VRÁNKOVÁ

Rodačka z Prahy, vyrůstala v Malešicích, kde žije
i v současnosti. Vystudovala mediální komunikaci
na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Od roku 2007 píše o architektuře do Respektu, kde
má také každý týden humoristický sloupek o nových
trendech. Před dvěma lety převzala moderování
pořadu o architektuře Bourání na stanici Radio
Wave. Vede kurzy a workshopy psaní pro architekty
a má i další kreativní profese. Má dvě děti
v pěstounské péči.

Husův sbor / so–ne 10.00–18.00
Vršovice, Moskevská 967/34
Unikátní multifunkční stavba Karla Truksy
z roku 1930 spojuje sakrální charakter modli‑
tebny s divadelním sálem a kavárnou.
Trmalova vila / so 10.00–17.00
Strašnice, Vilová 91/11
Vila z let 1902–1903 patří ke skvostům české
moderny.
Velodrom na Třebešíně / so–ne 10.00–18.00
Strašnice, Nad Kapličkou 3324/15
Nasedněte na kolo a zažijte na vlastní kůži
pocit zrychlení, který v klopených zatáčkách
nabízí hladká betonová dráha ze čtyřicátých let.
Evangelický hřbitov / so–ne 10.00–18.00
Strašnice, Vinohradská 1505/161
Místo z konce 18. století s náhrobky význam‑
ných německy mluvících Pražanů.

KULTURNÍ SERVIS
so 21/5 17.00

CAFÉ V LESE
K

Krymská 273/12, www.cafevlese.cz

so 7/5 19.30

TERRIBLE 2S

Hudební projekt, který založila Lucia Piussi
a Agnes Lovecká po rozpadu známé slovenské
skupiny Živé kvety.

JUBILEJNÍ VELÍŠKOVÁNÍ

se vyjádří výpovědí, stand upem či krátkou
performancí.

po 30/5 19.00

pá 20/5 19.00

SETKÁNÍ OSAD NA BARČE
Hrají: Kupa a jejich hosté

TANEČNÍ ZÁBAVY
ne 14.00
Taneční orchestr Stanislava Douši (1/5), Hvězd‑
ný prach (8/5 a 22/5), Taurus (15/5 a 29/5)

PRVNÍ VRŠOVICKÁ VOLENKA

Slavnostní zakončení plesové sezóny – hoďte
se do gala a protančete s námi celou noc!
Těšit se můžete na předtančení, tombolu
a samozřejmě půlnoční překvapení. Hraje
kapela Dirty Rudolph and his Inglorious
Rock‘n‘Roll Mates.

út 18.00
Pražští heligonkáři (10/5 a 24/5)
		
DIVADELNÍ POHÁDKY
ne 1/5 10.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
ne 8/5 10.00

EDUNČINO KVÍTÍ
ne 15/5 10.00

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
po 9/5 19.30

SLAM POETRY

ne 22/5 10.00

Tradiční vystoupení geniálních potulných bás‑
níků ze spolku Slam Poetry CZ.

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI
PŘÁNÍ

so–ne 21–22/5 celý den

čt 12/5 19.30

ne 29/5 10.00

SEJDEME SE NA DESÍTCE

BRATŘI ORFOVÉ

LEONTÝNKA LETÍ DO VESMÍRU

Přijďte s dětmi na pohádku, komentovanou
prohlídku Vršovic a rodinnou bojovku.
Sejdeme se a bude dobře.

VZLET

po 23/5 19.30

Legendární kapela se vydává na jarní turné,
během kterého zahraje i v Café V lese.
st 18/5 19.30

POST-HUDBA

Oceňovaný elektropopový projekt. Alternativní
večírek se vším všudy.

K

Holandská 669/1, www.vzlet.cz

po 2/5 19.30

KULTURNÍ DŮM
BARIKÁDNÍKŮ

ENSEMBLE NIST-NAH

Sestava devíti hráčů na bicí nástroje pod
vedením australského bubeníka a perkusisty
Willa Guthrieho prozkoumává indonéskou
hudbu gamelan.
ne 15/5 17.00

ŽIRAFY NETANČÍ
K

Saratovská 3420/2a, www.kdbarikadniku.cz

KONCERTY
čt 5/5 20.00

Pohádka ze světa džungle boří tradiční
předsudky o tom, že se malý tlusťoch nebo
hubený dlouhán nemohou dobře pohybovat,
natož krásně tančit.

DASHA & PAJKY PAJK QUINTET

út 17/5 19.30

so 7/5 17.00

Přisedněte do mezinárodního expresu dotazů
Pavla Pláteníka a Karla Krautgartnera a užijte
si jízdu plnou bonmotů.

POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI

Hrají: Hop Trop, Roman Horký, Pacifik, Jan Ma‑
těj Rak a Franta Vlček, Nové struny, B. P. T. Zlín,
Kamarádi Staré řeky. Moderuje: Jakub Jiroušek
pá 13/5 20.00

YOYO BAND

VOSTO5: KUPÉ VE VZLETU

čt 19/5 19.30

UFFTENŽIVOT: OPEN MIKE

Inscenovaný večer na téma fenoménu
sociálních sítí a internetu. Pozvaní hosté

VEČER S OLGOU HAVLOVOU

Beseda s bývalou Havlovou tajemnicí
a současnou editorkou Knihovny Václava
Havla Annou Freimanovou, režisérem
Miroslavem Jankem a Olgou Peškovou,
neteří Olgy Havlové. Následuje promítání
dokumentárního filmu Olga z roku 2014.
st 25/5 19.30

PÉRÁK VS. HEYDRICH

Projekce originálního záznamu divadelního
představení Divadla Vosto5 k letošnímu
80. výročí atentátu čs. parašutistů na říšského
protektora Reinharda Heydricha.
ne 29/5 15.00

ŠPÍLMACHR JENOVÉFA

Tradiční český loutkářský příběh mudrce
a hříšníka Fausta. Pro děti od 6 let, hraje
Studio Damúza.
pá–po 27–30/5 19.30

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ

Nelítostný boj rozvášněných eg o pozice
a dominanci na výsluní společenského
jeviště v autorském projektu Divadla Vosto5.
Dramatický formát postavený na půdorysu
klasické schůze společenství vlastníků
bytových jednotek.
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KULTURNÍ SERVIS

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

ne 8/5 15.15

BLOUDÍME, HLEDÁME, POKLAD TEN NAJDEME!
Mluvící kocour Vilík a jeho kamarádka stojí
před složitým úkolem: jak otevřít záhadný kufr,
který byl ukrytý na půdě. Děti pomáhají, luští
rébusy, hádanky a plní různé úkoly, při kterých
navštíví mnohá místa v Praze. Hrají: K. Blažek,
B. Kepková
so 14/5 a 21/5 19.19

ŠTĚDRÝ ŠTĚDRÝ DEN

Na Vánoce se na opuštěném nádraží na Di‑
vokém západě potkají dvě ženy. Tak rozdílné,
jak jen mohou být. Hrají: B. Kodetová a K. Ko‑
detová
so 28/5 19.19

ALE DETEKTIVKA TO NENÍ

Tady jsou dva bezradní, unavení, ale hrozně
hodní lidé, mějte je rádi… Hrají: K. Blažek,
B. Kepková
po 30/5 19.19

JÓ, TEN ČECHOV!

Dvě aktovky jednoho klasika. Komedie
o námluvách, malichernosti a lakotě a osu‑
dovém setkání nerudného statkáře a jeho
půvabné dlužnice. Hrají: K. Blažek, B. Kepková,
J. S. Richter
st 1/6 17.17

DEN DĚTÍ S VILÍKEM

Kocour Vilík připravil se svými kamarády pro
děti show plnou her, soutěží a dárků.

VRŠOVICKÉ DIVADLO
MANA
K

Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo .cz

po 2/5, st 11/5 a po 23/5 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
út 3/5 19.30

VRŠOVICE JSOU ZLATÝ, ŘEK TATÍNEK

Okouzlující vzpomínky na zmizelý svět starých
Vršovic očima malého chlapce. Hrají: J. Lábus,
L. Nešleha
16
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st 4/5 a čt 19/5 19.30

so 21/5 15.00

NÁVOD NA PŘEŽITÍ

SEJDEME SE NA DESÍTCE

čt 5/5, st 18/5 a čt 26/5 19.30

Komunitní workshop s Juditou Matyášovou
na téma „Jak se píšou novinové články“. Odhal‑
te tajemství novinařiny, přijďte si sami zkusit
napsat článek a objevovat to, co není vidět.

M*A*S*H

ne 22/5 14.00

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

„Major 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 / Š. Tuček, O. Černý,
H. Hornáčková / E. Leimbergerová, V. Svojtko‑
vá, T. Nekudová, V. Hanzl
ne 8/5 16.00

EDUROCKSHOW

Rockový koncert pro děti o zdravé výživě.
Hrají: O. Škoch (kytara, zpěv), P. Kužvart
(trumpeta, zpěv), E. Matějovská (zpěv, klavír),
B. Fialová (zpěv, saxofon, klavír), P. Tichý
(baskytara), J. Linhart (bicí)
ne 8/5 19.30

NAPOŘÁD

Koncert kapely Ondřeje Škocha s náloží dobré
nálady, tance, radosti a rytmů.
po 9/5 19.30

PODZIMNÍ SONÁTA

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ?

Pravdivý příběh hrdinů, kteří stáli u zrodu
svobodného Československa. Hrají: J. Hofman,
M. Málková, M. Kačmarčík, V. Udatný
út 24/5 19.30

TA TŘETÍ

Existuje recept na štěstí se zárukou? Člověk
má přece milovat hlavně sebe. Hrají: L. Jurek,
D. Pfauserová, S. Jachnická, V. Janků, P. Kli‑
meš, L. Stirský Hädler
pá 27/5 19.30

EVA TROPÍ HLOUPOSTI

Kdo by neznal slavnou veselohru Fan Vavřinco‑
vé? Teta Pa slaví 60. narozeniny, rozpustilá Eva
jí chce dát recept na Záhorskou růži a její bratr
Michal se zamiluje do továrníkovy dcery Elišky…
Hraje: Divadelní soubor Čapek při Základní škole
Karla Čapka – M. Page, M. Fialka, J. Kloz, T. Ko‑
pecká, L. Raj, H. Kunc, K. Kamenická, K. Šavrdová,
B. Hušáková, E. Bartáková, S. Kulíková, M. Klír

Matka s dcerou, nenaplněné životní osudy
v komorním dramatu Ingmara Bergmana. Hrají:
D. Batulková, L. Štěpánková, M. Kačmarčík,
D. Pfauserová / T. Vítů
út 10/5 19.30

MÁMA ŘÍKALA, ŽE BYCH NEMĚLA

Čtyři generace žen a žádná se nechce podo‑
bat své matce! Hrají: M. Málková, D. Černá,
R. Fiedlerová, S. Černodrinská
pá 13/5 14.00

INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU

Tři kamarádi z pohádky se vrátí do dětství,
aby se z nich stali indiáni z kmene Apačů.
Hraje: Divadlo Láryfáry
ne 15/5. 17.00

O JONÁŠOVI

Dobrodružství pro děti s Pánem Bohem a veli‑
kou rybou. Hraje: Divadlo Bubec
ne 15/5 19.30

SMUTNÁ NEDĚLE

DIVADLO MIRIAM

út 17/5 19.30

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

Příběh hitmakera, který dokázal krize, války
i totalitu přetavit do nesmrtelných písní. Hrají:
Z. Kalina, P. Klimeš, K. Bohatová, P. Ožana

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
pá 20/5 19.30

MILLI JANATKOVÁ – KLID, PROSÍM!

Koncert a křest alba. Hrají: M. Janatková,
J. Linhart, Š. Škoch

st 4/5 19.00

MAŘKA

Na počátku 2. světové války utíkají manželé –
křesťan a židovka – před nacismem a služce
Mařce zanechávají deset tisíc a na starost byt
s veškerým zařízením. Hrají: A. Kocábková,
M. Křivánková, M. Weigrichtová, P. Holub,
R. Solčány, J. Jahoda (Divadlo MÁJ Praha)

KULTURNÍ SERVIS
út 31/5 11.00 a 17.00

VLC WALDES
VRŠOVICKÉ
LITERÁRNÍ
CENTRUM
WALDES

K Moskevská 262/57,
www.vlcwaldes.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PRAHA

ZA JIŘÍM KOLÁŘEM, JEHO ŽENOU BĚLOU
A DALŠÍMI OSOBNOSTMI PRAHY 10

Akce MČ Praha 10 v rámci Roku Jiřího Koláře,
sraz u kaple sv. Václava na Vinohradském
hřbitově. Rezervace na mailu produkce@
foibos.cz nebo tel. 775 234 343.

st 4/5 18.30

OKUPACE

K

První klubové promítání ve Waldesu – film
Okupace uvede režisér Michal Nohejl. Vstup
zdarma!

Ebrov ny

po 9/5 18.30
Vršovické literární centrum Waldes
Oblíbený
pořad Vráti EBRA
ZUZANA
BUBÍLKOVÁ

Hostem
Vráti
Ebra v pořadu
Pondělí
9. května
2022Ebroviny
v 18,30 bude
hodin
známá moderátorka.
Moskevská 57, Praha 10

Dům čtení, Ruská 1455/192, www.mlp.cz

po 2/5 15.00

ČTENÍ POHÁDEK V KNIHOVNĚ

Číst budou pohádkoví dědečkové Viktor a Jiří.
Akci pořádá nezisková organizace Mezi námi,
která usiluje o podporu mezigeneračního
setkávání.
st 11/5 17.30

Host:

PROCHÁZKA PO ZAHRADÁCH NA DESÍTCE

ZUZANA
BUBÍLKOVÁ

Přijďte přivítat jaro do zdejších rozkvetlých
komunitních zahrad a živých vnitrobloků.
Každá návštěva bude spojena se čtením
poezie. Nakonec se v zahradě na Barče
dozvíte, jaké jsou v Praze 10 možnosti
kompostování. Sraz účastníků je v atriu Domu
čtení. V případě zájmu dejte vědět na
josefina.kubinova@mlp.cz.

Přípravil
e
a moderujr
Vráťa Eb

KŘEST nové knihy

Hudební dop
zpěvačka BEA rovod
ALBRECHT

Vršovické literární centrum Waldes, 608 911 117, waldes@vrsovickeknihkupectvi.cz

st 11/5 18.30

DOSLOVA

TRMALOVA VILA

Radkin Honzák v pořadu Lenny Trčkové.
st 18/5 18.30

NA KÁVĚ

Otomar Dvořák vám představí dalšího
zajímavého hosta.

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

čt 19/5 10.00

O ČERVENÉ KARKULCE

Hraje loutkové divadlo Pruhované panenky.
čt 19/5 19.00

KRISTÝNA FARAG

Koncert na příčnou flétnu.

K Vilová 91/11,
www.trmalovavila.eu

ne 15/5 17.00

DEN SE SLAVNÝMI SPORTOVCI PRAHY 10

Křest druhého dílu publikace Slavní spor‑
tovci Prahy 10. Autogramiáda a beseda se
Štěpánem Škorpilem, Michaelem Ezechelem
a Václavem Hrnčiříkem.

STRAŠNICKÉ DIVADLO
Solidarity 1986/53,
www.strasnickedivadlo.eu
K

čt 19/5 16.00

AKTIVNÍ STÁŘÍ = MODERNÍ SENIOR

Vietnam českýma očima – pořad pro seniory
v naší divadelní kavárně zahrnuje přednášku
s ochutnávkou vietnamských specialit a vy‑
stoupení známé osobnosti.
so 21/5 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.
Nechtěně se tak stávají svědky nových vášní
svých bývalých protějšků a začíná pracovat
nečekaná žárlivost… Hrají: F. Slováček jr., M. Ši‑
můnek, M. Sochor, B. Mottlová, L. Vojtová. Ob‑
čané Prahy 10 mají v rámci festivalu „Sejdeme
se na Desítce“ vstup zdarma (při zadání hesla
uvedeného na propagačních letácích).
st 25/5 11.00 (generálka) a čt 26/5 19.00

SKOTSKÝ SYNDROM

Nová francouzská komedie o Skotech ve skříni.
Hrají: M. Bittnerová, B. Mottlová / D. Býmová,
P. Vondráček / M. Šimůnek, M. Sochor

út 17/5 11.00

VYCHÁZKA PRAHOU PRO SENIORY

Jaro mezi bubenečskými pamětihodnost‑
mi. Prohlídku povede Ing. Stěnička, sraz
v podchodu metra Hradčanská, doba trvání
1–1,5 hod.
so 21/5 10.00–17.00

OPEN HOUSE V TRMALOVĚ VILE

V rámci architektonického festivalu bude
Trmalova vila volně přístupná veřejnosti
a budou zde probíhat skupinové prohlídky
s průvodcem.
so 21/5 18.00–22.00

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ / SEJDEME SE
NA DESÍTCE
Vila bude otevřena i večer, provedeme vás
každou půlhodinu. Rezervace na mailu
produkce@foibos.cz nebo tel. 775 234 343.
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DESÍTKOVÝ ULIČNÍK

KDYŽ ULICE
PROMLUVÍ
KRYMSKÁ
Krymská ulice dnes představuje pojem, který si spojujeme s pestrou škálou kaváren,
restaurací a kulturních prostorů. Věhlas
získala i díky pořádání festivalu Korso
Krymská nebo zapojením do sousedských
slavností Zažít město jinak. V roce 2015
ji dokonce americký deník The New York
Times zahrnul do výběru dvanácti nejzajímavějších ulic v Evropě. Ale jak to tady bylo
s kulturou a zábavou v minulosti?
Původní název této ulice připomínal novináře
a politika Karla Sladkovského (1823–1880).
Jeho jméno se však v roce 1885 „přestěhova‑
lo“ o jednu ulici níž, čímž uvolnilo místo Janu
Husovi. Po věhlasném kazateli, reformátorovi
a univerzitním pedagogovi se ulice nazývala
po zbytek existence rakousko-uherské mo‑
narchie i v období svobodného Českosloven‑
ska. Teprve v roce 1940 došlo k neutrálnímu
přejmenování na Opavskou ulici. Po válce byla
nakrátko obnovena Husova ulice, ale od roku
1947 je v platnosti dnešní název Krymská. Od‑
kazuje na poloostrov v Černém moři na jihu
Ukrajiny, který byl v roce 2014 anektován
Ruskem.

BUSTA KARLA SLADKOVSKÉHO NA DOMĚ ČP. 48
V DNEŠNÍ SEVASTOPOLSKÉ ULICI

K proslulosti ulice významně přispěl také
výtvarník Jiří Kolář. V letech 1949–1959 žil
v domě č. 18, kde fungoval hostinec a živ‑
nosti kožešníka, modisty či optika. Nesporně
se mu tady líbilo: „Ulice sama je jakýmsi
kusem města pro sebe. Krámky, řemeslnické
dílny všeho druhu lemují její tělo natažené
do kopce s příjemnou atmosférou pařížského
předměstí.“ Navíc ho navštěvovala celá řada
slavných osobností a přátel – například teore‑
18
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DNEŠNÍ KRYMSKÁ ULICE V DOBĚ, KDY JEŠTĚ NESLA JMÉNO KARLA SLADKOVSKÉHO
(POLOHOPISNÝ PLÁN KRÁL. HL. M. PRAHY, 1884)

tik umění Jindřich Chalupecký se svou ženou,
basnířkou Jiřinou Haukovou, kteří to sem měli
z Petrohradské ulice opravdu kousek. V okolí
bydlel i malíř Václav Bartovský a nacházel se
tu ateliér, v němž tvořil své obrazy František
Janoušek.
Jiří Kolář (1914–2002) se ve světě proslavil
zejména díky svým kolážím a experimentál‑
nímu umění. Téma zdejší čtvrti využil v řadě
svých děl, například součástí souboru Mar
syas je báseň Vršovický Epiktet, jiná sbírka se
jmenuje Vršovický Ezop (určitou zajímavostí
je, že v původním rukopise se mělo jednat
o dílo nazvané Veršovický Ezop). Během
tohoto období svého života napsal také dení‑
kové dílo Očitý svědek, sbírky Z pozůstalosti
pana A, Česká suita nebo Mistr Sun o básnic‑
kém umění. Jeho tvorba v té době nemohla
vycházet a mezi čtenáře se dostávala jen díky
samizdatovým vydáním. To se týkalo i knihy
Prométheova játra, zasazené opět do Vršovic,
v níž odmítl všechny formy totalitní vlády.
Kvůli tomuto dílu byl Jiří Kolář zatčen a strávil
devět měsíců ve vyšetřovací vazbě.
Vraťme se ale ke Karlu Sladkovskému,
po němž se nazývala zmíněná jižněji položená
ulice, a to v letech 1885–1940. Poté se tu na‑
jednou objevila Radbuzská, podle řeky, která
v Plzni soutokem se Mží vytváří Berounku.
Po válce se jméno významného mladočeské‑
ho vůdce ještě na dva roky vrátilo, ale pak už
se prosadil nový uličník, který vycházel z geo
grafických názvů v tehdejším Sovětském
svazu. Od té doby zde máme Sevastopolskou
ulici, která dostala jméno podle přístavního
města rozprostřeného na krymském pobřeží.
Odkaz Karla Sladkovského tu však zůstává
stále živý. Vzorně o něj pečuje vyhlášený
podnik Café Sladkovský, který sídlí v domě
čp. 48. Ten byl postaven roku 1905 podle
návrhu architekta Bohumila Hraběte a nad
vchodem do kavárny si můžete prohléd‑
nout Sladkovského bustu. Novinář a politik

pocházel z rodiny malostranského krejčího.
Studoval práva ve Vídni, odkud se vrátil zpět
do Prahy, a v roce 1848 se zapojil do revoluč‑
ních bojů na barikádách. Za to byl odsouzen
k trestu smrti, který mu byl později zmír‑
něn na 20 let těžkého žaláře. Nakonec byl
propuštěn na amnestii v roce 1857. Věznění
mu podlomilo zdraví, ale i pod dohledem
policie pokračoval v politické činnosti. Působil
v redakci nejvýznamnějšího českého deníku
Národní listy a v roce 1862 se stal poslancem
zemského sněmu. V té době již opustil své
krajně radikální názory, ale zůstal důsledným
zastáncem demokracie a odpůrcem privile‑
gií šlechty a církve. Po vzniku mladočeské
strany se stal jejím předsedou. Jako vynikající
řečník často vystupoval na shromážděních
lidu a manifestacích, zasloužil se také o vy‑
budování Národního divadla. Na jeho hrobě
na Olšanských hřbitovech stojí monumentální
pískovcový pomník, který vytvořil sochař
Josef Václav Myslbek ve spolupráci s archi‑
tektem Antonínem Wiehlem.
— Michal Ezechel, kronikář MČ Praha 10

JAK SE PODNIKÁ NA DESÍTCE

WALDESKA
NA HLAVNÍ TŘÍDĚ
Na rohu Vršovické a Moskevské ulice, přímo
v srdci desítkového dění, se můžete přesvědčit, jak se naše městská část postupně
proměňuje. Každý krok k lepšímu ale potřebuje jasnou vizi, silnou vůli a neúnavnou
pracovitost. Nic z toho nechybí Miroslavu
Matějkovi, spolumajiteli restaurace Waldeska, který přišel s konceptem, jak zdejší
letitou pivnici oprášit a pozvednout na zcela
jinou kvalitativní úroveň. Rekonstrukci
vnitřních prostor a nastartování nové éry
zásadním způsobem narušila covidová krize,
ale dnes už se snad blýská na dobré časy.
Dříve tu bývala spíše nálevna, kam se chodilo
zejména za lacinějším alkoholem, nechyběly
ani automaty. „My jsme Waldesku převzali
v lednu 2020 a hned v březnu jsme zase
museli zavřít. Paradoxně jsme tak ale získali
čas všechno důkladně předělat,“ popisuje pan
Matějka. Jeho firma má v pohostinství širší
záběr – provozuje bistro na Letné, kavárnu
na Brumlovce a restauraci v galerii Mánes –
a do svého portfolia hledala ještě místo pro
typicky českou hospodu s domácí kuchyní
a tankovým plzeňským. „Tuhle lokalitu jsme
měli dlouho v hledáčku, dokonce samotná
Waldeska se nám jevila pro náš záměr ideální,
a přes různé peripetie jsme se k ní naštěstí
dostali,“ dodává spokojeně hostinský.

FOTO: TEREZA SRBOVÁ

Tradice vítězí
Noví majitelé měli od začátku jasno v tom, že
chtějí zachovat symbolické sepětí se sou‑
sední slavnou továrnou na patentky, kterou
v roce 1907 založil právě Jindřich Waldes.
Ostatně i ve svých dalších podnicích akcentují
historický odkaz první republiky a tady se jim
pro zachování tradice zamlouval ještě přesah
do sféry Waldesova kulturního mecenášství.
Oslovili tedy představitele dnešního závodu
Koh-i-noor, kteří jim ochotně povolili používat
motiv proslulé dívky s patentkou a poskytli jim
různé dobové fotografie a další propriety. Podle
pana Matějky to dává možnost rozvíjet ještě
další hodnoty nad rámec pohostinství: „Waldes
hodně dbal na vztahy s lidmi v místě svého
podnikání, například razil heslo ‚Vršovičtí, nakupujte u Vršovických´, a to my podporujeme.“

MIROSLAV MATĚJKA

Základní inspirační linka se projevila také
v rozsáhlých úpravách interiérů, které navrhli
architekti z ateliéru DNA. Jejich pojetí ve vý‑
sledku lehce vyvolává dojem industriálních
prostor, v nichž jsou účelově skloubeny různé
materiály (kov, sklo, dřevo) a povrchy a osa‑
zeny stylové doplňky, jako zavěšené posuvné
dveře nebo lustr ze zelených lahví. „Původně
tady byly příčky tvořící všelijaká zákoutí, což
se nám nelíbilo. Celou dispozici jsme proto
sjednotili do jednoho otevřeného lokálu, aby
měl každý zákazník přehled, co se tu odehrává. I možné oddělení salonku pomocí prosklené zástěny je spíše jen optická záležitost,“
vysvětluje Miroslav Matějka.
Když se rodí něco nového
Jak už bylo zmíněno, přestavba se odehrála
během první lockdownové vlny. Pomáhali s ní
prakticky všichni zaměstnanci, kteří byli najati
pro samotný provoz restaurace. Vzhledem
k tomu nemuseli majitelé nikoho propouštět.
Zcela novou podobu získala kuchyně, která
byla v dezolátním stavu, spoustu finančních
prostředků si podle pana Matějky vyžádala
i kompletní výměna elektroinstalací. „Vzali
jsme to zkrátka se vším všudy, na cihlu. Hodně
nám pomohl Plzeňský Prazdroj, pro který
je tohle místo dlouhodobě velice zajímavé.“
Po doladění všech detailů se před létem 2020
podařilo zahájit vlastní činnost.
Začátky nebyly jednoduché právě z toho dů‑
vodu, že podnik cílil na trochu jinou klientelu.
„Dřív sem chlapi chodili posedět nad pivem,
kouknout na fotbal a tím to končilo. My ale
chceme restauraci pro každého, kdo se rád
dobře nají a napije, a k nim určitě patří i ženy
nebo o víkendu celé rodiny. A taková změna
kurzu pochopitelně vždy nějakou dobu trvá,
takže jsme opravdu museli napnout všechny síly,“ vzpomíná pan Matějka. Navíc hned
po několika měsících přišlo další uzavření
gastronomických služeb a další nejistý rok
neustále se střídajících vládních omezení. Zá‑
kazníci z dřívějška nebyli zvyklí, že se zde vaří,

takže bylo obtížně prosadit se s prodejem jídel
na objednávku přes výdejní okénko.
Dobrou chuť!
Dnes se ve Waldesce můžete osvěžit pečlivě
ošetřovaným plzeňským Prazdrojem, pro nějž
byla pořízena nová technologie včetně šesti
500litrových tanků. V nabídce je také Kozel
a každý měsíc se střídají různé pivní speciály.
Klasická česká kuchyně se tu představuje
v mírně modernějším hávu, jídla se připravují
podomácku, nevaří se z polotovarů, rovněž
zelenina a ovoce pochází z vlastních zdrojů
a pečivo dodává malá pekárna. „Velký důraz
nyní klademe na vylepšování poledního menu,
každý den se v nabídce objevuje osm devět jídel. K hlavním tahákům patří svíčková, kachna,
vepřo knedlo zelo, ale oblibu si získaly i naše
steaky. Máme i svoji udírnu a na léto chystáme
na zahrádce grilování,“ vypočítává Miroslav
Matějka.
Mezi dalšími plány zmiňuje i sezónní tematic‑
kou nabídku, účast na různých sousedských
akcích, spolupořádání tenisového Waldes
Cupu na kurtech na sídlišti Vlasta a poskyto‑
vání prostoru pro aktivity místních: „Pořádná
hospoda vždycky dodávala setkávání lidí
nějaký přesah, ať už šlo o pořádání spolkových
schůzí, nebo dokonce ochotnických představení.“ A co s sebou přináší poloha restaurace
na půl cesty mezi fotbalovými stadiony Slavie
a Bohemians? „Slušné příznivce obou klubů
u nás samozřejmě rádi přivítáme. Jak říká hostinský ve Švejkovi: zaplať si pivo a žvaň si, co
chceš,“ uzavírá s úsměvem Miroslav Matějka.

WALDESKA RESTAURANT
Moskevská 860/80, Praha 10 – Vršovice
tel.: 725 970 948
e-mail: info@waldeska.cz
www.waldeska.cz
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AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI
Městská část Praha 10 vás zve na

Městská část Praha 10 pořádá kurzy

REKONDIČNÍ

PRO SENIORY PRAHY 10

PLAVÁNÍ

Plavecký stadion
SK Slavia Praha

PRO SENIORY PRAHY 10
ve věku 60+ s trvalým bydlištěm na území MČ P10

JAK PRACOVAT

S CHYTRÝM
TELEFONEM
6.–20. 6. 2022 I vždy v pondělí a ve středu
I. kurz
II. kurz

8.00–10.00 hod.
10.30–12.30 hod.

Kurzy budou probíhat v radničním salónku Úřadu MČ Praha 10
v ulici Vršovická 68, Praha 10, v 5. patře budovy B.

SVŮJ MOBIL S SEBOU!

Kurzy jsou určeny pro seniory s trvalým bydlištěm
na území městské části Praha 10 a jsou pro ně BEZPLATNÉ.
Přihláška ke stažení na webu MČ Praha 10 nebo si ji
vyzvedněte v informačních kancelářích ÚMČ Praha 10
a vyplněnou přineste osobně k registraci 30. května
2022 od 8.00 do 12.00 do infocentra MČ v ulici
Vršovická 68, přízemí budovy B. Budete zapisováni
dle pořadí, v jakém k registraci přijdete. Po naplnění
kapacity nebudou přihlášky u registrace přijímány.

KLASICKÉ
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ

PONDĚLÍ 13.00–14.00
Květen 2. 5. I 9. 5. I 16. 5. I 23. 5. I 30. 5.
Červen 6. 6. I 13. 6. I 20. 6. I 27. 6.

STŘEDA 13.00–14.00
Květen 4. 5. I 11. 5. I 18. 5. I 25. 5.
Červen 1. 6. I 8. 6. I 15. 6. I 22. 6. I 29. 6.

– cvičení s rehabilitačními pomůckami

Registrace
na červen
23. 5. a 24. 5.
9.00–12.00

– bez instruktora

Registrovat se můžete
na pondělí nebo středu.
tel.: +420 267 093 699
e-mail: karolina.tykalova@praha10.cz

Pravidla vstupu do bazénu se řídí podle platných vládních nařízení. Prosíme účastníky
o jejich dodržování. Program může být v souladu s epidemiologickými nařízeními
upraven nebo zrušen.

praha10.cz

KVĚTINOVÝ

HRAZENO MČ PRAHA 10 V PLNÉ VÝŠI

BÁL

MČ Praha 10

ve věku 60+ s trvalým bydlištěm na území MČ P10

neděle

PRO SENIORY PRAHY 10
20. května 2022 od 17 hod.
v KD Barikádníků

KVĚTEN / PRAHA 10

DĚTSKÝ

DEN
29I5

13.00–17.00

Můžete se těšit na tvořivé odpoledne,
kde si zaručeně vyzkoušíte něco nového
a bude i pohádka!

Vití lučního kvítí I Pečené šperky I
Labužnický koutek I Chůdy I Krasochůze I
Malování na kamínky

15.00

VSTUP ZDARMA
Vyzvednout si můžete
2 vstupenky na osobu
v pokladně KD Barikádníků
od 10. 5. v úterý a čtvrtky
v časech 10.00–16.00.

praha10.cz

park Malinová – Chrpová
v Zahradním Městě

Kapela k tanci a poslechu
Tombola
Předtančení
A možná přijde i kouzelník!

20

REHABILITAČNÍ PLAVÁNÍ
S INSTRUKTOREM

Pohádka
KULTURNÍ
PRAHA IO

praha10.cz

AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI
Letos
také
v létě!

SPORTUJ
V PARKU
MALEŠICKÝ PARK

JÓGA

Nově i na
Zahradním
Městě

čtvrtky I 18.00–19.00

KVĚTEN–PROSINEC 2022
v Malešickém parku

Sraz na rohu Káranské a Cerhenické

PARK MALINOVÁ – CHRPOVÁ
POUZE JÓGA*
Sraz na rohu u pošty Malinová 1739/1

úterky I 18.00–19.00

GUTOVKA
SKATEBOARDING
DAY

KVĚTEN–ZÁŘÍ 2022

v parku Malinová – Chrpová

praha10.cz

všechny
kurzy jsou
zdarma
Letos
také
v létě!

NORDIC
WALKING

BĚŽECKÁ
ŠKOLA

středy I 9.30–11.00

KVĚTEN–ČERVEN 2022
ZÁŘÍ–LISTOPAD 2022

Sobota 14. 5. 2022
Start: 12:00
Konec: 16:00
SKATEBOARDOVÁ ŠKOLA A SOUTĚŽE
PRO NEJMENŠÍ A ZAČÁTEČNÍKY
SKATEBOARDOVÁ EXHIBICE
BEST TRICK CONTEST
FINGERBOARD ZÓNA
HUDBA / DJS

čtvrtky I 18.00–19.00

KVĚTEN–PROSINEC 2022

21.–22. 5. 22
Festival otevřených dveří
kulturních a volnočasových
organizací na Desítce

SEJDEME
SE NA
DESÍTCE

Farní sbor ČCE – Strašnice III Městská
knihovna v Praze – Zahradní Město III
TJ Astra Zahradní Město III Spojto III Farní
sbor ČCE – Vršovice III Církev bratrská –
Skalka
III
Xaoxax
III
Evangelická
církev
metodistická
–
Strašnice III
bulmex
III Studio Rybalka III Kulturní
dům Barikádníků III Městská knihovna
v Praze – Korunní III Husův sbor Vršovice III
Komunitní centrum MANA III Sídliště
Solidarita III Protěž III Rodinné a komunitní
centrum Jablíčkov III Junák – český skaut,
Scarabeus Praha III Vzlet – vršovická
kulturní křižovatka III BR divadlo III
Ochranovský sbor při ČCE III Bubahof III
Point 50+ III Kino Pilotů III ADVERTE –
divadlo francouzské komedie III Trmalova
vila III Vršovické literární centrum Waldes

Podrobný program najdete na praha10.cz/sejdemesenadesitce
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DOBROČINNOST A PÉČE

POBĚŽTE
PRO PARAPLE
Již v červnu budete mít další příležitost, jak
podpořit užitečnou činnost Centra Paraple.
Společnost pomáhá lidem na vozíku
po poškození míchy zvládnout těžkou
životní situaci. Za účelem financování
souvisejících služeb pravidelně pořádá
dobročinný běh, který se letos po covidové
pauze znovu uskuteční v reálné podobě.

FOTO: ARCHIV CENTRA PARAPLE

Zároveň se po loňské úspěšné premiéře
dočká opakování i „virtuální“ varianta
oblíbené akce. Už nyní probíhá registrace
a po celý příští měsíc se můžete hýbat
ve prospěch potřebných. Zvolíte si aktivitu,
budete sbírat kilometry a sdílet je pomocí
své oblíbené aplikace. Přihlášení účastníci se
mohou mezi sebou, ať už jako jednotlivci, či
týmy, na dálku utkat v několika disciplínách.
Variant, jak se zapojit, pohybem prospět sobě
a zároveň i přispět Centru Paraple, je spousta:

Linka návratu
Městské nemocnice
následné péče

LINKA NÁVRATU
Městská nemocnice následné péče zřídila
telefonickou službu pro občany, kteří hledají
podporu po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení domů. Linka návratu slouží
zájemcům, kteří jsou sami po těžkých úrazech a vážných onemocněních, nebo se potřebují postarat o někoho ze svých blízkých.
Často ji využívají senioři, kteří nepoužívají
internet a nemají dostatek informací, jak
domácí péči zajistit.

Linka návratu

BEZPLATNÁ POMOC!

Městské nemocnice
péče
www.mnnp.cz
následné

Provozní doba linky návratu: všední dny 9:00–14:00 hodin

ONLINE DOTAZY

mnnp.cz
zdravotnictvi.praha.eu

KVĚTEN / PRAHA 10

Sociální pracovnice na Lince návratu v takové
situaci například poradí, jak požádat o pečo‑
vatelskou službu, osobní asistenci, přepravu
seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním,
kde vyřídit příspěvek na péči nebo vás nasmě‑
rují na půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Bezplatné konzultace poskytuje Linka návratu na čísle 770 170 651 každý všední den
od 9.00 do 14.00 hod., k dispozici je rovněž
formulář přístupný přes webové stránky
nemocnice mnnp.cz.

Komunitní
centrum Petrklíč
pořádá setkání
na téma „Na co
mají senioři a jejich pečující nárok?“. Je
určené pro všechny, kterých se dotýká
problematika neformální péče o seniory
v domácím prostředí. Na setkání se
seznámíte se sociálními službami, dávkami
a kompenzačními pomůckami, které umožňují
seniorům žít co nejdéle doma a jejich blízkým
osobám ulehčují péči o ně.

02.02.2022 15:03:42

Po týdnech či měsících hospitalizace potřebuje
téměř každý člověk větší či menší míru podpo‑
ry, aby se mohl opět vrátit do běžného života.
22

Již 22. ročník tradičního Běhu pro Paraple
bude na programu v sobotu 4. června
od 14.00 hod. Uskuteční se opět v malebném

DOMÁCÍ PÉČE
O SENIORY

 770 170 651

HMP_012022_LN_A5_upr.indd 1

běh, jízda na kole, koloběžce, handbiku,
skateboardu či bruslích nebo chůze, a to
jak samotná, tak spojená s procházkou
s kočárkem či se psem. Sportovat a sbírat
kilometry může každý dle svých možností,
kdykoliv a kdekoliv, jak se komu právě hodí.
Více informací najdete na internetových
stránkách akce www.behproparaple.cz.

Malešickém parku a zahájí jej Zdeněk
Svěrák, který je spoluzakladatelem a zároveň
prezidentem Centra Paraple. A obvykle to
bývá také velice veselé, zábavné a hudební
odpoledne pro dospělé i děti. V rámci
akce vystoupí Markéta Konvičková, kapela
Timudej, zpěvačka Annabelle, taneční
skupina Dominika Vodičky Tanec s láskou
i akrobatický soubor Losers Cirque Company.
Ti povedou pro návštěvníky workshop
na trampolínách, pro děti budou připravena
skákadla a nafukovací bludiště.

Setkání se uskuteční v neděli 5. června
ve 14.30 hod. v prostorách sboru Církve
adventistů sedmého dne, Londýnská 30,
Praha 2. Zájemci nechť se přihlásí
předem prostřednictvím e-mailové
adresy archapomoci@petrklice.cz nebo
na telefonním čísle 737 385 530. Účast
na akci je zdarma.

SPORT

ÚSPĚCHY
V GYMNASTICKÉM
AEROBIKU
V březnu se u nás na Desítce konaly prestižní závody v gymnastickém aerobiku.
Do sportovní haly na Třebešíně se sjeli závodníci z 24 klubů z celého Česka, od Plzně
až po Havířov. Pořadatelem mítinku byl spolek Mistry s Mistry ve spolupráci s klubem
Corridoor, finanční podporu poskytla také
městská část Praha 10.
Po dlouhém covidového půstu, kdy většina zá‑
vodníků nemohla do tělocvičen a po soupeření
se slehla zem, jsme konečně zase mohli zažít
fantastickou atmosféru, která obvykle při ak‑
cích obdobného typu panuje. Závodilo se v ně‑
kolika soutěžních i věkových kategoriích. Jed‑
na z divácky nejoblíbenějších je „Show“, tedy
cvičení větších skupin stylizované do určitého
tématu. Během tříminutové sestavy se tak
můžete přenést například do pravěku, jako se
to povedlo závodnicím z Kostelce nad Černými
lesy, které tuto kategorii vyhrály. Na bronzovou

AYLIN BALCI, STŘÍBRNÁ V KATEGORII 6–7 LET

na závody první výkonnostní třídy v rámci
České gymnastické federace. Stejně skvěle si
počínaly i Sparkling Stars – mladší sportovní
tým trenérky Biancy Gorgovan.
V kategorii trojic ve věku 9–11 let nastoupily
v dresu Corridooru Ella Chodounská, Mag‑
dalena Vokatá a Emma Zábranská. Přestože
tým skončil na nepopulárním bramborovém
místě, určitě se nemá v tvrdé konkurenci za co
stydět. Radost nám udělala i Tereza Štáfová,
která v jedné z nejobsazenějších kategorií
dosáhla na dělené 11.–12. místo, když za sebou
nechala polovinu startovního pole.
— Eliška Strakošová, oddíl Corridoor

Foto: Jakub Červenka

ŠERMUJTE
ZA MASTERS!
SPORTOVNÍ TÝM POBŘEŽNÍ HLÍDKA

příčku dosáhl náš „desítkový“ tým Corridoor,
který předvedl cvičení inspirované oblíbenou
pohádkou S čerty nejsou žerty.
Pro některé sportovkyně šlo o první závo‑
dy po dvou letech, některá děvčata zažila
soutěžní ostrý start vůbec poprvé. Jednou
z nejmladších účastnic byla Aylin Balci právě
z domácího Corridooru, která závodila v indi‑
viduální kategorii. A vedla si skvěle – předčila
ji pouze soupeřka z Havířova, takže si odnesla
hned svou první stříbrnou medaili. Prahu 10
úspěšně reprezentovaly také o něco starší
závodnice Corridooru Sabina Chloupková,
Sofie Mikyšková a Tamara Volkmerová, všech‑
no svěřenkyně Sabiny Drapákové a Elišky
Strakošové.
Dokonce zlaté vystoupení předvedla Po‑
břežní hlídka v kategorii sportovních týmů.
Domácí sestava vedená trenérkou Andreou
Rychnovou porazila veškerou konkurenci
a zlatá medaile její členky motivuje k přípravě

Uvolnění proticovidových opatření v loňském
roce jsme napříč všemi věkovými kategorie
mi využili na soustředění v krkonošském
Harrachově. Letos v únoru jsme uspořádali
již 11. ročník mezinárodního turnaje veteránů,
jehož se kromě tuzemských šermířů zúčastnili
i zástupci Maďarska, Srbska a Polska. V silné
konkurenci se naši borci neztratili a získali
všechny medaile (Ivo Svoboda, Jiří Kouba
a Ondřej Kouba). Ještě předtím jsme obeslali
turnaj Letňanský kmet, kde ve svých katego‑
riích mezi kordisty zvítězili Hana Borovičková
i Ivo Svoboda.

Šermířskou tradici jsme začali psát v rámci Sokola Královské Vinohrady již v roce
1927, takže se pomalu blížíme ke stoletému
jubileu. Loni se z původního oddílu vyčlenil
náš nový celek Masters, který dnes
působí v rámci TJ
Bohemians Praha.
Sdružuje zkušené
šermíře a zároveň
se soustředí na výchovu mladých
sportovců od 12 let.
Šerm patří k nejstarším soudobým sportům
a v současnosti je o něj i u nás zvýšený zájem.
Zasloužil se o to brněnský fleretista Alexander
Choupenitch, který na olympijských hrách
v Tokiu vybojoval bronzovou medaili, pro
český šerm první po dlouhých 112 letech! Proto
také skupina našich šermířů, trenérů i rozhod‑
čích, která na planši dosáhla řady úspěchů,
může předávat své dovednosti mladým nadě‑
jím. V oddíle se své první posuny a odsuny učili
například dva stávající juniorští reprezentanti
– fleretista Šimon Chren a šavlistka Kristýna
Bursíková. Členy oddílu jsou rovněž medailisté
národních soutěží a účastníci mistrovství Evro‑
py a světa v elitní kategorii i mezi veterány.

ŠERMÍŘI Z ODDÍLU MASTERS NA PRVNÍM TRÉNINKU
PO COVIDOVÉ PAUZE

Trénujeme v jednom z mála specializova‑
ných šermířských sálů v Praze. Nachází se
na Hagiboru, jsme tedy pyšným oddílem ze
Strašnic. Na pravidelných trénincích v pondělí
a ve středu vyučujeme ovládání všech tří zbra‑
ní – fleretu, šavle i kordu. Získali jsme si slušný
věhlas, takže naší šermírnou se nese nejen
čeština, ale také třeba italština, angličtina
nebo ukrajinština. Aktuálně probíhá nábor dětí
do šermířské akademie od 12 let. Ale jako jedni
z mála jsme otevřeni i dospělým zájemcům,
kteří neměli možnost setkat se s tímto atrak‑
tivním sportem již v mládí. V našem případě
totiž platí, že začít lze v každém věku. Není
špatné být novodobým mušketýrem, přijďte si
to vyzkoušet!
— Jiří Kouba

ŠERM MASTERS
Adresa: Sportovní hala TJ Bohemians Praha
(Hagibor), Izraelská 3160/6, Praha 10 – Strašnice
Místo je dobře dostupné díky blízké stanici
metra Želivského, u haly je vlastní parkoviště
tělovýchovné jednoty.
Tréninky: pondělí 18.00–21.00 hod. /
středa 17.00–19.00 hod. (akademie Masters)
a 19.00–21.00 (dospělí)
Kontakty: Šárka Koubová, předsedkyně,
tel.: 732 504 994, e-mail: serm@sermbohemians.cz,
www.sermbohemians.cz,
www.facebook.com/mastersbohemians
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ŠKOLSTVÍ

ZASE SPOLU
NA HORÁCH

Příběhy
našich sousedů

„Sláva, zase můžeme někam společně jet,“
shrnul stručně náladu jeden z téměř stovky
žáků 5.–7. tříd naší základní školy, kteří
mohli po roční nucené pauze opět vyrazit na oblíbený lyžařský kurz. Jako vždy
se konal v krkonošském Horském hotelu
na Černé hoře.

Příběhy našich sousedů
Praha 10

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní závěrečnou
prezentaci projektu Příběhy našich sousedů
pondělí 23. 5. 2022 od 16 hodin
Strašnické divadlo
Solidarity 53
Praha 10-Strašnice
Na setkání s Vámi se těší žáci základních škol z Prahy 10, zástupci městské části Praha 10 a Post Bellum.

ŽÁCI „ROHÁČOVEK“ NA SJEZDOVCE

Paní učitelka Hanka Červenková se svým
týmem trpělivě zdolávala jednu podmínku pro
realizaci kurzu za druhou. Zvládla to skvěle,
a tak přišla ta nejočekávanější chvíle – stáli
jsme na svahu a lyžařský výcvik mohl začít.
I když nás během pobytu zasáhl orkán, který
na jeden den znemožnil veškeré venkovní
aktivity, počasí bylo většinou natolik moudré,
že jsme si mohli lyžování a jízdu na snowboar‑
du dosyta užít. Někdo se teprve učil sjet svůj
první menší svah, jiní mohli dál zdokonalovat
své poměrně slušné dovednosti.

ho ozvláštnili pestrými aktivitami, například
kvízy, přednáškami, diskotékou či legen‑
dárním závěrečným slalomem v kostýmech.
Kromě dobré nálady jsme zažívali pocit štěstí
kvůli věci, která se nám dříve zdála naprosto
běžnou: byli jsme zase spolu, mohli jsme spo‑
lečně sportovat, bavit se a utužovat vzájemné
vztahy. „Bylo to super a díky všem, kteří se
na uspořádání kurzu podíleli,“ dalo se číst
v tvářích žáků po návratu do Prahy.

Pobyt se kromě sportovní výuky věnoval
i společenské stránce. Učitelé a instruktoři

— Zdeněk Brom, učitel,

ZŠ U Roháčových kasáren

Tak za rok zase spolu vzhůru na hory!

BURZA MINERÁLŮ
Obdivujete krásy neživé
přírody a patříte mezi sbě‑
ratele minerálů? V Základní
škole Solidarita ve Straš‑
nicích (Brigádníků 510/14)
se uskuteční již 17. ročník amatérské burzy
těchto nerostů. V sobotu 28. května od 9.00
do 14.00 hod. se zde setkáte s krystalovaný‑
mi i leštěnými ukázkami minerálů, vystavova‑
telé se s vámi podělí o zážitky z mineralogic‑
kých výprav nebo vám pomohou určit vzorky,
které si přinesete.
PLACENÁ INZERCE –P10/5/22/OKP/0203

Bilingual Czech - British School
Prague 10 - Vinohrady

Year 1 Opening September 2022
www.tiptoes.cz

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

NA VOLNÝ ČAS
JE TADY DŮM UM
Určitě každý rodič má zájem na tom, aby
jeho ratolesti trávily svůj volný čas co
nejužitečněji, děti zase vyhledávají především zábavu. Pokud se obojí podaří skloubit,
bývají spokojeni všichni. A právě v tomto
ohledu je tradičně spolehnutí na Dům dětí
a mládeže – Dům UM, který již dlouhá léta
poskytuje širokou nabídku kroužků. Malí
i větší zájemci si tu mohou zasportovat, zdokonalit se v manuálních dovednostech nebo
se naučit hrát na hudební nástroj.
Instituci, kterou si dnešní rodiče nepochybně
pamatují i ze svého dětství, zřizuje magistrát.
Je rozdělena do několika obvodů a ten pro
Prahu 10 zahrnuje prakticky celý jihovýchod
hlavního města. Přímo na území naší měst‑
ské částí se v současné době nacházejí dvě
pracoviště DDM. To hlavní, kde je zároveň
administrativní zázemí, funguje v budově
uprostřed klidné vilové zástavby ve Strašni‑
cích. Dvoupodlažní dům, obklopený rozlehlou
zahradou, se zdá být pro nejrůznější zážitky
a dobrodružství takřka ideální. Dříve ale sloužil
nejrůznějším účelům, takže postupně prošel
mnoha úpravami a jeho dispozice nebyla
jednoduchá. Na začátku bylo hlavním úkolem
dobudování půdní vestavby, kde vznikly další
využitelné prostory. Celé zázemí tak tvoří
klubovny pro technicky zaměřené kurzy,
keramický a výtvarný ateliér, hudební učebny,
taneční sály, a dokonce i útulné divadlo s nefal‑
šovaným divadelním klubem! Pro sportovní
klání je určeno venkovní multifunkční hřiště.

LEKCE HRANÍ NA KYTARU

V současné době v této pobočce každoročně
otevírají přes 80 kroužků pro téměř tisícovku
dětí a dospívajících. Zdejší zájmová činnost má
mezi dětmi natolik kladný ohlas, že by zřejmě
nebyl problém naplnit mnohem větší kapacitu.
I proto bylo nedávno uvedeno do provozu nové
pracoviště v Zahradním Městě v Jahodové uli‑
ci, kde jsou velkorysejší prostory, které lze vy‑
užít pro speciální zaměření: „Vybudovali jsme
tam například posilovnu, počítačovou učebnu
s 3D tiskárnami, elektronickou tabulí a virtuální
realitou, technickou dílnu, vyučujeme dopravní
výchovu. Zatím jsme tam schopni pojmout asi

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

650 dětí, ale do budoucna tu bude místo až
pro 1 500 zájemců,“ přibližuje Roman Urbanec,
ředitel Domu dětí a mládeže pro Prahu 10. Po‑
chvaluje si i tamní tělocvičnu. Potřebné vyba‑
vení se daří pořizovat díky financím získaným
z vlastní činnosti, které pokrývají asi polovinu
rozpočtu organizace. „Nemusí se tak čekat
na dotace a granty – každé nové pracoviště
je po určitou dobu hájené a ta ostatní na něj
vydělávají, aby se dostalo na potřebnou úroveň,“ vysvětluje pan ředitel. Mezi jeho sny patří
vybudování ještě jednoho pracoviště, a sice
ve Vršovicích, kde se mu ale zatím nepodařilo
objevit vhodný objekt.
Ale vraťme se zpět do Strašnic, kde DDM
působí už přibližně tři desetiletí. Zdejší
kroužky jsou v některých případech dostupné
i předškolákům, ale zhruba 80 % náplně je
určeno pro žáky základních škol, což je hlavní
věková kategorie, pro kterou je instituce zřizo‑
vána. Výuku vedou profesionální pedagogičtí
pracovníci, externí odborníci a dobrovolní
spolupracovníci. „Máme také individuálně
pojaté lekce jeden na jednoho, například při
hudebním vzdělávání, čímž se občas blížíme
základním uměleckým školám,“ říká ředi‑
tel Urbanec. Mnohé děti se kromě kroužků
účastní také táborových výjezdů na základnu
ve Třech Studních na Vysočině. „Konají se
nejen klasicky v létě, ale také o jarních a podzimních prázdninách. Je o ně obrovský zájem,
jakmile vypíšeme termíny, vždycky jsou během
několika minut rozebrané,“ usmívá se Roman
Urbanec.
Oblibu si získaly i týdenní příměstské tábory
a další akce otevřené i pro neorganizované
děti. Patří k nim Den dětí, pálení čarodějnic,
různé turnaje pro příchozí nebo zahradní
slavnosti. Každou druhou sobotu jsou na pro‑
gramu divadelní představení pro nejmenší, ale
zdejší herci, většinou studenti konzervatoře,

mají v zásobě repertoár i pro starší diváky.
DDM má na starost také koordinaci základních
a obvodních kol různých předmětových olym‑
piád a sportovních soutěží pro základní školy.
„Na sport nesmíme zapomenout. Ve zdejší
lokalitě ho zajišťujeme především díky spolupráci s okolními základními školami, od nichž
si pronajímáme tělocvičny. Děti s námi mohou
hrát jednou týdně pro radost, nebo se třeba
ve florbalu, basketbalu či futsalu mohou
zařadit do oddílu, trénovat častěji a účastnit
se soutěží,“ dodává zástupce ředitele Zbyněk
Chalupa.
Tak co myslíte, nenadchla by některá z aktivit
Domu UM i vašeho potomka?

OLYMPIÁDA PRO ŠKOLKY NA HŘIŠTI DOMU UM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA 10 – DŮM UM
Pod Strašnickou vinicí 623/23, Strašnice
tel.: 777 721 741
e-mail: info@dumum.cz
www.dumum.cz
fb: DDM Praha 10 – DŮM UM
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ZE ŽIVOTA NA DESÍTCE

OŽIVTE NÁŠ
VEŘEJNÝ PROSTOR
Letos 17. září se již posedmnácté uskuteční sousedský festival Zažít město jinak.
Tradičně zve obyvatele měst do ulic, parků
a vnitrobloků a klade si za cíl propojovat
komunity. Letošní ročník s podtitulem „Bez
zábran“ chce upozorňovat na fyzické i mentální bariéry mezi lidmi a pomáhat s jejich
odstraňováním. Aktivní součástí tohoto
snažení můžete být i vy.

BULHARSKÁ/MEXICKÁ 2021, FOTO: JOSEF GREGOR

Zažít město jinak se jako obvykle koná třetí
zářijovou sobotu v rámci Evropského týdne
mobility. Každoročně rozproudí desítky lokalit
nejen v Praze, ale i v mnoha dalších městech
po celé zemi. Sousedé, místní komunity, rodiny
s dětmi, umělci i podnikatelé přinášejí do ulic,
kde žijí, nejrůznější aktivity, které se jindy
během roku odehrávají spíše v uzavřených
prostorách. Při té příležitosti zvelebují veřejná
prostranství, aby účastníkům poskytli zázemí
pro zábavu, dobrou náladu a společné zážitky.
Pokud máte nápady na oživení svého sou‑
sedství a chcete si vyzkoušet, jak náročná
by byla jejich realizace, můžete se do konce
května registrovat jako organizátor místní akce.
Zastřešujícím pořadatelem celorepublikového
festivalu je spolek AutoMat, na jehož webu
www.zazitmestojinak.cz najdete veškeré
informace o tom, jak se zapojit. Spolek nabízí
zdarma všem zájemcům spoustu užitečných
rad a pomoc s administrativou a propagací.
V loňském roce jsme si díky tomu mohli užít
slavnost ve dvanácti „desítkových” lokalitách.
Všude byl připraven velice pestrý program, kte‑
rý potěšil nejen místní obyvatele, ale i spoustu
nadšenců sousedského cvrkotu z širšího okolí.
I na vás záleží, jak zažijeme Desítku letos!

KLUB K2 POMÁHÁ
Také u nás v klubu K2 vnímáme
tragédii válečného konfliktu
na Ukrajině a snažíme se pomá‑
hat uprchlíkům v jejich obtížné
situaci. Vyhlásili jsme sbírku
a díky vašim příspěvkům se podařilo naplnit
celé auto a dary odvézt do Potravinové banky
v Letňanech. Pomáhat naším prostřednictvím
můžete pochopitelně i nadále. Stále se hodí
pleny, dětská strava, kojenecké láhve, dudlíky
a trvanlivé potraviny pro rodiny, které jsou už
ubytované. Seznam potřebných věcí aktualizu‑
jeme na naší facebookové stránce (@K2klub).
Své dary můžete nosit do Školky K2 v Oleš‑
ské ulici každý všední den mezi 8.00–12.30
a 15.00–17.00 hod. nebo do Rodinného centra
K2 v Ostružinové ulici (po 8.30–12.00, út, čt, pá
8.30–11.00, st 8.30–12.30, zvoňte u vchodových
dveří do domu na zvonek Klub K2). Věci bude‑
me odvážet do Potravinové banky vždy první
středu v měsíci, 4. 5., 1. 6. atd., případně častěji.
Děkujeme za všechny vaše příspěvky.
— Pavla Haluzová

PLACENÁ INZERCE – P10/5/22/OKP/0350

PLACENÁ INZERCE – P10/5/22/OKP/0780

www.veletrhvedy.cz

JESLE A ŠKOLKA SKALNÍČEK je soukromé zařízení rodinného typu, které v průběhu
školního roku nabízí Vašim dětem celodenní péči ve věkově smíšeném kolektivu
od 1,5 roku do 4 let. Laskavou a hravou formou probouzíme v dětech kladný vztah
k přírodě, podporujeme jejich vnímavost a úctu vůči všemu živému, učíme je
vzájemné ohleduplnosti a respektu mezi sebou.
Útulné prostředí malého domku se zahrádkou v klidné lokalitě nedaleko metra
Skalka, poskytuje veškeré zázemí pro všestranný rozvoj znalostí a dovedností
každého dítěte s ohledem na jejich věk a individuální potřeby. Režim dne je
sestaven tak, aby obsahoval dostatek času pro volnou hru i řízené aktivity.

VELETRH
VĚDY
2.—4. 6. 2022
PVA EXPO PRAHA

VSTUP ZDARMA
"UKAŽME SPOLEČNĚ DĚTEM PROSTOR, KDE SE BUDOU CÍTIT PŘÍJEMNĚ
A KDE O PĚKNÉ ZÁŽITKY NENÍ NOUZE"

DK Skalníček

Konojedská 51, Praha 10, Strašnice
www.skalnicek.cz, skalnicek@email.cz
Skalníček

Tel: 737 929 167
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UKLIZENÁ DESÍTKA

SPOLEČNĚ UKLIĎME PRAHU 10
V ROCE 2022

Na začátku dubna se
uskutečnila pravidelná
akce „Společně ukliďme
Prahu 10“. Ta si každoročně
klade za cíl ulevit alespoň
trochu našemu životnímu
prostředí od poházených
odpadků. Letos jsme zaznamenali úklidy
celkem v 16 lokalitách naší městské části, pro
potřeby úklidu se použilo šest velkokapacit‑
ních kontejnerů. Velice děkujeme organizá‑
torům jednotlivých dobrovolnických úklidů
a samozřejmě všem zúčastněným, kterým
není lhostejný stav jejich okolí a zapojili se
do odstraňování nepořádku. Poděkování patří
i dalším občanům Prahy 10, kteří pořádali
menší sousedské a školní úklidy nebo se
vydali sbírat odpadky po vlastní ose.

RABAKOVSKÁ PŘED...

...A PO

MALEŠICKÝ LES

Účast: cca 260 osob
Svezeno: cca 6,5 tun odpadu
(naloženo šest kontejnerů – pět od AVE, jeden
zajistily Lesy ČR)
Uklízené lokality:
– M alešický les
– P od Altánem – „drážní promenáda a okolí“
– Trojmezí, podél Botiče od ulice Nad Meandry
– Trojmezí, kolem ulice U Záběhlického zámku
– S latiny, okolí ulic Na Botiči a Nad Elektrárnou
– o kolí Botiče ve Vršovicích
– č ást lesa při Rabakovské ulici
– o kolí KD Vzlet a Heroldových sadů
– o kolí ulice Na Padesátém a Tehovská
– S kalka, kolem zastávek MHD
– B ohdalecký les
– S edmidomky a parčík při ulici Nad Vršovskou
horou
– s polečný úklid MŽP a MČ Praha 10 v lesíku při
ulici Pod Bohdalcem
– p ásy v Ruské ulici pod areálem nemocnice

DOBROVOLNÍCI V TROJMEZÍ
PLACENÁ INZERCE –P10/5/22/OKP/0754

Jsme firma zabývající se lepením okenních fólií a v letošním roce slavíme 30 let na trhu. Tím, jak se pohybujeme
po městech v celé republice, tak sledujeme zdařilé, ale
i méně zdařilé rekonstrukce panelových domů a jejich
balkónů a lodžií. Při rekonstrukci se ve velké míře nahrazují kovové výplně zábradlí bezpečnostním sklem. Dům
vypadá světlejší, modernější, ale…?

PŘED

Bohužel se často stává, že se sklo použije čiré a teprve
potom se dodatečně zjistí, že na balkonech je vidět vše,
co si tam nájemníci uloží. I soukromí může dosti trpět.

PO

MATOVÉ PROTISLUNEČNÍ BEZPEČNOSTNÍ
FÓLIE NA SKLO
Vážení zástupci SVJ a bytových družstev,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou
sjednocení vzhledu balkonového zasklení.

ZNEPR

Ů

NÍ
Ě
N
D
E
HL

Majitelé, nebo nájemníci toto řeší návštěvou hobby
marketu a nákupem rákosu, různých neprůhledných
plachet, v lepším případě si koupí a neodborně naistalují
fólii, která není na střídající se teploty na balkoně uzpůsobena a po čase popraská. Bohužel těchto řešení vidíme
v našich městech až příliš.
ŘEŠENÍ JE PŘITOM VELICE JEDNODUCHÉ.
ZAVOLÁTE NEBO NAPÍŠETE:

middex@volny.cz 602 346 036
OBEZNÁMÍTE NÁS SE STAVEM
A MY VÁM NAVRHNEME ŘEŠENÍ.

!!!
30 let
na trhu

VIZUÁLNĚ SJEDNOCENÝ DŮM
PŘECI VYPADÁ LÉPE

SVOZ ODPADŮ / ŘÁDKOVÁ INZERCE

KONTEJNERY
NA BIOODPAD

KONTEJNERY
SVOZ NEBEZPEČNÝCH
NA OBJEMNÝ ODPAD ODPADŮ

TERMÍNY PŘISTAVENÍ
katastr
Michle

místo
Na Slatinách (u můstku)

Strašnice Středová x K Háječku

TERMÍNY PŘISTAVENÍ
datum

čas

katastr

místo

6. 5. 15.00–18.00

Vršovice

Madridská x Norská

7. 5.

Záběhlice Ostružinová x Jahodová

9.00–12.00

Universitním statku
Malešice Na
(parkoviště)

7. 5. 13.00–16.00

Michle

8. 5.

Michle

Elektrárenská x Nad Vršovskou
horou

TRASA B (VINOHRADY, VRŠOVICE, MICHLE) – ÚTERÝ 3. 5.
datum

čas

místo přistavení

čas

3. 5. 15.00–19.00

Chorvatská x Dykova

15.00–15.20

4. 5. 14.00–18.00

Ruská x Na Míčánkách x Vlašimská

15.30–15.50

5. 5. 15.00–19.00

Kodaňská x Žitomírská

16.00–16.20
16.30–16.50

9.00–12.00

Strašnice Doubravčická x Tehovská

6. 5. 15.00–19.00

Moskevská (č. 66) x Minská

Strašnice U Kombinátu (v ohybu ulice)

8. 5. 13.00–16.00

Malešice Tuchorazská (konec ulice)

7. 5.

Moskevská x Krymská

17.00–17.20

Strašnice Nad Primaskou x Nad Olšinami

13. 5. 15.00–18.00

Vršovice

7. 5. 10.00–14.00

Sámova x U Vršovického nádraží

17.30–17.50

Strašnice Křenická, vedle č. o. 29

14. 5.

10. 5. 15.00–19.00

Přípotoční x Oblouková

18.00–18.20

Záběhlice Slunečnicová x Ostružinová

14. 5. 13.00–16.00

Vinohrady Dykova x U Vodárny

11. 5. 14.00–18.00

Magnitogorská x Uzbecká

18.30–18.50

Vinohrady Vlašimská x Bratří Čapků

15. 5.

Záběhlice Průhonická x Vestecká

12. 5. 15.00–19.00

Osnická x Na Křivce

19.00–19.20

Vršovice

13. 5. 15.00–19.00

Strašnice Běchovická x Révová

15. 5. 13.00–16.00

Elektrárenská x Nad Vršovskou horou

19.30–19.50

x Jahodová
Záběhlice Ostružinová
(parkoviště)

20. 5. 15.00–18.00

Pod Sychrovem I (za č. o. 64)

9.00–12.00
9.00–12.00

nám. Sv. Čecha x Minská

Strašnice Na Třebešíně x Nad Kapličkou

Petrohradská x Pod Stupni

8.00–12.00

Vinohrady Říčanská x Benešovská

14. 5.

Vršovice

Sámova x U Vrš. nádraží

14. 5. 10.00–14.00

TRASA E (STRAŠNICE, MALEŠICE) – STŘEDA 4. 5.

Vršovice

Magnitogorská x Tádžická

17. 5. 15.00–19.00

místo přistavení

Michle

Na Slatinách (u můstku)

18. 5. 14.00–18.00

Na Třebešíně x Nad Kapličkou

15.00–15.20

Strašnice Nedvězská č. 6–12

19. 5. 15.00–19.00

Nad Vodovodem x Hostýnská

15.30–15.50

Záběhlice Práčská č. 37 (před školou)

20. 5. 15.00–19.00

Počernická x Přistoupimská

16.00–16.20

Vršovice

28. pluku x Na Míčánkách

21. 5.

Káranská x Bydžovského

16.30–16.50

Michle

Na Křivce x Osnická

21. 5. 10.00–14.00

9.00–12.00

Rektorská x Bakalářská

17.10–17.30

Vršovice

Na Hroudě x U Hráze

24. 5. 15.00–19.00

Strašnice Nedvězská, za Strašínskou

28. 5. 13.00–16.00

Vršovice

Litevská x Bajkalská

25. 5. 14.00–18.00

Janderova x Chládkova

17.40–18.00

Strašnice Prusická x Uhříněveská

29. 5.

Strašnice Nad Primaskou x Nad Olšinami

26. 5. 15.00–19.00

Strašnice Na Výsluní x Révová

29. 5. 13.00–16.00

Záběhlice Sněženková x Jiříčkové

27. 5. 15.00–19.00

Strašnice U Trati x Na Spádu

3. 6. 15.00–18.00

Strašnice Saratovská x Kralická

28. 5.

Michle

4. 6.

Malešice Nad Úžlabinou (proti č. o. 32)

28. 5. 10.00–14.00
31. 5. 15.00–19.00

Strašnice Dobročovická x Kružberská

21. 5.

9.00–12.00

Malešice Vydrova x Strnadova

21. 5. 13.00–16.00

Strašnice Dětská, v ohybu ulice

22. 5.

Strašnice Mokřanská x Běžná

22. 5. 13.00–16.00

9.00–12.00

Strašnice Kounická x Rostoklatská

27. 5. 15.00–18.00

Michle

28. 5.

Nad Vršovskou horou (u garáží)

Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I

9.00–12.00

9.00–12.00

8.00–12.00

8.00–12.00

Záběhlice Šafránová x Chrpová

4. 6. 13.00–16.00

Vršovice

Malešice Janderova x Chládkova

5. 6.

Malešice Káranská x Bydžovského

1. 6. 14.00–18.00

Michle

5. 6. 13.00–16.00

Záběhlice Práčská x Topolová

2. 6. 15.00–19.00

Strašnice Limuzská x V Úžlabině

3. 6. 15.00–19.00

Strašnice U Kombinátu (v ohybu ulice)

4. 6.

Strašnice Dětská (v ohybu ulice)

4. 6. 10.00–14.00

Na Křivce x Osnická

9.00–12.00

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
TRÁPÍ VÁS POČÍTAČ? POČÍTEJTE S NÁMI!
PROVÁDÍME ČIŠTĚNÍ, ZRYCHLENÍ, INSTALACE,
OPRAVY, VZDÁLENOU POMOC, OBNOVU DAT
I DOUČOVÁNÍ. VOLEJTE 731 732 737. TĚŠÍME SE
NA VÁS. VÁŠ ITCAN.CZ
P10/5/22/OKP/0180
KOUPÍM BYT V PRAZE 10, PŘÍMO OD MAJITELE.
TEL.: 604 617 788P10/5/22/OKP/0770
OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODICÍCH LANEK –
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI HMYZU. TEL.: 733 720 950,
PAVEL.JANCI@EMAIL.CZ 
P10/5/22/OKP/1686
ČESKÉ ŽALUZIE, MONTÁŽE A SERVIS,
VOLEJTE 605 862 441
P10/5/22/OKP/1651
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE ČESKÉ VÝROBY,
KONTAKT 605 862 441
P10/5/22/OKP/1651
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K Botiči x Ukrajinská

8.00–12.00
čas

Černická x Kounická

18.10–18.30

Vrátkovská x Tuklatská

18.40–19.00

Názovská x Na Palouku

19.10–19.30

TRASA C (VRŠOVICE, STRAŠNICE) – ÚTERÝ 31. 5.
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

SERVIS A MONTÁŽ PROSKLENÝCH LODŽIÍ,
VOLEJTE 605 862 441
P10/5/22/OKP/1651

U Trati x Na Spádu

17.40–18.00

Nosická (u domu č. o. 20)

18.10–18.30

ZEDNICTVÍ/MALÍŘSTVÍ – KOMPLETNÍ
REKONSTRUKCE BYTU, DOMU, NEBYT. PROSTOR.
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ,
PODLAHÁŘSKÉ A BOURACÍ PRÁCE; ODVOZ SUTI
ZAJIŠTĚN. TEL.: 606 125 116
P10/5/22/OKP/0129

Saratovská (parkoviště) x Kralická

18.40–19.00

Nad Primaskou x Nad Olšinami

19.10–19.30

8.00–12.00

RODINNÝ ADVOKÁT A MEDIÁTOR LIBOR KREJČÍ,
WWW.MAKREJCI.CZ
P10/5/22/OKP/0751
ELEKTROMONTÁŽE JIROUT – PROVÁDÍME
OPRAVY A REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
A DOMOVNÍCH ROZVODŮ, ODSTRANĚNÍ
REVIZNÍCH ZÁVAD, ZHOTOVENÍ NOVÉ
ELEKTROINSTALACE VČETNĚ REVIZE.
E-MAIL: TOMAS.JIROUT23@GMAIL.COM,
TEL.: 777 867 550, 777 441 247
P10/5/22/OKP/0181

PRACOVIŠTĚ PPP STŘEDOČESKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V PRAZE 10 – VRŠOVICÍCH PŘIJME
SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA. NÁSTUP DLE
DOHODY. KONTAKT: TRAVNICKOVA@PPPSK.CZ

P10/5/22/OKP/0348
POPTÁVKA CHATA, CHALUPA – KOUPÍM
CHATU, CHALUPU NEBO STAVEBNÍ POZEMEK
NA HORÁCH ČI V DOJEZDOVÉ VZDÁLENOSTI
DO HOR. KRKONOŠE, KRUŠNÉ, JIZERKY, ORLICKÉ
I VYSOČINA. NA STAVU NEZÁLEŽÍ, SPÍŠE
NA MÍSTĚ. TEL.: 720 031 400
P10/5/22/OKP/0339

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VÍTE, CO JE
REUSE DEN?
Na prostranství u OC
Cíl v Zahradním
Městě se v sobotu
11. června uskuteční
velký den zasvěcený „reuse“. Že
nevíte, co to znamená? Tento anglický výraz
se překládá jako „opětovné použití“ a jedná
se vlastně o elegantní předcházení odpadů.
Pokud někdy řešíte, jak se smysluplně zbavit
zdánlivě nepotřebných věcí, které máte
doma, tohle pro vás může být příležitost
a zkušenost. Zatím nic nevyhazujte a zkuste
se zamyslet, jestli by vaše „zbytečnosti“
nemohly být ještě pro někoho užitečné.
Ale funguje to i naopak – třeba byste při
obstarávání věcí rádi brali ohled na životní
prostředí i na svoji peněženku, možná vás také
zajímá, jak se o věci starat, aby vydržely co
nejdéle. A právě v rámci Reuse dne se dozvíte,
jak na to. Hlavním lákadlem pro všechny zá‑
jemce z Prahy 10 bude velký swap, při němž si
za přinesené oblečení, knihy, pokojové rostliny,
nářadí, nábytek či drobnou elektroniku můžete
odnést zase to, co se hodí vám. Základní pod‑
mínkou je, že věnujete výhradně věci v tako‑
vém stavu, za jaký byste se nemuseli stydět
například při obdarování nějaké blízké osoby.

NOVÉ NÁDOBY
DESÍTKA
NA POTRAVINÁŘSKÉ SBÍRÁ ELEKTRO
OLEJE
Na Desítce se opět navýšil počet nádob
na použité jedlé oleje – radnice vytipovala
28 nových stanovišť tříděného sběru, na něž
byly počátkem března skutečně umístěny.
Tato služba patří od loňského roku celopražsky do působnosti magistrátu. Praha 10
si ji dříve, podobně jako některé další městské části, zajišťovala sama. Díky zahrnutí
svozu olejů pod magistrátní křídla je možné
rozmístění sběrných nádob dál zahušťovat,
a zlepšovat tak jejich dostupnost.

Bezplatné svozy tohoto typu odpadu se v tomto
ročním období u nás konají pravidelně – letošní
ročník byl již devátý v řadě. Prostřednictvím
služby „Buď líný“ a bezplatné telefonní linky
„Chytrá recyklace“ mohli zájemci do 20. března
zadávat své objednávky a následně v termínu
od 28. března do 1. dubna probíhaly sjednané
svozy elektra přímo od domů místních občanů.
Také tentokrát byl největší zájem o likvidaci
starých televizorů, chladicí techniky, menších
domácích elektrospotřebičů a drobných elek‑
trozařízení informačních technologií.

„RŮŽOVÁ“ POPELNICE NA STANOVIŠTI NA SKALCE

Aktuálně můžete v naší městské části oleje
třídit již na 70 místech. Jejich soupis najdete
na stránkách www.verejneprostory.cz nebo
si místo poblíž svého bydliště najdete jedno‑
duše v „Mapě popelnic“ na adrese
www.tridimolej.cz/mapa.
Do sběrných nádob s fialovým víkem patří
všechny kuchyňské oleje a tuky – z konzerv,
z marinád, salátových zálivek, nakládané zele‑
niny či sýrů a samozřejmě ze smažení. Stejně
tak sem můžete odložit i zbytky másla, sádla
nebo výpeky z masa. Tento druh odpadu lze
prakticky kompletně recyklovat, takže může
lidem znovu posloužit. Oleje a tuky slijte
do obyčejné PET lahve a zaneste ji právě
do příslušné popelnice.

Součástí akce bude i pásmo přednášek
a workshopy na dané téma. Proběhne ukázka
renovace nábytku a dozvíte se praktické tipy,
jak se dopracovat k nulové produkci odpadů
(„zero waste“). „Už dlouhá léta pomáháme
široké veřejnosti osvojit si ekologické návyky,
kterými se šetří nejen přírodní, ale mnohdy
i finanční zdroje. Přiveďte svoje děti, babičky
nebo strejčky, tohle se týká opravdu všech
a každý se může hravě a snadno zapojit,“
říkají pořadatelky z organizace Swap Prague.
Detailní program akce a další podrobnosti na‑
jdete během května na webových stránkách
a na facebookovém profilu Prahy 10.

Celkem 2 136 kilogramů vysloužilého
elektrozařízení a přenosných baterií předali
k recyklaci obyvatelé Prahy 10 při jarní sběrové akci. Radnice ji zorganizovala v rámci
své kampaně Desítka bez odpadu ve spolupráci s kolektivními systémy REMA.

Vytříděný, vyčištěný a recyklovaný olej se
opět stane hodnotnou surovinou, využitelnou
například pro výrobu biopaliv pro letadla.
Jeho dalším oběhem se snižuje tlak na pěsto‑
vání olejnin pro průmyslové účely – jeden olej
se zkrátka použije dvakrát. Třídění znamená
také prevenci ucpání potrubí u vás doma
i ve veřejné kanalizační síti. V neposlední
řadě tímto procesem dochází ke snížení
produkce CO2.
Děkujeme, že spolu s naší
městskou částí třídíte. Dáváte
tak odpadu šanci, aby se stal
užitečným!

„Praha 10 dlouhodobě přistupuje k odpadové problematice velmi aktivně a komplexně.
Svozové akce odpadního elektrozařízení,
které podporují opětovné využívání cenných
druhotných surovin, jsou jen jednou z mnoha
částí této mozaiky. Naším hlavním cílem je
aktivizovat občany k udržitelnému způsobu života, správnému nakládání s odpady, případně
předcházení jejich vzniku,“ dodává k úspěšné‑
mu sběru elektroodpadu místostarostka pro
oblast životního prostředí Jana Komrsková.

ÚKLID VOZOVEK
Jarní čištění silnic a parkovišť bude v Praze 10
probíhat až do poloviny června. Práce zajišťuje
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
a jejich cílem je přispět ke snížení prašnosti
a celkovému zkvalitnění životního prostředí.
Pro bezproblémový průběh úklidových prací
prosím respektujte dočasné dopravní značení
a ve vymezeném čase od 8.00 do 15.00 v dané
lokalitě neparkujte. Vymezení jednotlivých
bloků ulic a termíny, kdy se budou uklízet,
najdete na stránkách TSK (www.tsk-praha.cz)
a Prahy 10 (www.praha10.cz).
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DESÍTKOVÁ KŘÍŽOVKA

VIKTOR DYK
(1877–1931)

„(Začátek v tajence…), pode mnou panorama Prahy.
V parku byl koncert. V úsměvy a květy motivy zněly
operety.“ Na 14. květen připadá výročí tragického úmrtí
básníka, prozaika, novináře a politika, který byl stižen
mrtvicí při koupání v Jaderském moři. Rodák z Pšovky
u Mělníka vystudoval gymnázium v Žitné ulici, kde
ho učil dějepis Alois Jirásek, a poté absolvoval práva
na Univerzitě Karlově. Od roku 1907 redigoval literární
časopis Lumír. Za první světové války se zapojil do pro‑
tirakouského odboje, za což byl vězněn. Vznik repub‑
liky bral jako příležitost pro naplňování snu o silném
a sebevědomém národu. Stal se redaktorem Národních
listů a podílel se na založení národnědemokratické
strany. Zastupoval ji v parlamentu, nejprve jako posla‑
nec, poté byl v roce 1925 zvolen do senátu. Se svými
pravicovými a nacionalistickými postoji se ocitl v ideo‑
vém konfliktu s T. G. Masarykem a E. Benešem. Politiku
celoživotně promítal také do své literární tvorby, v níž
často využíval pravidelný rytmický verš, aforistickou

úsečnost, satiru, paradoxy a ostré pointy. Velký ohlas
měla např. sbírka Okno (1921) z tzv. válečné tetralogie.
V roce 1904 se přestěhoval na Vinohrady, kde na‑
konec strávil druhou polovinu svého života. Konkrétně
v secesním činžovním domě čp. 1118 v tehdejší Letohrad‑
ské ulici, která dnes nese jeho jméno. „Neohroženého
bojovníka za národní stát“ zde připomíná nádherná pa‑
mětní deska s portrétním reliéfem od sochaře Ladislava
Šalouna, dalšího slavného tvůrce z území dnešní Desítky.
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. května 2022. Nezapomeňte uvést svou adresu či
jiný kontakt. Tři vylosovaní výherci od nás obdrží knihu.
Tajenka z minulého čísla zní „tisíc kilogramů kakaových
bobů“. Knihu za správnou odpověď od nás dostanou:
Kateřina Medková, Malešice; Marie Paseková, Vršovice
a Marcela Limprechtová, Strašnice.

13. – 14. 5.

VESMÍRNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
S MUZEEM LEGA

ZDARMA

PÁTEK 13. 5.

SOBOTA 14. 5.

Zábavná Galaxie
› velká herní zóna
› stavění s Lego
a Duplo
› soutěže
› Lego roboti

Zábavná Galaxie
› program jako
v pátek

11.00 – 18.00 HOD

A navíc:
Vesmírné centrum
› zábavné Lego
Education
› programování
s Lego a Duplo

VÍCE NA WWW.EUROPARK.CZ
EUROPARK.PRAHA

EUROPARK.PRAHA

PLACENÁ INZERCE –P10/5/22/OKP/0200

14.00 – 18.00 HOD

