V REPREZENTACI JSME VŠECHNY
HVĚZDY, NIKDO NEPŘEČNÍVÁ

NA PROMĚNĚ OKOLÍ ĎOLÍČKU
SE BUDE PODÍLET I PRAHA 10

Rozhovor s hokejovou reprezentantkou Anetou Tejralovou
o začátcích ve Slavii, o ruské
profesionální lize, o slavném
postupu na olympiádu a snění
o bronzové medaili.

Podle dodatku k memorandu
mezi magistrátem a naší
městskou částí vznikne vedle
fotbalového stadionu bytový
dům se službami, u gymnázia
zase vyroste sportovní hala.
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Zdravím
tě, Jeníku!
Hodně štěstí
v roce 2022.
Co s ním uděláme?

© Ondřej Rada 2021

Buď zdráv,
bratře Mikuláši!
Mohli bychom
společně pohřbít
vše, co ničí charakter člověka, aby se
nám to tady nerozbujelo.

RADNICE INFORMUJE

ŽIVÁ STRATEGIE!
Praha 10 má vizi, kudy se chce ubírat k roku
2030: „Desítka je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný rozvoj.“ Všichni na radnici podnikají
kroky, kterými se snaží tuto cestu naplnit.
Zároveň si ale uvědomují, že se jedná o dlouhodobý proces, u něhož je nutná široká
spolupráce. A jak jsme pokročili v právě
uplynulém roce?
Moc jsme si užili tradiční Strategii tour, při
níž jsme se s vámi setkávali u informačního
kontejneru na Skalce a v Malešicích. V rámci
této putovní akce vám představujeme projekty, které se plánují, připravují nebo již realizují
v různých lokalitách Desítky. S některými
z nich, jako je vznik nové, tzv. Jarovské třídy
nebo zavedení tramvajové trati do Malešic,
vás podrobně seznámili zástupci Institutu
plánování a rozvoje (IPR) nebo Dopravního
podniku. Součástí tour jsou komentované
vycházky s architekty, experty projektů nebo
s vedením městské části.
Prostředí kolem nás
Neustále se zabýváme revitalizací zelených
ploch, které jsou ve správě městské části.
Proto jsme uspořádali setkání s lidmi, kteří
měli zájem o informace k projektu úpravy okolí
stanice metra Strašnická a parku Na Solidaritě. Do vršovického Vzletu zase přišla téměř
stovka občanů, aby se dozvěděli o některých
záměrech radnice, které jsou součástí letošního Akčního plánu. Poprvé se mohli do tvorby
tohoto dílčího strategického dokumentu
zapojit svými nápady i občané. Obdrželi jsme
jich opravdu hodně, za což děkujeme.
Myslíme i na aktivní skupiny lidí, kteří oživují
vnitrobloky, starají se o komunitní kompostéry
nebo zahrady. Připravili jsme sedm setkání,
kde jsme jim spolu se zástupcem Ekodomova
ukazovali, jak správně kompostovat, jak odpad
využívat a jak se správně starat o kompostér
(ve Vršovicích v Jerevanské a Lvovské ulici,
v Bohdaleckém lese a ve Strašnicích v komunitní zahradě u KD Barikádníků a v Nučické,
Dětské a Oravské ulici).
Jsme s vámi i virtuálně
V průběhu roku jsme vypsali osm anket, které
měly poměrně příznivý ohlas a dobrou účast
respondentů. Ptali jsme se vás na cyklodopravu, využívání komunitních zahrad a kompostérů, sbírali jsme data pro vytvoření studie
pro území Skalky, mohli jste navrhnout název
pro budoucí železniční stanici u Depa Hostivař
nebo pojmenovat parčík při vstupu do Grébovky. Mnozí z vás se vyjádřili i v rámci pocitové mapy, kterou spravuje pražský magistrát.
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AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ VE VZLETU

Pandemie nás dotlačila k nápadu online
vysílání cyklu Desítkové fórum, v němž jsme
debatovali na nejrůznější témata: jak se podniká v koronavirové době, jak a proč snižovat
produkci odpadu a jak ho dále využívat nebo
jak místní sportovní trenéři pracují s mládeží.
Záznamy všech pořadů najdete na facebookovém profilu Prahy 10.
Plány pro tento rok
Pochopitelně se za vámi vydáme i letos. Vytyčili jsme další etapy Strategie tour, které nás
od dubna do začátku června zavedou do Strašnic, Záběhlic i Vršovic. Informační kontejner
v každé oblasti zaparkujeme na tři týdny.
Opět budete mít možnost zapojit se do debat,
zúčastnit se vycházek a dozvědět se detaily
o plánech a projektech, které se týkají vašeho
území. Představíme také projekty rekonstrukce
školy V Olšinách a přilehlého hřiště, výsledek
architektonicko-urbanistické soutěže na využití
někdejšího kulturního domu Eden nebo podobu
revitalizace některých pobytových ploch kolem
Botiče. Ve spolupráci s IPR bude probíhat parti-

cipace ke krajinářské studii pro území Trojmezí
a s magistrátem budeme rozvíjet představy
o proměně okolí fotbalového stadionu Bohemians. Sledujte naše webové stránky www.
praha10.cz/strategie, kde budeme postupně
nabízet další podrobnosti ke všem tématům.
Rovněž chceme pokračovat v osvětových
akcích na téma ochrany životního prostředí
a podpory zdraví. Navazujeme tak na dvouměsíční kampaně z minulého roku – život bez
odpadu jsme propagovali od dubna, podpoře
zdravého stylu jsme se věnovali od září. Čeká
nás další spolupráce se školami při participativním rozpočtu a navazujeme kontakty
s žákovskými parlamenty základních i středních škol.
Těšíme se na společná setkání s vámi, ať už
budou mít jakoukoliv podobu. Všem přejeme
krásný rok 2022 a hlavně pevné zdraví!
— Iva Hájková,
 oddělení strategického rozvoje a participace

MČ Praha 10
ve spolupráci s firmou CDN77
zve na setkání k představení návrhu

MČ Praha 10 vás zve
na setkání k představení projektu

PROMĚNA DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ SOBOTECKÁ
NA VINOHRADECH

REKONSTRUKCE
STARÉ STRAŠNICKÉ ŠKOLY
A JEJÍHO OKOLÍ

Kdy:
Kde:

středa 12. 1. 2022 od 14.00 hod.
dětské hřiště Sobotecká
mezi Soboteckou a Chorvatskou ulicí

budova školy V Olšinách I
školní hřiště I komunitní zahrada I
Kdy:
Kde:

čtvrtek 20. 1. 2022 od 18.00 hod.
v sále Kulturního domu Barikádníků

OTEVŘENÁ
PRAHA IO

ZDRAVÁ

PRAHA IO

VZDĚLANÁ
PRAHA IO

ÚVODNÍ SLOVO

OBSAH
Vybudování nové sportovní haly a rekonstrukce
Ďolíčku jsou pro nás extrémně důležitá témata
a já jsem rád, že jsme na nich s magistrátem
nalezli shodu. Také trochu symbolicky, neboť
příští rok bude Bohemka slavit 90 let od dokončení výstavby Ďolíčku. Mimochodem, Slavia
bude současně slavit 130 let od svého založení.
To jsou docela pěkná výročí, u jejichž příležitosti
je podpora sportu na Desítce rozhodně namístě.
Zvláště, pokud má potenciál přilákat ke sportu
širokou veřejnost včetně mládeže.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
lokalita Bohemians bude mít novou tvář! Tak
by se dal shrnout výsledek jednání, která jsme
během loňského roku vedli s Magistrátem hl.
m. Prahy. Shodli jsme se na výstavbě sportovní
haly severně od budovy Gymnázia Přípotoční,
rekonstrukci fotbalového areálu Ďolíček a výstavbě domu pro městské nájemní bydlení. A to
vše doprovázené revitalizací okolních veřejných
prostor.
První vizualizace související s výstavbou sportovní haly můžete vidět na obrázcích v tematickém článku uvnitř tohoto vydání. Pokud se vše
podaří, jak má, bude mít Desítka nový multifunkční objekt, který umožní sportovní vyžití
široké veřejnosti. Spolu s architekty nyní budeme
hledat řešení pro rekonstrukci fotbalového
areálu Ďolíček, které bude zahrnovat možnou
dostavbu jižní tribuny s komerčními prostory
orientovanými do Vršovické ulice. Bez ohledu
na výsledek těchto snah platí, že celý areál tak
jako tak projde tolik potřebnou rekonstrukcí – ať
již bude konečná podoba jakákoliv.

Trochu samostatně stojí poslední ze zmíněných
dílčích záměrů, a to dům pro městské nájemní
bydlení na pozemku parc. č. 1121/1. Jedná se
o projekt prosazovaný a financovaný Magistrátem hl. m. Prahy, přičemž dohoda s magistrátem zahrnuje podmínku, že 30 % z celkového
počtu nových bytových jednotek bude po jejich
dokončení převedeno do dlouhodobé správy naší
městské části. Výstavbě bude také předcházet
architektonická soutěž, na níž se chce Praha
10 rovněž velmi aktivně podílet, a to zejména
pokud jde o nastavení konkrétních soutěžních
podmínek.
Při tom všem nesmíme zapomenout, že revitalizace lokality Bohemians s sebou přinese ještě
celou řadu dalších změn. Jmenovat lze např.
úpravy Vršovické ulice, pěší propojení Dannerův
park – Sámova ulice nebo revitalizaci toku Botiče
(stromořadí, lávky, pěší propojení podél koryta,
cyklostezka, pobytové schody, vyhlídkové
lavičky, plocha pro kulturní aktivity – letní kino,
apod.).
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Zkrátka a dobře, celá lokalita projde velmi
výraznými změnami. Já osobně se na ně velmi
těším a z pozice toho, kdo má tyto tolik potřebné
změny na starost, udělám vše možné i nemožné,
aby se s realizací započalo co nejdříve.
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Váš místostarosta
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LEDEN
2022

Vydavatel Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941
Registrace MK ČR E 11142
Redakce Marcel Pencák, tel.: 267 093 326, e‑mail: redakce@praha10.cz
Redakční rada předsednictvo: Jiří Komrska, Pavel Mareš, Lukáš Tyl,
členové: Zuzana Freitas Lopesová, David Kašpar, Denisa Řezníčková
Náklad 75 000 výtisků / Tisk Z + M Logistics, spol. s r.o.
Distribuce Česká pošta, s.p. (kontakt při problémech s doručením měsíčníku do vaší poštovní schránky: Jitka Parbusová, e‑mail: jitka.parbusova@praha10.cz)
Inzerce Eliška Čepová, e‑mail: inzerce@praha10.cz,
ceník a objednávka na www.praha10.cz/mesicnikpraha10
Vyšlo v Praze 5. ledna 2022 / Uzávěrka příštího čísla 13. ledna 2022 / Vychází 11x ročně
Kresba na obálce Ondřej Rada
Texty neoznačené jménem autora jsou redakčním dílem. Veškeré náměty, připomínky či nabídky
na spolupráci posílejte na výše uvedenou adresu redakce měsíčníku Praha 10.

PRAHA 10 / LEDEN 2022 3

TÉMA

OKOLÍ ĎOLÍČKU
SE PROMĚNÍ
Jak už jsme vás v základních obrysech informovali v minulém čísle, postoupila do další
fáze otázka rozvoje území kolem fotbalového stadionu Bohemians. Zastupitelstvo
Prahy 10 totiž schválilo dodatek memoranda
uzavřeného v roce 2016 s pražským magistrátem, který se zabývá právě proměnou
lokality kolem Vršovické ulice. Na základě
spolupráce obou radnic bude v nejbližší době
vypsána architektonická soutěž na výstavbu bytového domu s městským nájemním
bydlením. V budoucnu se stejným způsobem
promění také populární „Ďolíček“ a počítá se
i s přípravou projektu sportovní haly.
„V území, které obklopuje legendární stadion,
spatřujeme opravdu velký potenciál. V bu
doucnu by tato část Vršovic měla plnit hned
několik funkcí a já považuji za velký úspěch,
že jsme s magistrátem našli společnou řeč.
Hlavní město se zavázalo, že v záměrech
na svých zdejších pozemcích bude respek
tovat naše koncepční dokumenty, zejména
příslušný Generel veřejných prostranství a Ur
banistickou studii Botič,“ uvedl místostarosta
Martin Valovič, který je v Praze 10 zodpovědný za územní rozvoj.
Městské nájemní bydlení
Okolí stadionu, kde hrají populární „klokani“,
tvoří jedno z nejucelenějších území v širším
centru Prahy, které kompletně patří do vlastnictví magistrátu. Cenný, nicméně trvale
zanedbávaný pozemek slouží dlouhá léta
jako provizorní parkoviště. Z urbanistického

MOŽNÁ PODOBA SPORTOVNÍ HALY, VIZUALIZACE ZE STUDIE PROVEDITELNOSTI, 2021

hlediska se nicméně přímo nabízí pro výstavbu městského bytového domu s nájemním
bydlením, který bude zahrnovat také významný podíl služeb. A právě takový je společný
záměr hlavního města, které se s Prahou 10
podělí o bytové jednotky. Těch by tu mělo
vzniknout přibližně 100 až 120. „Třicet procent
z celkového počtu zdejších bytů bude pře
vedeno do dlouhodobé správy naší městské
části,“ zdůraznil místostarosta Valovič jednu
z výhod pro Desítku. Dodatek k memorandu
počítá rovněž s vybudováním dostatečného
počtu parkovacích míst. Kapacity v Bytovém
domě Vršovická budou navrženy na horní
hranici dle stavební legislativy. Předpokládá
se, že nad rámec potřeb budoucích nájemníků
bude vytvořeno až 80 stání, která budou moci
využívat i další obyvatelé Desítky.
Podoba plánované budovy vzejde z architektonické soutěže, kterou vyhlásí Pražská developerská společnost (PDS), což je poměrně nová
příspěvková organizace hlavního města. Jejím
posláním je právě příprava projektů městského nájemního bydlení a za tímto účelem jí
bylo předáno k hospodaření asi 400 000 m2
pozemků ve vlastnictví magistrátu. Na nich se
v desetiletém horizontu počítá s výstavbou až
8 000 městských bytů. „Architektonickou sou

těž chceme vyhlásit v horizontu týdnů. V rámci
soutěže bude řešeno území s mnoha vlivy
a bude nutné je v návrhu optimálně integrovat.
Těšíme se na výsledky a na to, jak si s takto
náročnou úlohou zpracovatelé poradí, a oče
káváme, že vybraný návrh harmonicky propojí
estetickou hodnotu, technickou vyspělost,
ekonomické, funkční a provozní požadavky,“
dodává Petr Urbánek, ředitel PDS.
Účastníci soutěže se nebudou zabývat jen
samotným bytovým domem, ale i širšími urbanistickými vazbami v území včetně základní
rozvahy pro fotbalový stadion. Předpokládá
se, že návrhy revitalizace přilehlých veřejných
prostranství a zeleně budou respektovat zmíněné koncepční dokumenty, které zpracovala
Praha 10. Okolí Botiče by se tak mělo proměnit
v příjemnou odpočinkovou zónu. S tím počítá
i Petr Hlaváček, první náměstek primátora
hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj, který
jako zdejší důležitý krok připomněl přípravu
pěšího propojení mezi Dannerovým parkem
a Sámovou ulicí severně od stadionu: „Jsme
rádi, že se úroveň celé lokality bude postupně
zvyšovat a že jsme s městskou částí Praha 10
našli shodu na hlavních podmínkách spoluprá
ce. A těším se, že z připravované architekto
nické soutěže vzejde kvalitní a zcela současný
návrh bytového domu.“
Stadion Bohemians a sportovní hala
Konkrétní podoba fotbalového Ďolíčku bude
navržena teprve v příštích letech, rovněž
prostřednictvím architektonické soutěže. Pro
její zadání již ale budou definovány hlavní
podmínky vzešlé právě z procesu projektování
bytového domu. Návrhy by měly zohledňovat
i následnou dostavbu tribuny jih s komerčními
prostory orientovanými do Vršovické ulice.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V OKOLÍ ĎOLÍČKU
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Rekreační charakter lokality by mělo ještě
posílit umístění nové sportovní haly, která je
plánována na pozemek severně od budovy
Gymnázia Přípotoční. Také na jejích přípravách
se spolu s magistrátem podílí městská část
Praha 10. „Momentálně máme vyhotovenou
objemovou studii, která se dopracuje do po
doby projektu. Na to je v letošním rozpočtu
vyčleněna položka ve výši 25 milionů korun.
Po schválení projektové dokumentace bychom
rádi v průběhu dvou až tří let halu postavili,“
uvedl pražský radní pro oblast sportu Vít
Šimral. V podzemí nové haly by mělo být umístěno parkoviště s více než devadesáti místy.

REVITALIZACE OKOLÍ ĎOLÍČKU
URBANISTICKÁ STUDIE BOTIČ
Park u Ďolíčku

Při přípravě revitalizace celého území a zadání architektonických soutěží by měly být respektovány koncepční dokumenty, které zpracovala městská část Praha 10, zejména
Generel veřejných prostranství a Urbanistická studie Botič. Ta se komplexně zaobírá možnostmi veřejného využití vodního toku a jeho okolí pro rekreační účely, ale také
krajinářskými a protipovodňovými úpravami. Výřez ze studie ukazuje záměry a zásahy, které by měly přispět k proměně prostranství v tomto úseku potoka v příjemnou zónu,
která bude plně funkční pro pěší a cyklistický provoz stejně jako pro odpočinkový pobyt. Základem je historické propojení Sportovní a Sámovy ulice, které povede za severní
hranou fotbalového stadionu a přes novou lávku zdolá Botič. Zamýšlený bytový dům bude ze dvou stran obklopen novým parkem. V něm vynikne pěší promenáda v aleji, která
olemuje levý břeh. Korytem potoka se povine cyklostezka a návštěvníci tu najdou i různé možnosti k relaxaci, jako jsou pobytové schody, vyhlídkové lavičky, plocha pro kulturní
aktivity (např. letní kino), dětské hřiště nebo transborder.

JAK TO BUDE S PARKOVÁNÍM?
Plány na výstavbu bytového domu s městským nájemním bydlením na pozemku
parc. č. 1121/1, který od devadesátých let slouží
jako parkoviště, vyvolávají otázku, jak budou
zdejší stání nahrazena. Připomeňme, že dříve
se tady nacházel areál bývalé tvrze s pivovarem, jak dokládá první snímek v časové řadě.
V roce 1971 došlo k jeho částečnému zboření
a poslední zbytky budov byly odstraněny
v roce 1988. Zbylo zde pouze zdivo do výše
náběhu kleneb, které bylo zasypáno silnou
vrstvou navážky. Škvárovou plochu obsadily
automobily a postupně jich přibývalo.
Praha 10 v roce 2016 uzavřela s magistrátem
předmětné memorandum a zároveň převedla

1966

1988

pozemek s parkovištěm do majetku hlavního
města, aby se celá lokalita mohla rozvíjet
uceleně. Pro jeho případné zastavění si radnice vymínila podmínku, že musí zároveň dojít
k náhradě 310 parkovacích míst nad rámec
potřeby budoucího objektu. Tato hodnota
představovala maximální kapacitu povrchového parkoviště, ale po zavedení systému
zón placeného stání je zdejší průměrná vytíženost necelých 160 vozidel. Na parkovišti
u gymnázia je využíváno průměrně 60 stání,
takže adekvátní počet míst k nahrazení
po výstavbě bytového domu a sportovní haly
odpovídá spíše číslu 220.
Jak je zmíněno v hlavním textu, projekt
bytového domu by měl zahrnovat asi
80 parkovacích stání navíc, která připad-

1996

2006

nou městské části k dalšímu užití. Dalších
92 stání vznikne podle studie proveditelnosti pod novou halou a v době mimo
konání sportovních akcí budou k dispozici
pro parkování místních obyvatel. Tady je ale
drobné „ale“ – pokud do té doby nevstoupí v platnost připravovaný Metropolitní
plán Prahy, bude nezbytné hledat řešení,
jak pro tento účel dodržet regulativ dané
funkční plochy v rámci platného územního
plánu. Do celkové bilance je možné započítat i předpokládanou kladnou bilanci
50–60 stání po zavedení parkovacích zón
(režim noc) na území Prahy 10. V součtu se
shora uvedenými hodnotami se tedy jedná
přibližně o 230 pakovacích stání, která by
měla nahradit současné provizorní parkoviště vedle Ďolíčku.

2015

2021
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POLITICKÉ
FÓRUM

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.

R

M

O

— Renata Chmelová

starostka, VLASTA

— JUDr. Radmila Kleslová

zastupitelka, ANO 2011

— Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

 zastupitel, Starostové pro Prahu-Zelená pro 10

D

P

M

áda bych tento prostor využila k tomu,
abych vám popřála všechno nejlepší
v novém roce 2022. Co v nadcházejících
dvanácti měsících chtít? Do hlavy se mi
vkrádá tři roky stará příhoda. 25. prosince
roku 2018 se na nás obrátila slečna Renata,
že v Heroldových sadech našla v krabici
králíka. Někdo ho asi našel pod stromečkem,
jenže s dárkem nebyl spokojený. A tak
ho odložil do parku, i když teplota klesala
k nule. Vyťukali jsme tedy na facebook
příspěvek s důvěrou, že se o králíčka někdo
přihlásí, a během půlhodiny jsme měli hned
tři zájemce! Zvířátko si nakonec adoptovala
slečna Týna.
Možná vám ten příběh zní banálně, mně
ale ukázal, jak citliví, všímaví a spolupracující
dokážeme být. A že když jde o dobrou věc,
umíme se obdivuhodně spojit. Tohle všechno
se mi několikrát potvrdilo i během covidové
pandemie. Hlavně předloni, v době, kdy nás
začala poprvé svírat. Přála bych si, abychom
lidskost a vzájemnou svornost nemuseli
dokazovat kvůli krizi, ale protože takoví
prostě jsme a být chceme. Ať jste v novém
roce zdraví a spokojení. A ať se k vám přikloní
štěstí vždy, když to zrovna budete potřebovat.

esítkové neziskové organizace
dlouhodobě poptávaly možnost
pronájmu prostor pro pořádání seminářů či
workshopů za dostupné finanční náklady.
(Nejen ony) tuto možnost od ledna 2022 mají.
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
(CSOP) od ledna nově nabízí pronájem
moderního multifunkčního prostoru
v Domově seniorů Zámeček v Moskevské
ul. ve Vršovicích. Jedná se o dvě místnosti
o celkové ploše 183 m2 – zasedací místnost
pro cca 50 osob a přilehlý kinosál. Budova
má bezbariérový přístup, prostor poskytuje
barový kout i bezbariérové sociální zázemí.
Mohou se zde samozřejmě konat i firemní
akce, sousedská setkání či schůze SVJ.
Zájemci si mohou prostory pronajmout
celoročně v pracovní dny v době od 8.00
do 17.00 hodin. Bližší informace naleznete
na https://csop10.cz/aktualne.
Plníme další bod desítkového pirátského
programu v oblasti podpory rozvoje
občanských a spolkových aktivit. Jsme prostě
opět na prahu změny.
Nabídka pronájmu prostor je další z mnoha
rozvojových kroků, které CSOP v tomto
volebním období činí – rozšiřuje a zkvalitňuje
paletu svých služeb a současně dbá
na hospodárný provoz.
— Mgr. Michal Kočí
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ilí spoluobčané, přeji vám v roce
2022 štěstí, zdraví a návrat života
do normálních kolejí.
Upřímně si také přeji, aby vládnoucí koalice
pracovala ve prospěch rozvoje naší Prahy 10.
Bohužel hned na začátku roku musím upozornit
na hrozbu, že můžeme přijít o Barču!
Ano, radnice v čele se starostkou Chmelovou
jedná o odejmutí Kulturního domu Barikádníků,
který má přejít do správy hlavního města Prahy.
Umíte si představit, že by se Praha 6 vzdala
svého kulturního centra U Kaštanu, Praha 9
by odevzdala GONG nebo Praha 8 KD Ládví?
Dům Barikádníků postavili svépomocí účastníci
Pražského povstání z Prahy 10 v letech
1945–1946 a už generace slouží nám všem.
V době, kdy např. Praha 5 hledá prostory pro
vlastní kulturní zařízení, chce Praha 10 to své
odevzdat? Dost na tom, že starostka zrušila
na radnici sál, kde zasedá zastupitelstvo,
a přestěhovala zasedání právě na Barču.
Kulturní centrum má přece sloužit občanům.
Slibujeme, že my, zastupitelé ANO, uděláme
vše, abychom zabránili odebrání Barči a naše
historické kulturní centrum sloužilo i dalším
generacím občanů Prahy 10 a bylo Prahou 10
také spravováno. O našich jednáních na obranu
Barči se dozvíte na www.ano-praha10.cz.

okud nezasáhla vyšší moc či zlé síly, má
Praha 10 od 20. prosince 2021 rozpočet
na rok 2022. Všechny potřebné investice
v naší městské části tak mohou „jet podle
plánu“. My v koalici VLASTA považujeme
za prioritu školství. Školáci, školy a školky
jsou budoucnost a my chceme, aby se
tato budoucnost vzdělávala v moderních
budovách, ne v místech připomínajících zašlá
léta. Proto jsou dvěma klíčovými investicemi
roku 2022 rekonstrukce staré školy u metra
Strašnická a vybudování MŠ v Bajkalské.
Výkon naší paní starostky, hlavy
krizového štábu, zodpovědné za zvládnutí
důsledků koronavirové pandemie, je vnímán
s respektem napříč čtvrtěmi i společenskými
vrstvami Prahy 10. Ukázalo se, jak důležité
je umět vnášet harmonii mezi ty, kteří nesou
odpovědnost na radnici, organizace, které
jsou ochotné pomáhat, i jednotlivce, kteří
třeba svojí návštěvou potěší osamělé seniory.
Aktivní občané, pomáhající organizace
a naslouchající radnice – tato kombinace je
základem dobrého soužití v Praze 10. Kéž se
vám v novém roce vyhýbá vše zlé a ať se ctí
zvládáte úkoly, které na vás čekají.




— Mgr. Pavel Mareš
zastupitel, VLASTA

bdobí současné koalice se chýlí
ke svému konci. Zatím se její bilance
nejeví valná. Např. k 31. 10. 2021 činilo čerpání
investic v oblasti životního prostředí 36 %,
u územního rozvoje 8 % a v dopravě bylo
nulové. Některé záměry z programového
prohlášení, např. řešení KD Eden, zůstávají
nenaplněny a čekají na příští reprezentaci.
Nicméně nevyhlížím, až za tři čtvrtě roku
současná garnitura po volbách odejde,
kontroluji ji z řad opozice. Ať už tomu bylo
při přípravě strategického plánu udržitelného
rozvoje, nebo průběžně v návrhovém výboru,
ve školské radě nebo v rámci pracovní skupiny
k životnímu prostředí, která posuzuje žádosti
o dotace.
Tři roky někteří zastupitelé nebyli těmi
správnými „sousedy“ a nemohli se v tomto
sloupku vyjadřovat. Holt politika… Dodatečně
tímto děkuji za preferenční hlasy, které jsem
od vás dostal v roce 2018. Jsou závazkem.
Vánoce neskončily 26. prosince, sváteční
atmosféra patří i ke Třem králům, kteří
jsou v sousedních zemích dokonce státním
svátkem. Milé desítkářky, milí desítkáři, přeji
vám úspěšný nový rok a zachování slavnostní
nálady i během ledna.

ilí obyvatelé Desítky, milí přátelé. Přeji
vám co nejúspěšnější rok 2022, hodně
štěstí a hlavně zdraví. Štěstí vám zajistit
neumíme, jakkoli bychom si to přáli, ale
v Praze 10 se jako TOP 09 budeme dál snažit
o to, abychom vám zajistili ostatní věci, které
vám mohou zpříjemnit nebo ulehčit život.
Budeme se dál snažit o to, aby se
nezvyšovaly vaše náklady na život. Současné
vedení města v čele se starostkou (VLASTA)
nebo Piráty za poslední tři roky naprosto
zbytečně přeneslo zátěž na vás, obyvatele
Desítky. Zbavování se Baťova domu a dalších
nemovitostí, zvyšování daní, omezování
různých služeb pro seniory. To všechno je
výsledkem nepovedeného nakládání s penězi
Prahy 10. Ta se plácá v půjčkách a zbytečných
projektech, a proto jí peníze na skutečně
důležité věci pak chybí.
Budoucí vedení Prahy 10 bude mít situaci
stejně složitou, jako má Petr Fiala při převzetí
správy země po předchozím premiérovi. Stejně
jako nová vláda bude muset i nové vedení
města mít dost odvahy, odborníků a jasný
plán, jak ho dát dohromady. Přejeme nám
všem na Desítce, ať se v roce 2022 nebojíme
a máme odvahu změnit, co nefunguje.




— Bc. Radek Lojda
zastupitel, TOP 09
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Z

ákladní škola U Vršovického nádraží
vydává skvělý časopis sChOOL. Tak
skvělý, že získal 1. místo v celorepublikové
soutěži školních časopisů. Je to projekt, který
děti vzdělává v mediální gramotnosti a v praxi
je učí, jak rozumět informacím a pracovat
s nimi. To je v dnešní době možná jedna
z nejdůležitějších věcí vůbec – informace se
na naše děti hrnou ze všech stran a je čím dál
tím obtížnější se v nich vyznat.
A to i pro nás, rodiče. Sami velmi často
podceňujeme to, jaké informace k našim
dětem směřují. Ano, nastavíme jim na telefonu
časový zámek či zablokujeme podezřelé weby,
ale uhlídat to nedokážeme. Je potřeba, aby
děti samotné dokázaly informaci vyhodnotit
a odlišit ty ověřené od škodlivých.
O to víc si vážím toho, jak ke vzdělávání
v mediální oblasti přistupují ve škole
U Vršovického nádraží. Umí vydávat časopis
na vysoké úrovni, který má skvělou grafiku,
humor a je ve svém oboru nejlepší v republice.
Takový způsob výuky považuji za velmi
inspirativní a děkuji tímto zejména Aleně
Bartošové, která školní časopis vede.



— MgA. David Kašpar
zastupitel, VLASTA

V

září 2020 byl spuštěn nový antigraffiti
program s názvem „Praha 10 bez
graffiti II“. Nespornou výhodou oproti
předchozímu programu, zděděnému
po předchozím vedení radnice (který
„spolykal“ nepoměrně více nákladů na svou
vlastní – předvolební – propagaci než
na samotné čištění budov), je snížená
administrativní náročnost, a tedy zvýšená
rychlost procesu. Žadateli o odstranění graffiti
mohou být vlastníci či správci nemovitostí
na území Prahy 10. Těm MČ Praha 10 odstraní
graffiti až do výše nákladů 50 tisíc korun.
Do obnoveného programu se za téměř
rok a půl jeho trvání zaregistrovalo několik
desítek zájemců, zejména z řad SVJ, kterým
graffiti byla již odstraněna, nebo se na jejich
odstraňování pracuje. Čáranice odstraňujeme
samozřejmě i z majetku MČ Praha 10, zejména
z fasád základních škol. Do současné chvíle
byla graffiti odstraněna na více než čtyřech
desítkách objektů. Pokud klimatické podmínky
dovolí, bude odstraňování graffiti pokračovat
i v zimním období. Podmínky programu,
vč. přihlášky, naleznete na: https://praha10.cz/
praha10bezgraffiti.
Dbáme o naše životní prostředí. Držíme
kurz!

— Ing. Jana Komrsková

místostarostka, Piráti

PRODEJ
VOLNÝCH BYTŮ

Komise výběrového řízení následně posoudí,
kteří z přihlášených účastníků splnili podmínky prvního kola výběrového řízení a mohou se
zúčastnit kola druhého. To proběhne formou
elektronických aukcí, vždy pro každou bytovou jednotku zvlášť.

Městská část Praha 10 vyhlásila výběrové
řízení na prodej osmi volných bytových
jednotek, který se uskuteční formou
elektronické aukce. Zájemci o účast v aukci
mohou podat přihlášku nejpozději v pondělí 17. ledna 2022 do 16.00 hod., a to buď
doporučeně poštou na adresu radnice,
nebo osobně v podatelně během úředních
hodin. Spolu s přihláškou musí zájemce
složit kauci ve výši 10 % z minimální kupní
ceny bytu.

Pro získání podrobných informací o výběrovém řízení se můžete obrátit na společnost
PRAHA 10 – Majetková, a.s., která je organizuje
(e-mail: aukce@majetkova.cz, tel.: 775 725 450,
prohlídka bytů: www.aukcepraha10.cz).
Podmínky jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách Prahy 10: https://praha10.cz/
mestska-cast/bydleni/byty-bytove-domy/prodej-bytu-a-bytovych-domu/prodej-volnych-bytovych-jednotek/

BYTOVÉ JEDNOTK Y K PRODEJI
Adresa / Podlaží / Dispozice / Výměra (m 2) / Min. cena (Kč) / Prohlídka
Ruská 568, Vršovice / 4. / 2+1 / 66,5 / 6 746 000 / 12. 1., 11.40–12.00
Ruská 568, Vršovice / 4. / 1+1 / 44,2 / 3 587 000 / 12. 1., 11.40–12.00
Litevská 1281, Vršovice / 3. / 1+1 / 44,7 / 4 538 000 / 12. 1., 12.20–12.40
Smolenská 42, Vršovice / 5. / 1+1 / 49,8 / 5 226 500 / 12. 1., 10.20–10.40
Vladivostocká 740, Vršovice / 5. / 3+1 / 76,9 / 6 916 000 / 12. 1., 9.00–9.20
Mrštíkova 2450, Vinohrady / 1. / 1+0 / 30,4 / 2 621 000 / 12. 1., 13.00–13.20
Francouzská 737, Vinohrady / 3. / 1+0 / 20,4 / 2 152 000 / 12. 1., 11.00–11.20
Brtnická 1034, Michle / 2. / 1+0 / 28,5 / 2 784 000 / 12. 1., 9.40–10.00

POMOC
V ENERGETICKÉ
KRIZI

Jste zákazníkem některého z dodavatelů
elektrické energie a zemního plynu, kteří
ukončili činnost? Nevíte, jak se v nastalé
situaci zorientovat a co přesně dělat?
Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo
speciální informační linku na telefonním čísle 1212, kde vám poradí. Linka je v provozu
každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hod.
Potřebné poradenství vám poskytne také
Energetický regulační úřad (www.eru.cz).
Pro základní přehled vám přinášíme odpovědi na tři základní otázky:
Přijdu po pádu svého dodavatele o energie?
Nikoliv. Činnost vašeho dodavatele, který
ukončil činnost, automaticky přebírá
tzv. dodavatel poslední instance (DPI).
Jedinou podmínkou je, že vaše spotřeba
plynu za poslední rok nepřesáhla 630 MWh.
DPI se zákazníkům, tedy spotřebitelům
i firmám, ozývá sám. Pokud se tak nestalo,
kontaktujte je napřímo. V rámci Prahy se
v případě elektřiny vždy jedná o společnost

Pražská energetika, u plynu o společnost
Pražská plynárenská.
Jak dlouho mám u DPI zůstat?
Co nejkratší dobu. Je ve vašem zájmu, abyste
co nejdříve uzavřeli standardní smlouvu. Snížíte si tak zálohy na energie a můžete ušetřit.
Maximální doba, po kterou můžete zůstat
u DPI, je šest měsíců.
Kteří dodavatelé už ukončili činnost?
Aktuálně se jedná o následující dodavatele:
• A-Plus Energie obchodní /
www.aplusenergie.cz
• Bohemia Energy entity /
www.bohemiaenergy.cz
• Comfort Energy / www.comfortenergy.cz
• Český energetický dodavatel / www.ced.cz
• Eagle Energy / www.eagleenergy.cz
• Energie ČS / www.energie-cs.cz
• Europe Easy Energy / www.3-e.cz
• Kolibřík Energie / www.kolibrik-energie.cz
• Ray Energy / www.rayenergy.cz
• X Energie / www.xenergie.cz
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PŘIJĎTE SI HRÁT
DO NOVÉHO
Dětské hřiště Dvouletky prošlo na podzim
velkou obnovou, po které se znovu otevřelo
malým zájemcům. Již poněkud zastaralé
herní prvky byly nahrazeny moderními multifunkčními sestavami, vyrobenými převážně
ze dřeva, nechybí ani rozlehlé pískoviště,
houpačky a piknikové sety pro rodiče.

ani dva piknikové sety – lavičky a stoly. Podle
místostarostky Komrskové byl při rekonstrukci kladen zvláštní důraz na stávající stromy:
„V některých místech jsme museli uměle
navýšit terén, abychom stavbou herních
prvků nezasáhli do kořenové zóny stromů.“
V plochách kolem pískoviště a směrem
k herním prvkům byl vysázen nový trávník
a letos dojde ještě k dílčím úpravám pergoly
a zprovoznění toalety.

Městská část jich spravuje více než sedmdesát, ale Dvouletky teprve od přelomu let 2020
a 2021. Tehdy převzala herní plochu s malým
neohraničeným pískovištěm a zastarávajícími herními prvky, s nimiž nebyli spokojeni
ani rodiče ze strašnického okolí. Hřiště bylo
v poměrně špatném stavu a pouhá oprava by
příliš neprodlužovala jeho životnost a bezpečnost. Proto radnice zvolila cestu kompletní
rekonstrukce.
Výsledná podoba odpovídá investici, kterou
do hřiště městská část vložila. Mimo jedné
středně velké multifunkční sestavy zde malí
návštěvníci najdou vahadlovou houpačku,
houpačku pro malé děti a péráky. Novým
dominantním prvkem je pískoviště v místě
dlouhodobě nepoužívaného bazénku, nechybí
8
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Na Desítce je už více než 4 500 stromů za narozené děti, městská část je sází napříč celým
svým územím. Pro každou výsadbu se pečlivě
vybírají druhy dřevin, aby vhodně doplnily
charakter daného místa. Nejčastěji padá volba
na habr obecný. Vedle estetické funkce mají
vysazované stromy ve veřejném prostoru
především termoregulační funkci.

DALŠÍ OBČÁNCI CHCETE
MAJÍ SVÉ STROMY ZAHRADNICTVÍ?
Na území Desítky loni přibylo 63 dřevin
vysazených v rámci projektu Stromy za narozené děti. Ten funguje už od roku 2007
a od té doby si získal velkou popularitu.
Dává místním rodičům příležitost, aby pro
své nově narozené potomky nechali na náklady radnice zasadit památeční strom.

Do zvelebení oblíbeného strašnického hřiště
na Solidaritě radnice Prahy 10 investovala
1,5 milionu korun. „S rekonstrukcí jsme původ
ně pro loňský rok nepočítali. Průběžně jsme
ale naslouchali žádostem místních obyvatel,
což nás přivedlo k rozhodnutí přesunout vět
šinu z vyhrazeného rozpočtu na dětská hřiště
právě sem. Věřím, že se nám podařilo z trochu
omšelého hřiště udělat herní plochu podle
současných nároků,“ říká místostarostka pro
životní prostředí Jana Komrsková, která kromě
jiného zodpovídá právě za stav dětských hřišť.

domlouvá telefonicky,“ upřesňuje místostarostka Komrsková.

Všechny nové stromky jsou opatřené
cedulkami s křestními jmény dětí, na jejichž
počest budou růst a zdobit naši městskou
část. Každý je věnovaný maximálně deseti
novým obyvatelům Desítky. Radnice se
snaží umístění stromů vždy co nejvíce
přizpůsobit přání rodičů. Ti je většinou
chtějí mít někde poblíž svého bydliště, aby
se na ně se svými potomky mohli chodit
pravidelně dívat. „Společně sledují, jak
dřeviny rostou zároveň s jejich chlapečkem
nebo holčičkou, ale také se často o strom
ky pomáhají starat, například je v horkých
letních dnech zalévají. Tato milá tradice
u dětí odmalička přirozeně buduje vztah
k přírodě,“ říká místostarostka pro životní
prostředí Jana Komrsková.

Radnice hledá provozovatele zahradnických ploch ve Strašnicích. Na pronájem
svého pozemku ohraničeného ulicemi
Dvouletky a Úvalská vypsala veřejné výběrové řízení. Rozlehlý pozemek má výměru
bezmála 2 000 m2 a nachází se na něm
několik objektů. Dřevěnou budovu bývalé
prodejny se sedlovou střechou doplňuje
u vstupu pergola a z východní strany přístřešek. Najdou se zde i základy skleníku,
konstrukce fóliovníku k zastínění rostlin
a dva sklady.

Pro městskou část je samozřejmě důležité,
jakou výši nájemného zájemce nabídne. „Zá
roveň ale chceme, aby z využívání pozemků
měli co největší přímý prospěch občané.
Proto budeme u nabídek hodnotit z padesáti
procent cenu a z padesáti procent záměr,“
vysvětluje Petr Beneš, místostarosta odpovědný za majetek. „Osobně se těším na na
bídky, které nám přijdou. Zcela jistě je možné
pokračovat v tradici klasického zahradnictví,
nebráníme se ale ani jinému kreativnímu
využití,“ říká Petr Beneš.
Ani projektu Stromy za narozené děti se
nevyhnuly problémy spojené s pandemií.
S ohledem na současnou situaci muselo jarní
i podzimní sázení proběhnout bez účasti rodičů a dětí, kteří ale obdrželi informaci o druhu
stromu a místě výsadby, včetně GPS lokace
a fotografie příslušné dřeviny. „Za normálních
okolností se rodiče k zapojení do projektu
hlásí při vítání občánků. V současné covidové
době ale slavnostní akt dočasně neprobíhá,
a tak se radnice se zájemci o jarní výsadbu

Možnost podávání nabídek končí 31. ledna
2022 v 10.00 hod.; podrobnosti najdete
na stránkách byty.praha10.cz/eDeska
(zveřejněno 29. 11.). Areál si můžete prohlédnout 13. ledna mezi 9.00 a 10.00 hod.
S vítězem výběrového
řízení uzavře městská část
smlouvu na dobu určitou tří
let, s možností prodloužení
o další dva roky formou
opce.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ

ČESTNÝ
OBČAN
KOTĚRA
Krátce po Karlu Čapkovi se čestného občanství Prahy 10 dočkala také další významná
postava našich dějin – Jan Kotěra (1871–
1923). Ocenění od městské části převzala
za architekta jeho pravnučka Lucie Lomová.
Slavnostní akt proběhl počátkem prosince
symbolicky ve strašnické vile manželů Trmalových, která vznikla na počátku 20. století
právě podle Kotěrova návrhu.
Předáním čestného občanství vyvrcholil celoroční projekt „Jan Kotěra 150“, kterým radnice
připomínala výročí narození proslulého tvůrce
a našeho souseda. Společně s Kotěrovým
centrem architektury, které sídlí v Trmalově
vile, uspořádala různé komentované prohlídky
a besedy a připravila tematickou venkovní
výstavu, která je stále k vidění na náměstí
Svatopluka Čecha. Ceremoniálu se kromě
zástupců vedení MČ Praha 10 zúčastnil také
ředitel centra Oldřich Janota a profesor Vladimír Šlapeta, historik architektury a vysokoškolský pedagog.
U příležitosti ceremoniálu jsme paní Lucii
Lomové položili několik otázek:
Máte z ocenění pro Jana Kotěru radost?
Spatřujete v něm nějaké poselství?
Ano, mám radost, je hezké vidět, že je dílo
mého praděda i po tolika letech živé a ceněné,
že stále výborně slouží a silně rezonuje. Z té
vzdálené perspektivy je dobře vidět, že se
kvalita ani časem neztrácí. Aspoň někdy. Být
něčím potomkem jistě není žádná zásluha, ale
je příjemné, když na svého předka může být
člověk hrdý.
Jak se vám líbí samotná cena, stylizovaná
dlažební kostka o deseti stěnách s poutem,
které symbolicky vyjadřuje sepětí osobnosti
s Prahou 10?
Ta cena se mi líbí moc, rafinovaný tvar desetistěnu je zábavný, dobře vypadá a zejména
jako ocenění pro architekta se skvěle hodí.
Žula zároveň dobře symbolizuje relativní
stálost a trvanlivost, se kterou se významné
osobnosti otiskují do života svých následovníků.
Byl Kotěra lokální patriot? Dá se říci něco
bližšího o jeho vztahu k domovu na Vinohradech?
O tom bohužel nic nevím, takže se jenom
mohu dohadovat, proč si vybral pro svou vilu
pozemek právě v Hradešínské ulici. Myslím,
že si vybral dobře, je to krásné místo s výhledem a se zahradou, jistě se tam příjemně žilo.

PRAVNUČKA JANA KOTĚRY LUCIE LOMOVÁ

Vinohrady byly tehdy překotně se rozvíjející,
moderní oblastí, bydlelo tam hodně umělců.
O ulici níž si postavil veliký ateliér sochař Ladislav Šaloun, aby měl kde tesat pomník Jana
Husa pro Staroměstské náměstí.
Kdy jste si poprvé výrazněji uvědomovala, že
jste příbuznou slavného architekta? Jak byla
jeho osobnost ve vaší rodině přítomna, jak
vás ovlivňovala?
Věděla jsem od dětství, že busta toho pána
na budově uměleckoprůmyslové školy
(na dnešním náměstí Jana Palacha – pozn.
red.), kolem které jsem často jezdila tramvají,
zobrazuje mého pradědečka, a že tedy byl asi
hodně důležitý. Nelíbilo se mi ale, že se tak
mračí, a maminka nám o něm nevyprávěla
nic osobního, protože se narodila až po jeho
smrti. Její rodiče se brzy rozvedli, takže ta
kotěrovská linie se jí trochu vzdálila. Měla

KOTĚRŮV AUTOPORTRÉT, DŘEVORYTINA, 1916

ale moc ráda svou babičku, Kotěrovu ženu
Bertu. O ní však vyprávěla spíš jako o babičce, která milovala květiny, hrála na piano
a učila ji ruční práce. Maminka sama pak
na Umprum vystudovala architekturu a celý
život pracovala v Uměleckých řemeslech jako
návrhářka interiérů, takže architektura byla
v naší rodině stále přítomná. Za dědečkem
Mirkem Kotěrou jsme chodili tak jednou, dvakrát ročně na návštěvu, takže jsem ho skoro
neznala. Trochu jsem se ho ostýchala, málo
mluvil, kouřil dýmku v křesle v rohu místnosti
a konverzaci většinou obstarávaly ženy. Když
už bylo toho hovoru na něj moc, jen suše
utrousil: „Je živo.“
Myslíte, že máte s Janem Kotěrou společný nějaký povahový rys nebo třeba zájem
o něco konkrétního? Třeba výtvarné nadání?
Jsem komiksová autorka a ilustrátorka, moje
sestra Ivana je malířka, takže kreslící geny
k nám asi z jeho strany doputovaly, i když náš
táta taky pěkně kreslil. Když jsem si prohlížela
Kotěrovy kresby z cest, skici na pohlednicích,
co posílal domů, byla to radost, malý most
napříč časem. Zdálo se mi, že koukám svému
předkovi přes rameno a vciťuju se do jeho
kůže.
Kterou Kotěrovu stavbu máte nejraději
a proč?
Na to nedokážu odpovědět. Líbí se mi skoro
všechny jeho domy, které jsem mohla vidět.
Obecně mi jeho rukopis imponuje tím, jak je
celistvý, velkorysý a odvážný v celkovém pojetí a zároveň dotažený do nejmenších funk
čních detailů. Taky obdivuji, jak se jeho styl
vyvíjel, jak se přizpůsoboval novým impulsům
a požadavkům.
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RADNICE INFORMUJE
Připomínáte si svého příbuzného ještě nějakým jiným způsobem?
V posledních letech jsem se začala zabývat
naším rodokmenem a po nocích se nořit
do digitalizovaných archívů. Je hezké jít
proti proudu času, přibližovat se k lidem
stejné krve, kteří žili kdysi dávno. Začnou
vystupovat na povrch některé souvislosti
nebo vlastnosti, které přeskakují přes generace. Člověk má pocit větší sounáležitosti se
svými předky, uvědomuje si, z kolika osudů
je utkán, ale zároveň čím dál do minulosti
postupuje, tím silnější je pocit, že jsme vlastně příbuzní všichni. Nijak speciálně si Jana
Kotěru nepřipomínáme, jsem mu vnitřně
vděčná stejně jako všem svým ostatním
předkům.
Jaký byl osud vaší rodové větve od Kotěrova
syna Miroslava?
Mirko, jak mu říkali, se oženil s Martou Vackovou a měli spolu jediné dítě, moji maminku
Jarmilu. Poté, co se s babičkou rozvedli, oženil
se podruhé a z toho svazku s Annou Kalendovou se narodil syn Jan, který jako mladý
emigroval do Kanady, kde před devíti lety
zemřel. Děti neměl. Já a moje sestra jsme tedy
Mirkovy jediné vnučky, každá máme dvě děti,
sestra navíc jedno vnoučátko.
Jaké byly peripetie Kotěrovy vily po architektově smrti?
Když Jan Kotěra v roce 1923 zemřel, byly
jeho děti na prahu samostatného dospělého
života, kromě nejmladšího devítiletého Jaroslava. Dcerám Věře a Johaně bylo 23 a 21 let
a mému dědečkovi 19. Prababička se proto
rozhodla majetek rozdělit a vilu prodat, místo
ní koupila menší nájemní vilu Na Bateriích
v Praze 6. Vilu v Hradešínské koupil židovský
právník, který ale koncem třicátých let učinil
moudré rozhodnutí, když ji zase prodal a odjel
do Ameriky. Nový majitel o ni pak po roce
1948 zase přišel, až teprve jeho potomkům
byla vrácena v restituci. O tom vím jen proto,
že jsem se s nimi loni o prázdninách náhodou
seznámila.

LUCIE LOMOVÁ
Pravnučka Jana Kotěry je autorka komiksů
a ilustrátorka. Jejími nejznámějšími postavami jsou
dvě myšky Anča a Pepík. V devadesátých letech
tvořily jejich příběhy součást časopisu Čtyřlístek,
poté vyšly knižně a dočkaly se i animovaného
zpracování; nových šest dílů uvede Česká televize
v premiéře počátkem letošního roku. Lucie Lomová
převedla do komiksové podoby také pět Erbenových
pohádek, vydaných souborně pod názvem Zlaté české
pohádky. Publikovala několik komiksů pro dospělé
čtenáře (Anna chce skočit, Divoši, Na odstřel),
ilustrovala knížky, působila jako pedagožka. Žije
a pracuje v Praze, má dvě dospělé děti.
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ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA
NA DESÍTCE
Pražský magistrát zprovoznil odlehčovací
službu, na kterou se mohou obracet rodiče
nebo pečovatelé dětí s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, ale i s poruchou
autistického spektra. Služba nyní funguje
v ambulantním režimu, na jaře začne sloužit
i v pobytové formě. Prostory pro ni poskytla
městská část Praha 10 v domě U Vršovického
nádraží 30/30, který se už stal jakýmsi multifunkčním zdravotně-sociálním centrem – zázemí zde již dříve našly například pacientské
organizace.
Podle Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy pro
sociální politiku a zdravotnictví, žije v metropoli
více než 2 700 dětí se zdravotním znevýhodněním, které potřebují zvýšenou péči. Odlehčovací
služby, které by rodinám nebo pečujícím pomáhaly zvládat každodenní zátěž, tady ale dlouhodobě chybí. „Jejich nedostatek může vést
k totálnímu vyčerpání rodin a k následnému
umisťování dětí do ústavů. Proto jsme otevřeli
zcela novou službu, která pomůže udržet děti
v jejich rodinách. A chystáme další,“ vysvětluje
radní Johnová. Novou službu provozuje Dětské
centrum Paprsek, příspěvková organizace hlavního města. Při dobrém nastavení ji každý rok
bude moci využívat několik desítek rodin.
Bytová jednotka pro odlehčovací službu se
nachází v přízemí někdejšího činžovního domu,
který nedávno prošel kompletní rekonstrukcí,
takže je zcela bezbariérový. Velkou výhodou
je dobrá dopravní dostupnost a klidná lokalita
v blízkosti Havlíčkových sadů. Prostory jsou
uzpůsobeny tomu, aby fungovaly jako přirozené prostředí běžné domácnosti. Je zde kuchyň,
bezbariérová koupelna s toaletou a několik
pokojů, aby děti měly dostatek prostoru
a soukromí podle svých potřeb, pokud zrovna
nebudou trávit čas ve společné místnosti.
Služba je zatím v provozu každý den od 8.00
do 20.00 hodin. To už samo o sobě výrazně
pomůže rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním, kteří tak získají čas na zasloužený odpočinek. „Již brzy dojde k překolaudování prostor
na bytové, což umožní rozšíření poskytované
péče, a děti budou moci v zařízení i přespávat.
Půjde o první takovou službu v celé Praze a já
jsem velmi rád, že naše městská část může stát
u jejího zrodu,“ říká Michal Kočí, radní Prahy 10
pro sociální oblast a zdravotnictví.
Odlehčovací služby spolu s asistencí a ranou
péčí přispívají k prevenci únavy, vyhoření
a přetížení pečujících. Ti si při jejich absenci
nemají možnost dostatečně odpočinout, jsou

ohroženi depresí a zhoršuje se jejich zdravotní
stav. Celé rodiny se tak mohou dostat do so
ciální izolace a zejména matky se často musejí
kvůli péči vzdát svého zaměstnání.
„Rodiče, opatrovníci a lidé, kteří pečují o své
rodinné příslušníky, musejí pravidelně načer
pat nové síly, potřebují si vyřídit nezbytné
záležitosti, případně vyřešit své zdravotní pro
blémy. Rodiny potřebují mít možnost obrátit
se na někoho, kdo je dočasně v péči o příbuz
ného zastoupí,“ uvádí ředitelka DC Paprsek
Ivana Hejlová. Dočasná péče, kterou bude
Paprsek poskytovat, může trvat několik dnů,
ale i několik týdnů. Služba je tedy zaměřena
na konkrétní individuální potřeby klientů a jejich rodin s cílem pomoci zabezpečit jim plnohodnotný život. „Zároveň je pro nás důležité
poskytnout klientovi takovou péči a podporu,
na kterou je zvyklý a která zohledňuje denní
režim běžné populace,“ dodává paní ředitelka.

ÚŘAD BODUJE
Radnice Prahy 10 je
třetí nejpřívětivější
v celé metropoli. Ve své
soutěži ji tak poprvé
v historii ohodnotilo Ministerstvo vnitra, které
vyzdvihlo výše už jen
vítěznou Prahu 7 a stříbrnou Prahu 13. Soutěž
podle vyhlašovatele mapuje „stav přívětivosti
a otevřenosti městských úřadů vůči potřebám
občanů“. Hodnotí se například přístupnost,
online služby, komunikace s obyvateli nebo poskytování informací. „Důležité bylo i to, jak se
úřady loni vyrovnávaly s covidovou pandemií.
Proto si moc vážím toho, že jsme uspěli zrovna
v této náročné době,“ konstatuje s potěšením
tajemnice úřadu MČ Praha 10 Jana Hatalová.
Tento úspěch podtrhují také výsledky tradiční
ankety spokojenosti návštěvníků úřadu, která
znovu po dvou letech proběhla během října
a listopadu přímo na radnici. Celkem 518 občanů, kteří si sem přišli vyřizovat své záležitosti,
odevzdalo anketní lístky, v nichž projevili svůj
názor na kvalitu poskytovaných služeb a práci
zaměstnanců. Respondenti vyjádřili v 509 případech spokojenost a úředníkům udělili
383 pochval, z toho 181 jmenovitých.

SENIORSKÉ CENTRUM / POMOC PEČUJÍCÍM

SENIOŘI VÍTÁNI!
Pokud jste již dosáhli seniorského věku
a ideálně ještě bydlíte v Zahradním Městě,
rozhodně nemusíte celé dny prosedět doma
s rukama v klíně. V Ostružinové ulici totiž
už více než deset let funguje komunitní
centrum Point 50+, které právě starším obyvatelům z okolí nabízí nejrůznější aktivity,
aby si mohli udržovat svěžího ducha a přiměřenou kondici. Všechny kurzy tu můžete
navštěvovat zdarma nebo jen za symbolický
poplatek. Vedou je zkušení odborníci, kteří
se vždy přizpůsobí vašim potřebám. Nebojte se přijít nebo požádat někoho o doprovod, čekají vás tu příjemné zážitky a třeba
i nová přátelství.

Tu hlavní náplň zde ale tvoří společné cvičení,
vzdělávání a tvořivá zábava. Ostatně tyto
oblasti činnosti v minulém roce dotačně
podpořila i radnice Prahy 10 a v minulosti
pomohly neziskovce také dotace od Evropské
unie a pražského magistrátu. A co všechno
zde mohou senioři zažít? Program je doslova
nabitý od pondělí do pátku. Velký zájem je
o trénování paměti, k němuž slouží i Happy
Neuron, počítačový soubor her pro aktivizaci kognitivních funkcí mozku. Naučíte se tu
pracovat s počítačem nebo obsluhovat chytrý
telefon. „Největší radost mi dělají senioři, kteří
se ještě před pár lety zaklínali, že tyhle věci
nevezmou do ruky, a dneska je s nadšením
prozkoumávají,“ dodává Jarmila Nevařilová.
Není problém si tady s mladší a velice činorodou lektorkou prohloubit znalosti angličtiny
nebo se dozvědět více o společenských
tématech prostřednictvím virtuální univerzity třetího věku, organizované ve spolupráci
s Českou zemědělskou univerzitou.
Hodně se tu dbá na pohyb – vyzkoušejte si
pilates, čínské cvičení či-gung, protáhněte se
při sezení na židli nebo se přidejte k procházce
po okolí, určitě se budete cítit lépe. Lekce probíhají v malých skupinkách a samozřejmě se bere
ohled na vaši momentální fyzickou připrave-

CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH V CENTRU POINT 50+

nost. Tvořivé typy se mohou zapojit do společného malování nebo zpívání pro radost.
Leccos zajímavého se dozvíte při přednáškách
a besedách o cestování, historii, kultuře, zdraví
či ekologii. Stranou nezůstávají ani ožehavá
témata, jako jsou spotřebitelské podvody nebo
bezpečnost na sídlišti. Ale abychom to trochu
odlehčili – můžete se setkat i s nejednou populární a milou osobností a zažít její vyprávění.
Na návštěvu sem opakovaně zavítal například
Miloň Čepelka či Ivanka Devátá, besedu zde
měli Blanka Bohdanová či Zdenka Procházková.

vou sebeobranu seniorů: „V tomto věku už by
to nebylo o nějakém přehazování přes rameno,
ale naučit se sebevědomému vystupování
a zacházení s pepřovým sprejem nemusí být
od věci.“ Jak vidíte, mezi seniory v Zahradňáku se nudit rozhodně nebudete…

POINT 50+
Ostružinová 3, Zahradní Město
tel.: 233 322 855
e-mail: jarmila.nevarilova@revue50plus.cz
https://point-500.webnode.cz/

V centru je zkrátka stále živo, o což se kromě
Jarmily Nevařilové organizačně starají další
dvě komunitní pracovnice. Zájemců sice chodí
o něco méně než před dvěma lety, ale to je
pochopitelné. Covidová pandemie si s psychikou starších lidí
Evropská unie
Projekt Dva životy Praha II.
mnohdy nepěkně pohrála, takže
Evropský sociální fond
registrační číslo:
někomu trvá déle, než překoná
Operační program Zaměstnanost
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017117
obavy a vydá se opět do společZveme Vás na setkání s odborníky
nosti. „Point 50+ ale určitě přežije,
kurzy jsou i nyní hezky naplněné,
a vracejí se dokonce i senioři, kteří
se museli přestěhovat. Jedna paní
za námi dojíždí až z Neratovic,“
hledí do budoucna s optimismem
Jarmila Nevařilová. Nejčastěji sem
docházejí ženy kolem sedmdesátky, nejstarší je 92 let. Trochu
obtížněji si sem cestu hledají muži,
Jak se nesesypat z péče o blízkého
ale i ty spolehlivě naláká beseda
o fotbalové Slavii nebo ukázky cviPečujete o svého blízkého? Cítíte, že je péče náročná?
Bydlíte na Praze 10? Chcete poradit, jak se z toho nesesypat?
čení veterána z války v Afghánistánu. Chce to jen správný nápad!
8. 2. 2022 od 16:00
a-doma.cz

U založení centra v roce 2009 stála dnešní
předsedkyně správní rady Jarmila Nevařilová,
která je zároveň vydavatelkou časopisecké
revue pro pokročilou generaci. Původně zde
seniorům poskytovali především různé informace, ale lokalita se vzhledem k početnému
zastoupení této věkové kategorie ukázala jako
vhodná i pro pestřejší činnost. Prostory v přízemí bytového domu v majetku městské části
se postupně začaly měnit v příjemné místo
pro setkávání. Klienti tu mají možnost popovídat si se známými u kávy nebo čaje, přečíst
si nějakou knihu nebo oblíbený časopis,
případně brouzdat na internetu. I nadále platí,
že jim tu pomohou s vyhledáváním kontaktů
na potřebné instituce a odborná pracoviště,
případně poradí s dalšími problémy, které se
týkají práva, financí nebo psychologie.

Jarmila Nevařilová samozřejmě
přemýšlí, čím novým obohatit
aktivity centra v letošním roce.
Zdejší zkušenost ji přivedla
především k nápadu zařídit
možnost setkávání pro ženy, které
pečují o rodinného příslušníka
trpícího demencí. Připravuje také
workshop zaměřený na překvapi-

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
Sámova 7/29, Praha 10.
Představíme Vám celý projekt a multidisciplinární tým odborníků, kteří Vám
během něho budou poskytovat pomocnou ruku. Setkání a projekt je pro
všechny účastníky zcela ZDARMA.
Kapacita je omezena, proto nás kontaktujte na: dvazivoty@a-doma.cz nebo
na telefonu: 702 031 753.
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V REPREZENTACI JSME VŠECHNY
HVĚZDY, NIKDO MOC NEPŘEČNÍVÁ
Aneta Tejralová patří k průkopnické
generaci českých hokejistek, která začala
pravidelně hrát v elitní skupině mistrovství
světa a na podzim vybojovala historický
postup na olympijské hry. Odchovankyně
vršovického klubu Slavia Praha se do ženské reprezentace zařadila již ve svých
patnácti letech, o dva roky později se
vydala na východ do ruské profesionální
ligy. Po několika sezónách strávených
v Petrohradě nyní obléká dres celku SKIF
Nižnij Novgorod. Kvůli značnému hernímu vytížení se během sezóny s výjimkou
soustředění národního týmu prakticky
nedostane domů. Naštěstí v jednom takovém mimořádném odpoledni na cestě mezi
Ruskem a Finskem si udělala čas, abychom
si mohli povídat na jejím „rodném“ slávistickém stadionu.
Jak na dobu svých hokejových začátků
v Edenu vzpomínáte?
K hokeji jako takovému jsem se dostala
díky bratrovi-dvojčeti, který začal hrát už
ve třech letech. Často jsem se na něj dívala
i proto, že ho trénoval náš táta, který mi jednou řekl, ať si také zkusím zabruslit. Docela
mě to chytlo, takže jsem se postupně zařadila mezi kluky do přípravky. Chodila jsem
12
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na základní školu se sportovním zaměřením
hned vedle stadionu, dříve se jmenovala
Vladivostocká, dneska Eden. Po vyučování
jsem vždycky zamířila rovnou na trénink.
Po deváté třídě následoval přestup mezi
ženy, kde jsem toho ale moc neodehrála,
protože hned v sedmnácti jsem se rozhodla
odejít do Ruska.

nabídla reprezentační kolegyně Alena Mills,
že by mě vzala s sebou do týmu, který zrovna
vznikal v Petrohradě. To mi samozřejmě
vyhovovalo, bylo to z domova mnohem blíž
než na Sibiř. Z důvodu dalekého cestování
mě nikdy nelákala ani Amerika. A co se týče
věku, tak tehdy jsem měla chuť to zkusit
a rodičům to nijak nevadilo. Zpětně asi trochu
lituji toho, že jsem odešla v druháku a nedokončila střední školu.

Hrála jste vždy v obraně, netáhlo vás to
do útoku, střílet góly?
Mě to na začátku táhlo spíš do brány, vzpomínám, jak jsem několikrát psala Ježíškovi,
že bych si přála dostat brankářskou výstroj.
Ale potom mi pozice gólmana začala připadat
taková osamocená, kdežto já mám ráda
týmovou souhru, baví mě na ledě dřít a občas
se do někoho opřít. Takže nakonec si moje
srdce získala obrana a rodiče byli rádi, že je to
vyšlo levněji.

Strávila jste sedm let v Petrohradu, jak se
vám tam vedlo?
Ze začátku mi hodně pomáhala právě Alena,
která je přece jen o několik let starší. Sice
jsem měla ze školy nějaké základy ruštiny,
ale hodilo se mi, že nejsem na všechno sama.
Situace v klubu byla dobrá, peníze jim nechyběly, takže jsme měly slušné zázemí, kvalitní
výstroj, poskytovali nám ubytování a dostávaly jsme plat. Navíc postupně se celé zabezpečení ligy každým rokem ještě zlepšuje,
zejména v posledních šesti letech, kdy jsme
pod křídly profesionální KHL (Kontinentální
hokejová liga – pozn. red.). Určitě si nemám
na co stěžovat.

Jaké to bylo odejít v tak mladém věku
do Ruska?
Nevím přesně proč, ale od malička jsem
tímhle směrem pokukovala, hodně se mi líbí
ruština. Ale nikdy předtím jsem tam nebyla.
Když už jsem hrála mezi dospělými, domlouvala jsem se s jedním trenérem, že bych
šla k nim do Krasnojarsku. Ale nakonec se

Jak se vám líbilo město na Něvě?
Petrohrad jsem měla moc ráda, protože
z mého pohledu se hodně podobá Praze.
Jsou tam krásné široké ulice, zvané prospekty, a celá řada velkolepých kostelů. V zimě
bývá zasněžené město nádherně nasvícené.
Po přestupu se mi po Petrohradu dost stýskalo a vždycky se tam těším na zápasy.

ANETA TEJRALOVÁ
Nyní tedy hrajete druhým rokem v Nižním
Novgorodu, který leží pro změnu na břehu
Volhy. Jak k tomu došlo?
V Dynamu byly předloni nějaké problémy
s ředitelem a částečně i s financemi, spekulovalo se, že klub skončí. Začala jsem tedy
zjišťovat možnosti jinde, až mi dal nabídku
právě Novgorod. Nakonec se sice v létě Dynamo sloučilo s jiným petrohradským celkem,
čímž se podařilo krizi překlenout, ale já už
jsem tou dobou měla podepsanou smlouvu
na dva roky.
Polepšila jste si v novém prostředí?
Zdá se mi, že teď mám větší jistotu. Například
mi přidělili byt na celou dobu trvání smlouvy,
což v Petrohradu nebylo, tam jsme ho musely
vždy na konci sezóny vyklidit. A v půlce čer
vna, kdy začíná letní příprava na další ročník,
jsme si bydlení musely znovu shánět. Také
si víc vydělám a komunikace mezi vedením
a hráčkami je celkově na vyšší úrovni.
Jak vlastně vypadá ženská hokejová liga
v Rusku?
Účastní se jí nově deset týmů, většinou z té
evropské části země, nejdál je zmíněný sibiřský Krasnojarsk. A potom ještě jeden celek
je původně čínský, ale v období koronaviru
působí v Moskvě. V základní části hrajeme
s každým soupeřem dvakrát doma i venku,
dohromady 36 utkání. Od března do konce dubna probíhá play-off, do kterého se
kvalifikují čtyři nejlepší celky. Nám se loni
povedlo postoupit do semifinále, kde jsme
vypadly a skončily na třetím místě. Z hlediska
diváckého zájmu se to pochopitelně nedá
srovnávat s mužským hokejem, i když se
vedení ligy snaží dělat různé reklamní kampaně. Zápasům většinou přihlíží tak sto, dvě
stě fanoušků. V soutěži se omezila přítomnost cizinek, v každém týmů teď mohou být
maximálně dvě. Ve výsledku tady hrajeme jen
tři Češky a jedna Slovenka. Každopádně třeba
Američanky se sem moc nehrnou, většinou
míří do Švédska. Asi vědí, co dělají, také se
domnívám, že švédská liga kvalitou o něco
málo předstihne ruskou. Ale zase v Rusku
je jediná profesionální soutěž na světě – my
jsme v klubu zaměstnané na plný úvazek, zatímco ve Švédsku si hráčky musejí najít ještě
další práci, výdělky z hokeje by je neuživily.
V USA nebo v Kanadě jsou také ligy na vysoké úrovni, ale tam se zase hraje v návaznosti
na univerzitní studium. Dostanete stipendium
a všechno vám platí škola.
Jak dění v Rusku ovlivňuje covid?
Hokejová liga měla asi měsíční pauzu jen loni,
tuhle sezónu se normálně hraje. Ani v běžném
životě si Rusové pandemii moc nepřipouštějí.
Oficiálně byl sice vyhlášen nějaký lockdown,
ale reálně se s ním nikde nesetkáte – všude
je otevřeno, a když se domluvíte, tak všechno
jde. Doklad o očkování nebo testování po vás
chtějí snad jen při vstupu do obchodního
domu, jinde jsem si toho nevšimla.

Pojďme k reprezentaci. V listopadu jste
vyhrály turnaj, na němž jste postupně porazily Norsko, Polsko a Maďarsko, a poprvé
v historii našeho ženského hokeje jste se
probojovaly na olympijské hry. Byly jste
favoritkami, nebo jste měly ze soupeřek
respekt?
Určitě jsme měly největší šance získat to
jediné postupové místo. Nejtěžším soupeřem
pro nás mělo být Maďarsko, ale cíl byl od začátku jasný. Nakonec nás překvapily spíš
Norky, které jsme porazily až po boji 3:1. Před
posledním soubojem o všechno s Maďarkami
jsme se trochu obávaly, jak to zvládneme psychicky. Ale hned ve druhé minutě jsme daly
gól a pak už to bylo v poklidu.
Čím to je, že se ženská reprezentace v posledních letech tak zlepšila? Například už
stabilně hrajete v elitní skupině mistrovství
světa.
Hlavně se změnil realizační tým, který dnes
vede trenér Tomáš Pacina, a také dostáváme
mnohem větší podporu od hokejového svazu.
Zkrátka věnuje se nám více lidí a máme lepší
podmínky po stránce organizační i třeba
materiální. Také jsme s novým trenérem přešly na úplně jiný herní styl. Kdybych to měla
zjednodušeně popsat, všech pět hráček, které
jsou zrovna na ledě, musí neustále bruslit.
Společně jdeme do útoku a potom se zase
všechny vracíme. Vůbec nenahazujeme puky,
musíme si je podržet a postupnou rozehrávkou se dostat dopředu do gólových šancí. Tím
zvýšeným bruslením si hodně pomáháme,
můžeme třeba nahrávat naslepo za sebe,
protože tam skoro pokaždé někdo je.
Kdo patří k hlavním hvězdám české reprezentace?
Já myslím, že jsme všechny hvězdy, nikdo
moc nepřečnívá. Většina hráček třeba táhne
svůj klub, ať už hrají v Americe, Kanadě,
ve Švédsku, nebo v Rusku, ale v reprezentaci
je potřeba na tohle zapomenout, semknout
se a všechno podřídit společné souhře. A to

se nám daří, v týmu se vytvořila skvělá parta,
na každé soustředění se moc těšíme.
Má ženský hokej nějaké odlišnosti od toho
mužského?
Třeba nejsou povolené bodyčeky (bránění
soupeřce ve hře vlastním tělem – pozn. red.)
a vlastně bychom vůbec neměli hrát kontaktně, ale samozřejmě nás to svádí občas
do někoho „zajet“. Rozhodčí pro to nemají

ANETA TEJRALOVÁ

Pochází z Prahy, počátkem ledna oslaví
26. narozeniny. Absolvovala ZŠ Eden se sportovním
zaměřením, dva roky studovala na střední
strojírenské škole. Hokej hrála od dětství ve Slavii
Praha, v sedmnácti letech odešla do Ruska.
Jako obránkyně působila v Dynamu Petrohrad,
předloni přestoupila do Nižního Novgorodu.
S národním výběrem do 18 let získala bronzovou
medaili na mistrovství světa v roce 2014. V ženské
reprezentaci sehrála již 120 zápasů, v nichž vstřelila
osm branek. Loni byla součástí týmu, který obsadil
na mistrovství světa 7. místo a poté se probojoval
na olympijské hry v Pekingu 2022.
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pochopení a okamžitě pískají. Myslím, že je to
škoda, protože většina holek by si občas ráda
dovolila nějakou tu hrubost, jak je to běžné
mezi hokejisty.
S jakými pocity vyhlížíte únorovou olympiádu v Pekingu?
Hrozně moc se těšíme, je to pro nás opravdu
historická událost, některé hráčky na to v reprezentaci čekaly třeba deset nebo i dvanáct
let. Máme velké očekávání, protože bychom
se rády probojovaly do čtvrtfinále. Ve skupině se utkáme se Švédskem, Německem,
Japonskem a Čínou, což jsou nepochybně
dost těžcí soupeři. Ale dál postupují nejlepší
tři celky a mezi nimi nechceme scházet.
Podle historických výsledků mistrovství
světa, která se hrají od roku 1990, to zjednodušeně vypadá, že o prvenství na velkých
turnajích se pravidelně perou Američanky
s Kanaďankami a třetí jsou vždy Finky. Jsou
to opravdu neporazitelné týmy?
Na USA nebo Kanadu jsme zatím nikdy nenarazily, takže s nimi nám úplně chybí srovnání.
Když se ale na ně koukáme, tak prakticky
vidíme mužský hokej, to je něco nádherného. Ale Finky se nám jednou na turnaji
v Rusku podařilo zdolat! Docela se nám proti
nim dařilo i na posledním mistrovství světa
v Kanadě. Ve vzájemném čtvrtfinále jsme byly
dokonce lepší, měly jsme více střel na bránu,
ale ve druhé třetině jsme si daly smolný gól
a prohrály 0:1. Ze všech stran jsme potom slyšely slova uznání, dokonce i soupeřky za námi
přišly, gratulovaly nám k výkonu a říkaly, že
jsme jim daly pěkně zabrat. Možná máme
naději, že když v Pekingu vyhrajeme čtvrtfinále, tak můžeme získat i bronzovou medaili.
Upřímně řečeno, finále je asi utopie, i když
Finky před dvěma lety také poprvé dokázaly
v semifinále zvítězit nad Kanadou.

KDYŽ ULICE
PROMLUVÍ
PETROHRADSKÁ
Osudy některých vršovických ulic jsou
složité a nevyzpytatelné. Jak k tomu taková
ulice přijde, když si najednou někdo usmyslí,
že ji přejmenuje? Například z Přemyslovy
ulice je znenadání Malšská a po čase zase
Rostovská, takže se z nároží musejí pořád
sundávat cedule a věšet nová označení. Lidé
jsou zmatení, kde vlastně bydlí, a listonoši se
snaží co nejrychleji zorientovat. Ale nejvíce je
zmatená samotná ulice – ta už zkrátka není,
čím bývala, a chvíli trvá, než zase zjistí, kde jí
hlava stojí.

Je pro Vás účast na olympiádě splněním
dětského snu?
Samozřejmě, teď už tam jenom doopravdy
odletět. Ale i ten samotný zápis do historie,
když jsme zvládly kvalifikaci, ve mně vyvolává
nádherný pocit.
Když už jsme u toho dětství, mají dnes holky zájem o hokej?
Asi před třemi lety u nás vznikl prostřednictvím svazu organizovaný nábor, který se koná
několikrát ročně. Vždycky tam přijde docela
dost holčiček, kterým se věnují i některé moje
spoluhráčky, trénují je a povzbuzují k dalšímu
zájmu. Když se podíváte za námi na led, tak
tam mezi kluky také dvě malé holky zahlédnete. A ta smíšená výchova v mladém věku
by měla být automatická, pro holky povinná.
A měla by trvat co nejdéle, protože když se
od kluků oddělíte třeba už v jedenácti, tak
budete mít jen nepatrnou šanci, že to ještě
někam dotáhnete. Potřebujete obehrávat
kluky v souboji jeden na jednoho, to vám dává
motivaci, protože oni to nesnášejí.
14
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A odhadnete, která ulice se v letech 1891–1910
jmenovala Pivovarská? Ještě delší dobu
potom připomínala malíře Václava Brožíka,
než v roce 1947 dostala název podle slavného
města, které se v sovětské éře nazývalo Leningrad. Na počátku devadesátých let se mu vrátilo originální pojmenování Sankt Peterburg,
a tak je i vršovická ulice v současnosti známá
jako Petrohradská.
Ale vraťme se ještě na začátek k pivovarnické tradici. Petrohradská ulice se totiž
nachází v původním centru historické části
Vršovic. Právě při křížení s dnešní Vršovickou ulicí stávala tvrz, která je poprvé
zmiňována k roku 1620. Tehdy ji spolu
se vsí zakoupil Jan Rudolf Trčka z Lípy
od Ferdinanda Granovského z Granova. Šlo
o kamennou patrovou stavbu s půdorysem
ve tvaru písmene L. Naposledy se o ní jako
o tvrzi hovoří v polovině 18. století, kdy se
z ní postupně stává spíše dvůr. Zahrnoval
hospodářské budovy, které sloužily různým
účelům. Například čp. 3 patřilo mlýnu, jehož
provoz je doložen již na začátku 17. století.
Ve stavení čp. 2 fungoval přibližně od roku
1650 právě vrchnostenský pivovar. V roce

DÁVNÁ PODOBA DNEŠNÍ PETROHRADSKÉ ULICE
V POHLEDU OD SEVERU, NALEVO BÝVALÝ AREÁL PIVOVARU

Taková Minská ulice se zase původně jmenovala Krokova, ale v roce 1947 dostala jméno
po hlavním městě Běloruska. V té době se
totiž ulicím ve Vršovicích rozdávaly nové
názvy podle měst, republik a zeměpisných
útvarů z území někdejšího Sovětského svazu.
Ještě větší změny zažila dnešní Krymská ulice. Ta se více než půlstoletí nazývala Husova
(1885–1940), ale jméno reformního kazatele
a univerzitního pedagoga nebylo po chuti
německým okupantům. Proto došlo k jeho nahrazení a místní obyvatelé se najednou ocitli
v Opavské ulici. Po osvobození v roce 1945 se
cedule s Husovým jménem opět vrátily na své
místo. Ani tato akce však neměla dlouhého trvání – již v roce 1947 bylo ulici v rámci nového
názvoslovného systému přiděleno označení
podle poloostrova v Černém moři.

1909 jej odkoupila Občanská záložna
ve Vršovicích a v roce 1918 ho získal sládek
Josef V. Novák, který zde za první republiky vařil dvanáctistupňový ležák Radiovar.
Pivovar byl zrušen v roce 1930 a jeho
poslední zbytky byly zbořeny koncem
osmdesátých let.
Do dnešních dnů se v Petrohradské ulici ze
staré zástavby dochoval alespoň jeden objekt,
barokní usedlost, které se říká vila Jitřenka
(čp. 141). Pochází z roku 1738 a vznikla jako
lovecký letohrádek. Jednopatrová stavba
získala v 19. století klasicistní podobu a dnes
je památkově chráněna jako cenný příklad
dobové předměstské architektury.
— Michal Ezechel, kronikář MČ Praha 10

KOMUNITNÍ PROSTOR VE STRAŠNICÍCH

OLGA JAKO
ZÁZEMÍ
Ve Strašnicích se loni veřejnosti otevřel
nový komunitní prostor. Nachází se v přízemí nárožního domu na okraji parku Františka
Suchého a jmenuje se Olga. Propojení obou
názvů je symbolické, protože připomíná
někdejšího ředitele místního krematoria,
který spolu se synem bojoval proti totalitním
režimům, a jeho ženy, jež jim poskytovala
péči a zázemí. Myšlenka na zřízení prostoru vznikla právě v souvislosti s aktivitami,
které se v parku v poslední době odehrávají.
Jak říká jedna z organizátorek zdejšího dění
Dita Lamačová, je to takové hnízdo, z něhož
vycházejí nápady a proměňují se v činy.
Prostor Olga zřídili členové a členky uměleckého spolku Bubahof, kteří ho také na dobrovolnické bázi provozují. Funguje jako originální
společenství, které klade důraz na vztahy
nepodléhající hierarchiím a na ekologii chování, a to nejen vůči životnímu prostředí, ale
i k sobě navzájem. Postupně se tu rozvíjejí
sousedské a kulturní činnosti, které přispívají
k setkávání, společnému tvoření a vzdělávání.
Prostor nabízí spolupráci na různých projektech, propojování odborníků a laiků, osvětu
v oblasti šetrné spotřeby, ochrany přírody
a zacházení s veřejným prostředím.

Zjednodušeně řečeno, podle Dity Lamačové
se tu odehrává kultivace místa i lidí. Vše je
založeno na lokálním příběhu, do aktivit se
zapojují stále další obyvatelé z okolí, posilují se
vztahy k celému prostranství a budují se nové
tradice. Olga se také snaží zprostředkovat různá aktuální témata tak, aby byla srozumitelná
pro zájemce z různých sociálních i věkových
skupin. Zároveň sem každý může přinést
vlastní nápad a po dohodě jej uskutečnit.
Park je základ
Jak už bylo zmíněno, prostor slouží jako
přirozené zázemí pro pořádání akcí v přilehlém parku. V něm se sousedé a lidé z místních
občanských iniciativ setkávají například při
oslavách výročí narození Františka Suchého st. (21. 6. 1899 – 23. 1. 1982). Ten kdysi tajně
pořizoval seznamy popravených a zpopelněných vězňů gestapa a komunistické Státní
bezpečnosti a jejich popel pietně ukládal

na skryté místo. Se svým synem takto uchoval
identitu 2 500 popravených. Na začátku
září se v parku zase pořádá slavnostní oběd
na bíle prostřených stolech a loňskou podzimní novinkou bylo založení kvetoucí loučky.
Probíhá také sběr vzpomínek, dokumentů
a fotografií, které pomohou utvořit představu
o vývoji a příběhu parku.
Dobrovolníci z Olgy rovněž zpřístupňují
zážitkovou formou témata ochrany přírody
ve městě a udržitelného rozvoje. Zaměřují se
na praktické využití znalostí v každodenním
životě a posílení vztahu obyvatel k prostředí,
které je obklopuje. Lidé se tak mohou účastnit
nejrůznějších venkovních i vnitřních aktivit,
k nimž patří třeba ornitologické procházky
a výroby ptačích budek, výměny pokojových
rostlin, sazeniček a semínek, květinové dílny
i dobrovolnický úklid, nebo se mohou zapojit
do zemědělství podporovaného komunitou.

TÝM OLGY PŘED SVÝM PROSTOREM

SLAVNOSTNÍ OBĚD V PARKU

Galerie a jiné radosti
Nedílnou součástí prostoru je i galerie, která
zpřístupňuje současné umění širšímu publiku
a zaplňuje dosud prázdné místo na výstavní
mapě Strašnic. Loni zde prezentovaly svá díla
místní umělkyně Veronika Holcová a Věra
Nováková, aktuálně je vystřídal Jan Turner.
Na výstavy navazují tematické přednášky
a výtvarné workshopy.
Olga je otevřená i činnosti jiných subjektů,
jako je místní spolek Straka, projekt Zelená
desítka, Výdejna chutí, Ateliér dokumentární
fotografie FAMU nebo Rytmus, který pomáhá
v začleňování lidem se zdravotním postižením. Právě na základě svých pestrých aktivit
získal spolek od radnice Prahy 10 nebytový
prostor s podporovaným nájmem a zároveň
dotaci na projekty v oblasti kultury a životního
prostředí. Velkou zásluhu na životaschopnosti
celého záměru mají rovněž Nadace Via a Magistrát hl. m. Prahy. Přijďte se podívat, i my se
sem brzy vrátíme za novými zážitky!

PROSTOR OLGA
Nad Primaskou 821/1
tel.: 777 557 828
e-mail: bubahofstudio@gmail.com
www.bubahof.com
www.facebook.com/prostorolga
Otevřeno každou středu a čtvrtek od 14.00
do 18.00 hod. nebo po předchozí domluvě.
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KULTURNÍ SERVIS

VZLET
K

Holandská 669/1, www.vzlet.cz

ne 30/1 15.00

út 18/1 19.30

SUPERKLUK

VÍRA! LÁSKA! NADĚJE?

Nemusíš být zrovna Superman, Spiderman
nebo Batman. Stát se superhrdinou může
úplně každý, stačí docela maličko! Loutková
pohádka pro děti od 5 let, hraje Studio
Damúza.

st 19/1 19.30

čt 13/1 19.30

MATKA

20 000 ŽIDŮ POD MOŘEM:
DOKUMENTÁRNÍ FILM

Divadelní skupina je živý organismus,
neustále se vyvíjí, bortí a znovu nachází smysl
svojí existence. Skupina 20 000 židů pod
mořem, která se věnuje převážně divadelní
improvizaci, je toho zářným příkladem. Sedm
nejlepších přátel, sedm kohoutů na jednom
smetišti. Původně zamýšlený dokumentární
film, určený jako oslava pětiletého výročí
existence této skupiny, se proměnil
ve výpověď o jejím rozpadu.
so 15/1 – ne 16/1 po celý den

SWAP PRAGUE VE VZLETU

Hostíme velký swap, jehož organizátorky
vám vzkazují: „Věcí je všude dost, pojďme se
konečně chovat zodpovědně k sobě navzájem
i k přírodnímu prostředí a zdrojům, které spolu
sdílíme – a nakonec tak i sami sobě. Začněme
dnes, tady, tahle změna je pro každého bez
rozdílu věku, platu.“ Navíc vás čeká premiéra
filmu o fast fashion, tři přednášky a DIY
workshop.
po 17/1 19.30

BEZPEČNOSTNÍ HROZBY 21. STOLETÍ

Jakým největším bezpečnostním hrozbám čelí
současný svět? Besedu s předními českými
experty moderuje Tomáš Etzler.

Příběh lásky v osudově rozpolceném světě
podle románu Aloise Jiráska Temno. Hrají:
T. Novotný, T. Vítů / Y. Stolařová, M. Vejdělek,
L. Domesová, L. Hruška, J. Kropáček

Mimořádně aktuální klasika české literatury
od Karla Čapka. Hrají: J. Smutná, D. Sitek,
A. Bílík, I. Koreček, J. Blažek, M. Vejdělek,
L. Stirský Hädler
pá 21/1 19.30

PODZIMNÍ SONÁTA
GALERIE VZLET

Od druhé poloviny ledna se můžete těšit
na nové umělecké dílo na venkovní stěně
Vzletu. Připravila ho fotografka Alena
Kotzmannová, která se zabývá fenoménem
bývalého lunaparku Eden jakožto symbolu
ztraceného ráje. Na nový objekt ve veřejném
prostoru naváže výstava ve velkém foyer,
kde na autentických fotografiích dojde
ke konfrontaci zašlé slávy Edenu a konzumní
společnosti 21. století.

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

po 24/1 19.30

GIN GAME

VRŠOVICKÉ DIVADLO
MANA
K

Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo .cz

po 10/1 19.30

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ?

Pravdivý příběh hrdinů, kteří stáli u zrodu
svobodného Československa. Hrají: J. Hofman,
M. Málková, M. Kačmarčík, V. Udatný
pá 14/1 19.30

Život jako karetní partie v nesentimentální
a velmi reálné komedii. Hrají: Z. Kronerová,
D. Sitek
út 25/1 19.30

MÁMA ŘÍKALA, ŽE BYCH NEMĚLA

Čtyři generace žen a žádná se nechce podobat své matce! Hrají: M. Málková, D. Černá,
R. Fiedlerová, S. Černodrinská
so 29/1 19.30

5 ZA 1

Komedie o síle přátelství a ženské solidarity, která i hory přenáší. Hrají: S. Jachnická,
D. Pfauserová, D. Sedláková, D. Černá, T. Vítů

SMUTNÁ NEDĚLE
so 22/1 19.30

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

PĚT STRAN MÉHO JÁ

so 15/1 a st 26/1 19.30

Pilotní autorské představení autorských
tvůrců a divadelníků Talent drama studia.
Motto souboru zní: „Mladí hrají pro mladé.“
út 25/1, čt 27/1 a pá 28/1 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.
16
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M*A*S*H

„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, O. Černý, H. Hornáčková, V. Svojtková, T. Nekudová, V. Hanzl
po 17/1 19.30

VRŠOVICE JSOU ZLATÝ, ŘEK TATÍNEK

Okouzlující vzpomínky na zmizelý svět starých
Vršovic očima malého chlapce. Hrají: J. Lábus,
L. Nešleha

OLDSTARS / H2O –
BYTOVÉ DIVADLO
K

Košická 71/21, www.oldstars.cz

pá 14/1 20.00

VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI

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

KULTURNÍ SERVIS
pá 28/1 20.00

BR DIVADLO

KRAJNÍ MEZE

Už jste někdy přišli domů, našli chlapa v krbu
a poblíž svou kamarádku, která se chová
poměrně zvláštně? Hra o spravedlnosti, touze
po pomstě a relativitě pravdy. Hrají: E. Sinkovičová, O. Kulhavý, N. Hrabovská, B. Waschingerová

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

ne 30/1 15.00

BŮH VÍ, CO SE PŘIHODÍ

Improvizovaná pohádka pro diváky bez omezení věku, která vzniká přímo před jejich zraky.
Hraje Duo Dindono j. h.

so 8/1 19.19

JÓ, TEN ČECHOV!

Dvě aktovky – Námluvy a Mědvěd – od jednoho klasika, za účasti publika v nezvyklých
rolích…
so 22/1 a po 24/1 19.19

ALE DETEKTIVKA TO NENÍ

Příběh, který jsme pro vás připravili, je absurdnější než nařízení vlády za doby covidu. Ano,
je to možné! Jsou tady dva bezradní a hrozně
hodní, unavení lidé, mějte je rádi…

STRAŠNICKÉ DIVADLO

KINO PILOTŮ
K

Donská 168/19, www.kinopilotu.cz

FILMOVÉ PREMIÉRY
K Solidarity 1986/53,
www.strasnickedivadlo.eu

6/1 – KINGSMAN: PRVNÍ MISE / NEJHORŠÍ
ČLOVĚK NA SVĚTĚ / SÍLA; 20/1 – HRANICE
ODVAHY / HRDINA / SPENCER;
27/1 – ULIČKA PŘÍZRAKŮ

so 22/1 15.00

STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ

Advokát a zubařka netrpělivě čekají na ukončení 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. Šimůnek, M. Sochor, B. Mottlová, L. Vojtová
prachyJAKObyZnebePADALYfP.pdf

1

08.09.2021

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

12:18

so 29/1 15.00

PRACHY JAKO BY Z NEBE PADALY

ne 16/1 15.00

DUCH V LAHVI

Adverte s.r.o. - držitel licence

Bezstarostný pár Bruno a Laurence objeví jednoho večera v obýváku peníze. Ani jeden z nich
je tam ale nepoložil… Komedie o penězích,
které nás přivádějí k šílenství. Hrají: M. Kuklová,
F. Slováček jr., M. Sochor, L. Vojtová

jako by
divadelního titulu : Prachy

Představení Divadla Máj pro děti od 8 let
vychází ze stejnojmenné pohádky bratří Grimmů o tom, jak je důležité nevzdat se v životě
naděje a naučit se překonávat překážky.
ne 23/1 15.00

z nebe padaly. Nositel

JAK MEDVĚDI VAŘILI
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CY
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ní, literární, audiovizuální

zastupuje DILIA ,divadel

M

autorských práv k dílu

C

ček
Režie: Jakub Mace
Loutková
pohádka
pro děti od 3 let o tom, co
Scéna a kostýmy : Dana Haklová
všechno
stalo
man tátovi a synkovi medvědovi,
h Bider
Překlad : Sarase
tov
: Petr Chris
Úpravavařili
když
snídani
a neměli doma maminku.
O hodném pejskovi, zlé lišce a plném kurníku
slepic. Hraje Divadlo Krab j. h.

1 ,Praha
agentura z.s., Krátkého
9. Hudba v představení
užita na základě l

MICHAELA KUKLOVÁ
MARTIN SOCHOR
FELIX SLOVÁČEK
LUCIE VOJTOVÁ

HRDINA

KINO NEJEN PRO SENIORY
vždy v pondělí od 15.00
10/1

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS
EVENING SUN

Milostný dopis novinářům z detašované
redakce amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii
reportáží publikovaných v časopise „Francouzská depeše“.
17/1

DUNA

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských
bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde
o ovládnutí planety Arrakis, zdroje vzácného
koření poskytujícího zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem.
24/1

DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL

Co kdyby soudce prohlásil vaše manželství
za neplatné, protože vás oddal kněz, který
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KULTURNÍ SERVIS
nebyl skutečným knězem? Co uděláte, pokud
po letech ve vztahu zjistíte, že jste nikdy
nebyli oddáni a že budete moci znovu říct své
„ano“ tomu samému člověku?

pá 7/1 – ne 23/1

ZAČAROVANÁ MĚSTA

Výstava prací žáků ZUŠ Olešská.

autorky a překladatelky. Řeč bude o tématech,
jako je mateřství, mezilidské vztahy, ale
i rasismus, duševní zdraví nebo klimatická
změna.

PROHLÍDKY TRMALOVY VILY

31/1

KLAN GUCCI

Šokující skutečný příběh impéria italského
módního domu. Tři desetiletí rodinné historie,
v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta
ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho,
co všechno s sebou nese slavná značka.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PRAHA

VLC WALDES
K Moskevská 262/57,
www.vlcwaldes.cz

út–pá 14.00 a 16.00
so–ne každý první víkend v měsíci na základě
objednávky
Rezervace – e-mail: produkce@foibos.cz,
tel.: 775 234 343

VRŠOVICKÉ
LITERÁRNÍ
CENTRUM
WALDES

K

Dům čtení, Ruská 1455/192, www.mlp.cz

čt 13/1 17.00
st 19/1 19.00

VIZIONÁŘ JINDŘICH WALDES

Derniéra komponovaného pořadu k 145. výročí
narození a k 80. výročí úmrtí slavného vršovického průmyslníka. Rezervace účasti:
muzikajudaika@seznam.cz.

BOHOVÉ Z MOLENBEEKU

Filmový dokument vypráví o přátelství tří dětí
žijících v bruselské čtvrti Molenbeek, která
po teroristických útocích získala nálepku
líhně islámského terorismu. Zatímco světem
dospělých otřásá krize, děti si hrají a pokládají
si veliké otázky. Kdo je největší Bůh? Je můj
Bůh stejný jako ten tvůj? A existuje vůbec?

K

Pobočka Zahradní Město, Topolová 2961/12a

čt 20/1 17.00–18.00

SCÉNICKÝ TANEC PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Přijďte do knihovny na ukázkovou hodinu
scénického tance Domu dětí a mládeže.
Vyzkoušíte si jednoduchou choreografii, a kdo
bude chtít, zatančí si s dětmi z kroužku.
Donášková služba pro seniory
Bydlíte poblíž knihovny, ale z důvodů, jako
je náledí, bolest či nachlazení, si do pobočky
nemůžete dojít? Obraťte se na svého
knihovníka s prosbou o donáškovou službu.
Momentálně funguje na pobočkách Korunní,
Skalka a Dům čtení.

TRMALOVA VILA

st 19/1 18.00

JIHOSLOVANSKÉ PÍSNĚ A TEXTY

Přijďte si poslechnout milostné písně v podání
Aidy Mujačiće. Zazní také texty, mimo jiné
z povídkové sbírky Ramazánské večery,
a úryvky z antologie Sarajevo – město poezie.
K

Vilová 91/11, www.trmalovavila.eu

čt 27/1 18.00

JOŽE PLEČNIK A PRAŽSKÁ MODERNÍ
ARCHITEKTURA

Přednáška Zdeňka Lukeše k 150. výročí narození architekta Pražského hradu a profesora
Uměleckoprůmyslové školy v Praze.
VÝSTAVY

JAN KOTĚRA – UČITEL BYDLENÍ

Stálá expozice a výstava s nábytkem Jana
Kotěry, která připomíná 150. výročí architektova narození.
18
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K

Pobočka Korunní 2160/68

po 3/1 – po 31/1

LECHTIVÉ VINOHRADY

Vydejte se po celý leden s naší brožurkou
na vycházku po Vinohradech a objevte místní
zajímavosti, o kterých se běžně nemluví.
Dozvíte se o českém erotickém komiksu
z šedesátých let, historii erotických pomůcek
či kde si pánové mohli zaplatit dámskou
společnost a na kolik je služby přišly.
po 10/1 18.00

ČTENÁŘSKÝ KLUB – VIKTORIE HANIŠOVÁ
Přijďte se dozvědět více o knihách české

CÍRKEV
ČESKOSLOVENSKÁ
HUSITSKÁ
VINOHRADY
K

Dykova 51/1, www.hs-vinohrady.cz

Přednáškový cyklus Extenze 2022. Na téma
„K čemu je teologie?“ promluví přednášející
z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Vždy ve čtvrtek od 19.00 ve Farského sále
(vchod z Dykovy ulice).
13/1
20/1
27/1
3/2
10/2

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Mgr. Martin Pavlík
ThDr. Petr Jan Vinš
Mgr. Kateřina Hlaváčová

JAK SE PODNIKÁ NA DESÍTCE

CO SE VE ŠKOLE
OBVYKLE NEUČÍ
Víte, jaké vědomosti a dovednosti by měl
mít člověk ve stále složitějším a zrychlujícím se světě? Zejména takové, které upotřebí v běžném životě. Něco podobného už
jste určitě mnohokrát slyšeli, ale nezisková
organizace Vzdělání budoucnosti, která
sídlí ve Vršovicích, přešla od vizí a planých
slov k opravdovým činům. Její ředitel
Jakub Valenta totiž jako učitel zná dobře
školní realitu, a tak se rozhodl, že mladým
lidem ukáže trochu kreativnější cestu
k jejich lepšímu uplatnění. Přizval k tomu
další lektory, odborníky z praxe, s nimiž
připravuje a neustále rozšiřuje nabídku
nevšedních IT kroužků.
Jakub vystudoval obor Automatizační
a přístrojová technika na Fakultě strojní
Českého vysokého učení technického,
ale po škole zjistil, že jeho vzdělání není
z pracovního hlediska úplně dostačující.
Spoustu věcí v oblasti programování se
potom musel při zaměstnání doučovat sám
nebo si platil různé kurzy. „Říkal jsem si, že
by bylo fajn, kdyby nastupující generace
uměla to podstatné co nejdřív a nemusela
to jednou dohánět. Je éra digitalizace,
všechno se posouvá a mění. Staré pracovní
pozice jsou nahrazovány novými a ty jsou
vesměs spojené s ovládáním počítače,“
popisuje myšlenku, která ho přivedla k současnému projektu.

v obtížnějším jazyku Python. V něm byla
vyvinuta i motivační úniková hra Python Go
s poutavým detektivním příběhem a množstvím úkolů. Novinkou pro věkovou skupinu
od 11 do 14 let je programování v prostředí
populární hry Minecraft, Micro:bit zase
naučí děti sestavovat různé elektronické
vychytávky.

Začal ho uskutečňovat před třemi lety ještě
na ČVUT, kde dal s kolegy dohromady první
kroužky „hraní si s malými roboty“, programování a vytváření webových stránek.
Přestože fakulta poskytovala svoje prostory
k využití pouze v pátek, počet zájemců
utěšeně přibýval. Slibný rozjezd ale zbrzdila první covidová vlna na jaře 2020, která
s sebou přinesla nejistotu a z ní vyplývající
personální změny. Další nadechnutí bylo
poté možné díky firmě Avast, která organizaci podporuje i nadále. Na její půdě se
konalo několik lekcí s osobním setkáváním
účastníků, ale toto řešení po zhoršení epidemické situace nahradil odchod do virtuálního prostředí.

Velký zájem je také o 3D tisk. Děti modelují
různé věci a potom sledují, jak se u lektora
tisknou. Všechno se tady ale netočí jen kolem programování. Další kurz, vypisovaný
i pro seniory, se například aktuálně věnuje
mediální sféře, porovnávání informací a odhalování fake news a podvodů. Od září by
měla přibýt také konverzace v některých
cizích jazycích nebo téma finanční gramotnosti a výhledově se počítá i s klasickým
doučováním předmětů, jako je matematika
či fyzika. „Chceme je ale vyprávět formou
‚k čemu to vlastně je‘, tedy zábavně a krea
tivně ukazovat žákům, co budou v životě
skutečně potřebovat,“ vysvětluje Jakub
Valenta, jak se utkat s náročným úkolem,
který dobře zná z vlastního učitelského
působení.

Od té doby přetrvává online vyučování,
jemuž se ale všichni aktéři rychle přizpůsobili. Platforma se zdárně rozrůstá – na podzim fungovalo už čtrnáct kroužků, v nichž
se vzdělávalo asi 150 dětí, středoškoláků
i dospělých. Během roku se kroužky konají
ve dvou semestrech, každý má 12 lekcí,
které trvají 1,5 hodiny. Kromě původní nabídky se tu třeba právě vaši potomci mohou
seznámit s jednoduchým programovacím jazykem Scratch nebo si prohlubovat znalosti

Organizace má nápady na svůj další rozvoj,
ale vše bude záviset na průběhu epidemie
a dostupnosti kvalitních lektorů. Nyní má
k dispozici zhruba 15členný tým, který
může vyučovat prakticky odkudkoliv,
odpadají starosti s pronájmem učeben. Při
distančním provozování kroužků je podle
Jakuba Valenty nesporná výhoda i na druhé straně: „Můžeme se otevřít celé zemi
a pomáhat i dětem ze zapadlých vesnic.
V klasické době by je museli rodiče dová

PAVLÍNA ČEMUSOVÁ, JAKUB VALENTA A PAVEL PROKEŠ
ZE VZDĚLÁNÍ BUDOUCNOSTI

žet autem 20 kilometrů do většího města,
kde by se teoreticky mohlo konat něco
podobného.“
Nicméně jeho ambicí je návrat k normálnímu
stavu, tedy k přítomnosti všech přihlášených
na jednom místě: „Určitě je příjemnější potká
vat se s lidmi naživo, jejich reakce jsou srozu
mitelnější, v onlinu leccos zanikne.“ Vzhledem
ke svému neziskovému charakteru Vzdělání
budoucnosti jedná s radnicí Prahy 10 o případném využití některých prostor v majetku
městské části za zvýhodněných podmínek. Je
to pro ni jedna z mála možností, jak při nízkém
kurzovném 3000 korun za semestr udržet
svou činnost ve stávajícím rozsahu a kvalitě.
O té se můžete přesvědčit od února, kdy se
kurzy znovu rozběhnou. Ještě předtím budou
od 17. do 21. ledna na programu projektové
dny, kdy se každý předmět představí tvůrčí
dvouhodinovkou. Do workshopu se může
kdokoliv připojit zdarma, dozví se základní
informace, vyzkouší si vše potřebné a ověří si,
zda by ho dané téma bavilo.

VZDĚLÁNÍ BUDOUCNOSTI
Donská 245/14, Vršovice
tel.: 774 889 639
e-mail: info@vzdelanibudoucnosti.cz
https://vzdelanibudoucnosti.cz/
www.pythongo.cz
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ŠKOLNÍ SLÁVA

ÚSPĚŠNÍ
ELEKTROTECHNICI
Z ÚŽLABINY
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze již
podeváté uspořádala olympiádu, která má
za cíl podpořit technicky zaměřenou mládež
a prohloubit její zájem o studium příslušných
oborů. Do loňského ročníku se přihlásilo
i pět žáků Střední průmyslové školy elektrotechnické V Úžlabině a jejich působení
bylo více než zdařilé. Do Malešic totiž putují
trofeje za dvě nejlepší umístění!
Soutěž začala vědomostním testem, který
podle studentů z Desítky nebyl příliš náročný.
Ve druhé části museli zájemci o postup do finále zpracovat prezentace svých projektů. Příprava byla poměrně časově náročná, ale naši
zástupci se s tím vypořádali skvěle. Všech pět
studentů oboru elektrotechnika se probojovalo do finále (Pavel Bittner, Jakub Jiřík, Jakub
Kocev, David Rothbauer a Tomáš Szetei), což
lze samo o sobě považovat za velký úspěch!
Vrcholné klání Elektrotechnické olympiády,
jehož se zúčastnilo ještě dalších pět studentů
z celé republiky, se nakonec kvůli epidemiologické situaci konalo 10. prosince online.
Soutěžící proto museli své prezentace upravit
tak, aby i přes kameru počítače bylo zřejmé,
jak se jim podařilo jejich záměr zrealizovat.
Pak nezbývalo nic jiného než čekat na vyhlášení, které do malešické školy přineslo velkou
dávku radosti.
Absolutním vítězem olympiády se stal její
student Jakub Jiřík ze čtvrtého ročníku s projektem „Robot pomocník“. Prostřednictvím přístroje chtěl lidem na vozíčku usnadnit přenos
osobních věcí. „Snažil jsem se navrhnout robo
ta, který bude uživatelsky přívětivý, jednoduše
ovladatelný a bezpečný. Jeho hlavní funkce
spočívá ve sledování osoby na vozíčku. Robot
pomocí kamery rozpozná reflexní pásek, který
je umístěn na invalidním vozíčku, a díky tomu
je schopen tento vozíček sledovat. Robot se
dále umí vyhýbat překážkám a také má ochra
nu proti pádu ze schodů. Ke komunikaci s uži
vatelem využívá osvětlení, jehož různé barvy
naznačují, co robot zrovna dělá. Například při
pohybu svítí zeleně, v pozici klidu červeně,“
vysvětluje Jakub.
Triumf naší školy završil druhým místem David
Rothbauer, který svůj projekt pojmenoval
„BeSafe Lights“. Jedná se o chytré osvětlení
zaměřené na stále populárnější „dopravní
prostředky“, jako jsou elektrické skateboardy nebo koloběžky. Samotný výrobek tvoří
malá krabička určená pro připojení k světlům,
ovládaná přes mobilní aplikaci. „Uživatel si tak
20
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nečekal. Teď máme nastavenou vysokou laťku
– super grafiku, vtip a šmrnc berou čtenáři
jako samozřejmost,“ neskrývá radost Alena
Bartošová, koordinátorka médií a žákovského
parlamentu, která stála za vznikem časopisu.
Stejný pohled má i Adam Kabát z 9. A, který
patří k zakladatelům časopisu: „Při pohledu
zpátky na první čísla vidím, že došlo k ohrom
nému posunu v grafice, v obsahu, ve všem.
Jsem strašně rád, že na něm můžu dělat,
a vím, že až odejdu ze základky, bude mi to
hrozně chybět.“
ROBOT POMOCNÍK

BESAFE LIGHTS

může v telefonu nastavit mnoho parametrů
osvětlení, jako například barvy, animace a dal
ší. Vývojová fáze ale soutěží neskončila, stále
pracuji na nových funkcích. Hned, jak to bude
možné, půjde produkt do testovacího provozu
k již přihlášeným zájemcům. Finálním krokem
by měl být prodej. Do té doby však musí být
vše doladěno do perfektního stavu,“ přibližuje
svoje snažení David.
Nezbývá než se těšit, že se s inovativními
výrobky našich studentů budeme setkávat
v běžném životě.

NEJLEPŠÍ
ČASOPIS
V REPUBLICE
Ne, nebojte, nehodláme sami chválit svůj radniční měsíčník. Nejlepší časopis, alespoň v kategorii
školních periodik, totiž vydávají v Základní škole
U Vršovického nádraží. Jejich titul s názvem
sChOOL dokonce ovládl celostátní soutěž už podruhé. Škola, kterou zřizuje naše městská část,
navíc významně bodovala i se svými novinami
Nástupiště, které skončily dvanácté. Celkem se
klání účastnilo 159 titulů, z nichž ty nejkvalitnější vybírali zástupci Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně.
„Když jsme v září 2018 s partičkou nadšenců
časopis sChOOL zakládali, o podobných úspě
ších jsme ani nesnili. Tehdy jsme články psali
doslova ‚na koleně‘ a nikdo od nás nic moc

Ve vršovické škole však neposouvají pouze
úroveň časopisu, ale rozvíjejí rovnou celý „mediální dům“. Od loňského září vydávají navíc
ještě noviny Nástupiště, které si v letošním
ročníku soutěže připsaly jeden kuriózní úspěch
– v krajském kole za sebou nechaly i sChOOL
a vyhrály. „Nástupiště nyní vydáváme každý
měsíc, takže je víc na očích, kdežto ze sChOO
Lu se stal víceméně občasník. Ale je to pořád
naše srdcovka,“ vysvětluje Alena Bartošová.
Podle místostarosty pro kulturu Davida
Kašpara znamenají výsledky soutěže obrovský
úspěch a ocenění pro koncepčnost, s kterou
ve škole U Vršovického nádraží se svými žáky
pracují. „Je obdivuhodné a málo vídané, jak
skvěle dokáže škola zapojovat svůj žákovský
parlament, s jakou energií rozvíjí svá média
a jak umně dokáže reagovat na moderní tren
dy. Tištěná periodika začátkem tohoto roku
tady doplnili o youtubový kanál sChOOL TV
a s neutuchajícím nadšením vymýšlejí nové
aktivity,“ dodává místostarosta. O tom ostatně
svědčí také rychlá a kreativní reakce paní učitelky Bartošové a jejího týmu na titul časopisu
roku 2021. Dali dohromady výstavu „Jak šel
čas s časopisem sChOOL“ a děti na mediální
výchově psaly tomuto periodiku přání, která
vyjdou v novém vydání.

„Myslím si, že časopis dává hrozně moc nejen
čtenářům, ale i dětem, které ho tvoří. Učí se
psát články, dělat rozhovory, fotit, komuniko
vat s lidmi, prezentovat se, ovšem taky dodr
žovat termíny nebo si hlídat uzávěrku. Osobně
nejvíc si považuju toho, že v redakci vznikla
přátelství možná na celý život, zažili jsme spo
lu řadu pracovních soustředění, workshopů,
byli jsme spolu na natáčení StarDance, na Exit
Game, točila s námi Česká televize. To jsou
věci, na něž se nezapomíná a které lidi prostě
stmelují,“ shrnuje Alena Bartošová.

TRENÉR RUGBY VE ŠKOLE

SUPERTRIKY
PŘI TĚLOCVIKU
Za okny zuří zima, teplota padá k nule.
Ve velké tělocvičně Základní školy U Roháčových kasáren je ale žáčkům 1. B pořádné
horko. Mají totiž hodinu tělocviku, tentokrát
tak trochu jinou. Škola se jako jedna ze šesti
v Praze 10 zapojila do programu „Trenéři
ve škole“, a proto se tady na výuce podílejí
profesionálové. Zrovna teď dává prvňáčkům
do těla ragbyový kouč Petr Jakovec.
„Zkusíme si ty supertriky!“ vybízí děti k přesunu do středu tělocvičny. Vysokému, statnému
chlapovi lezou zpod respirátoru vousy a u dětí
má na první pohled obrovský respekt. Poslouchají ho na slovo a snaží se postupovat přesně
podle zadání, byť ne všechno zvládají na první
dobrou.
Program funguje tak, že experti na jednotlivé
sportovní disciplíny se ve školách střídají
přibližně po čtyřech až pěti týdnech. Jednu
hodinu vždy vedou oni, druhou standardně učitelka nebo učitel. „Jsou samozřejmě
přítomni i na hodinách našich trenérů. To je
důležitý princip – jdeme jim pomáhat, ukázat
moderní metody, jak se s dětmi dá pracovat.
Rozhodně nechceme suplovat jejich práci,“ líčí
Tereza Mezuliánková, která v programu působí jako koordinátorka pro Prahu 10. Zároveň
trenéry průběžně kontroluje a hodnotí.
Zdroj inspirace
Ředitelka školy Jindra Pohořelá si projekt
pochvaluje a potvrzuje i nadšení třídní učitelky
Petry Uhrinové: „Program bere jako zdroj in
spirace, je totiž hodně všestranný, děti poznají
různé sporty a trenéři s nimi umějí velmi dobře
pracovat.“ Na kvalitě a striktních pravidlech
si Trenéři ve škole zakládají, platí například
přísný zákaz náborů do oddílů, kde tito trenéři
působí.

V naší městské části se kromě ragbisty střídají
ještě trenéři házené, juda, fotbalu, hokeje
a gymnastiky. Konkrétně v ZŠ U Roháčových
kasáren v 1. B je ragby už ve druhé polovině,
Petr Jakovec tady trénuje potřetí. A že děti
jeho hodiny baví, není těžké poznat. Hned, jak
vletí do tělocvičny, se rozběhnou k šišatým
míčům poházeným napříč celým prostorem.

Někteří do nich kopou, jiní si házejí na koš,
další se snaží o driblink. Trenér je nechá vyřádit. „Někde pořád platí, že hned po příchodu
na hodinu musí proběhnout nástup, všechno
ostatní je v tu chvíli zakázané,“ kroutí hlavou
s tím, že on chce v žáčcích probouzet hlavně
spontánní radost ze sportování – a pohybu
vůbec.
Když se děti po chvíli uklidní, je čas na ony
„supetriky“. Rozumí se jimi originální rozcvička. Malí sportovci například nejprve chodí,
po chvíli běhají v housence, nadhazují si
přitom míče a v momentě, kdy jsou ve vzduchu, tleskají. Pak driblují. Na zemi se otáčejí,
se „šiškou“ v ruce, ze zad na břicho, zvedají se
do dřepu a pak úplně na nohy. A zase zpátky.
Seberte pásek!
„Dáme si závody?“ ptá se Petr Jakovec a odpovědí mu je hurónské „jóóó!“. Přichází fáze
hodiny, kdy se děti rozdělují do týmů. Nakonec
tak vynikne i význam barevných rozlišováků.
Na place jsou podle nich reprezentanti Polska,
Slovenska, Rakouska a Německa. Proč chybí
Česko? Trenér se směje a líčí, že ho museli
vyřadit, protože nikdo by nechtěl být v jiném
družstvu.
Přichází ragbyový hřeb hodiny. Žáčci si berou
každý dva pásky se suchým zipem, jež si
připnou k pasu. Tři týmy směřují do rohů
tělocvičny, jeden kout zůstává volný. Do něj
se musí dostat družstvo, které trenér vybere.
Čtvrtý tým v tu chvíli vybíhá ze středového
kruhu a snaží se protivníkům sebrat co nejvíce
pásků. „Útočníci“ musí mít celou dobu v rukou
míč. Role se po každém kole mění.
Teď nastává ta pravá soutěžní vřava! Tělocvičnou zní dupot bot a hurónský řev, tváře
dětí zalévá pot. Černovlasý chlapec si obdivně
prohlíží množství pásků, které se mu podařilo
ukořistit, další o oba své přišli a musí si vzít
nové. Nevadí, nikdo nepodléhá frustraci. Těm,

kterým se tolik nedaří, učitelka radí, kterou
cestu mohou zvolit, aby „obránce“ oběhli.
Hra zabere z celé hodiny tělocviku dobrou polovinu. Zvonek, který ji ukončí, přijde z ničeho
nic. Nikdo nečeká na závěr, děti by nejraději
pokračovaly dál.
A Petr Jakovec se spokojeně usmívá. „Nejlepší
je sdílená radost. Děti umí krásně žít přítom
ností. Nezajímá je, že celkově třeba prohrávají
– když se jim něco povede, jsou přesto šťastné
a na předchozí neúspěchy okamžitě zapome
nou,“ vykládá nadšeně trenér – obr s citlivou
duší.

TRENÉŘI VE ŠKOLE
Program je založen na propojení sportů, které
ve standardních hodinách tělocviku na školách
rotují.
Celkem je zapojena bezmála stovka základních škol
z Prahy i dalších měst z celé země (z Pahy 10 jich je
od tohoto školního roku 6).
Každá škola vybírá konkrétní třídy, které se
programu účastní, obvykle se začíná od prvňáčků
(na celé Desítce 15 tříd, na ZŠ U Roháčových kasáren
dvě – 1. A a 1. B).
Trenéři ve škole mají v aktuální nabídce 15 sportů,
u nás jich provozují 6: ragby, házenou, judo, fotbal,
hokej a gymnastiku.
Celkem se účastní 130 trenérů a 5 300 dětí.
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PŘEDCHÁZET
ODPADU
A POMÁHAT
V naší městské části se snažíme předcházet vzniku zbytečného odpadu. Proto jsme
rádi, že zde fungují organizace, které svou
činností tomuto záměru napomáhají. Jednou
z nich je Diakonie husitská – STROM, z. s.
Dlouhodobě se věnuje pomoci lidem v tíživé
životní situaci, osobám bez domova a sociálně znevýhodněným.

Spolek se kromě jiného snaží potřebným
poskytovat věci, které jsou nezbytné pro udržení normálního běžného života. Patří k nim
oblečení, školní pomůcky, hračky či vybavení domácností. Díky Diakonii a podobným
organizacím se nabízí možnost, jak nabídnout
a předat nepotřebné věci k dalšímu využití,
a tím odpovědně přistupovat k nakládání s potenciálním odpadem. „Především u oblečení,
jehož obměna je v domácích šatnících obvykle
spojena s aktuálními módními trendy, lze pře
dejít tomu, aby zbytečně končilo na skládce
nebo ve spalovně, když by mohlo ještě dlouhá
léta posloužit někomu jinému,“ říká ředitelka
spolku Lenka Wienerová.
Diakonie husitská provozuje v Praze 10 dvě
sběrná a výdejní střediska. První sídlí ve Vršovicích v Taškentské ulici č. 8 a druhé v Záběhlicích za OC Květ na adrese Ostružinová 5.

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODICÍCH LANEK –
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A BALKONOVÝCH DVEŘÍ – ANTISMOGOVÉ SÍTĚ
– SÍTĚ PROTI HMYZU. PAVEL.JANCI@EMAIL.CZ,
TEL.: 733 720 950
P10/1/22/OKP/1686
PORADÍM VÁM S MOŽNOSTMI HOMEOPATICKÉ
LÉČBY, VÍCE NA WWW.HOMEOPATIEPRAHA10.CZ.
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JAK SE ZBAVIT
PNEUMATIK?
Věděli jste, že máte možnost odevzdat pneu
matiky bezplatně v rámci zpětného odběru
na místě prodeje, pneuservisu a autoservisu,
a to bez ohledu na značku či nákup? Je to
tak, tohle je přirozená vazba – vrátíte je tam,
kde jste je koupili,
nikoliv do sběrných dvorů. Je
potřeba začít tuto
možnost plně
využívat, a tím
ulehčit obecním
pokladnám.

SBĚRNÉ MÍSTO V TAŠKENTSKÉ ULICI



Přinést sem můžete kromě oblečení i obuv,
lůžkoviny, ručníky, utěrky, peřiny, deky, hračky,
plyšáky, ale také nádobí, porcelán či drobné
elektrospotřebiče. Všechny věci by ale měly
být čisté, nepoškozené a ve stavu pro další
užívání. Z kapacitních důvodů spolek také
nemůže přijímat rozměrné věci jako nábytek,
matrace, koberce, sportovní pomůcky apod.
Co se dále se shromážděnými věcmi děje,
můžete zjistit na webové stránce www.diakoniestrom.cz, kde se dozvíte i bližší informace
o činnosti organizace.

co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci
a nekončila jako odpad ve sběrném dvoře, či
dokonce na černé skládce. Pneumatiky odevzdávejte bez disků, v rámci možností čisté. Použitá pneumatika, vybraná systémem Eltma, je
svezena ke zpracovateli. Ten ji rozdrtí na menší
části, které se nadále použijí například k výrobě
podlah do provozů, mobiliáře a tlumicích
podložek. Všechny vybrané kusy jsou stoprocentně zpracovány a nekončí na skládkách jako
nepotřebný odpad bez dalšího využití. V roce
2019 společnost Eltma sesbírala a zpracovala 96 % všech pneumatik uvedených na trh. Pro
představu – sesbírané množství odpovídá prvovýbavě na zhruba 1 900 000 osobních vozů.

PSÍ VÁNOCE
Krásná vánoční tradice v Heroldových sadech
pokračuje. I tentokrát byl připraven „psí“
stromek, pod který bylo možné přinést dárek
pro psí a kočičí útulky. V hojném množství se
tu sešly především vyřazené deky, pelíšky, plyšáci a jiné hračky, piškoty, konzervy, granule.
Sesbírané věci a pochutiny převzal zástupce
občanského sdružení Pesos, které dlouhodobě podporuje organizace pečující o opuštěná
zvířata. Dary poputují například do útulků
Dogpoint nebo Kočičí a psí azyl. Všem dárcům,
především z řad místních pejskařů, ale i ostatních obyvatel, děkujeme!

Místa zpětného odběru zřizují všechny povinné osoby, tedy výrobci a dovozci pneumatik.
Jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz v rámci
sekce „Zpětný odběru výrobků“ v odkazu
„Pneumatiky a oleje“. Je zde uvedena nabídka
těch výrobců, kteří se rozhodli plnit své zákonné povinnosti samostatně. O místech, která
bezplatně sváží provozovatel kolektivního
systému Eltma, se můžete informovat na stránkách www.eltma.cz v sekci „Sběrná místa“.
Zadáním názvu města si jednoduše ověříte
nejbližší sběrné místo, a to pomocí přiblížení
a oddálení. Síť sběrných stanovišť se neustále
rozšiřuje, proto doporučujeme pro aktuální
situaci vždy navštívit uvedené stránky.
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu.
Proto je žádoucí, aby byla na konci živostnosti

LEKCE ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM.
SOUKROMÉ, FIREMNÍ, ONLINE. LZE NA FAKTURU.
CENA 400–500 KČ/60 MINUT. KONTAKT:
P10/1/22/OKP/1777
LAMBERT.ENGLISH@GMAIL.COM.
BYTOVÁ DRUŽSTVA, LIKVIDACE A PROHLÁŠENÍ
VLASTNÍKA, NOTÁŘ, PŘEVODY BYTŮ
DO VLASTNICTVÍ, SVJ, ZAMĚŘOVÁNÍ BYTŮ.
TEL.: 724 304 603.
P10/1/22/OKP/1688
ČESKÉ ŽALUZIE MONTÁŽE A SERVIS,
P10/1/22/OKP/1651
VOLEJTE 605 862 441.

TRÁPÍ VÁS POČÍTAČ? POČÍTEJTE S NÁMI!
PROVÁDÍME ČIŠTĚNÍ, ZRYCHLENÍ, INSTALACE,
OPRAVY, KONZULTACE, OBNOVU DAT I VÝKUP
ZAŘÍZENÍ. VOLEJTE 731 732 737. TĚŠÍME SE
NA VÁS. VÁŠ ITCAN.
P10/1/22/OKP/1631
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE ČESKÉ VÝROBY,
KONTAKT 605 862 441.


P10/1/22/OKP/1651

SERVIS A MONTÁŽ PROSKLENÝCH LODŽIÍ,
P10/1/22/OKP/1651
VOLEJTE 605 862 441.

DESÍTKOVÁ KŘÍŽOVKA

OLGA
FASTROVÁ
(1876–1965)

V letech 1924–1925 se na vinohradských svazích pod
Florou, které dnes patří do naší městské části, stavěla
kolonie Stavebního družstva pražských novinářů a spisovatelů. V lokalitě kolem Šrobárovy, Benešovské a Vlašimské ulice tehdy vzniklo osmnáct samostatných vil, dvanáct
dvojdomů a jeden činžovní dům. Zdejšími nejproslulejšími
obyvateli byli bratři Karel a Josef Čapkové, ale známých
osobností zde žila celá řada – vedle žurnalistů to byli
především zástupci různých uměleckých oborů. Mezi zakládající členy družstva patřila v roce 1912 také emancipovaná
žena, jejíž narozeniny si připomeneme 17. ledna.
Nejprve nastoupila učitelskou dráhu, ale po sňatku s dramatikem Otto Fasterem se začala více věnovat svému koníčku,
kterým byla literární tvorba. Brzy redigovala časopisy Máj,
Vesna a Lada a od roku 1905 pravidelně přispívala do Národní politiky. Po pěti letech byla v tomto deníku přijata k práci
na plný úvazek, čímž se z ní podle dostupných údajů stala
historicky (pokračování v tajence…) v českých zemích.

Založila zde nedělní přílohu Ženská hlídka, do níž psala
především sloupky o módě. Svými pokrokovými názory
ovlivňovala také dobové pojetí výchovy, vzdělávání
i vedení domácnosti. Tím provokovala jak soudobé levicové kruhy, tak i konzervativní část společnosti, kriticky
se na její adresu vyjadřoval například Jaroslav Hašek.
Napsala množství románů a povídek, v nichž se zabývala
ženskou psychikou při neřešitelných vnitřních konfliktech. Věnovala se rovněž překladům románů a divadelních her z němčiny a francouzštiny.
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. ledna
2022. Nezapomeňte uvést svou adresu či jiný kontakt. Tři
vylosovaní výherci od nás obdrží knihu. Tajenka z minulého čísla zní „transverzální dráhy Kokrhel“. Knihu za správnou odpověď od nás dostanou: Klára Felkelová, Alexandra
Stegbauerová a Božena Zelená, všechny ze Strašnic.

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE ČR PRO PRAHU 10

JIŽ NESÍDLÍ NA RADNICI!
» Na konci roku proběhla poslední fáze přestěhování Kontaktního
pracoviště Úřadu práce ČR Praha 10 (pro Prahu 10, 15 a 22)
z vršovické radnice na adresu Novodvorská 803/82.
» Od 1. ledna 2022 si všechny záležitosti z oblasti zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek vyřídíte právě na nové adrese v Praze 4!
» Úřad práce přistupuje ke slučování jednotlivých pracovišť v hlavním
městě, aby mohl zmodernizovat přepážková klientská pracoviště
a posílit jejich bezpečnost.

uradprace.cz

JAK SE NEJRYCHLEJI DOSTANETE
NA PRACOVIŠTĚ V NOVODVORSKÉ ULICI?
Čechovo náměstí
bus 139

Slavia
bus 150
Bohemians
bus 139

Novodvorská

» Přímou linkou autobusu 139 ze zastávky Čechovo náměstí
(jedna stanice od zastávky Koh-i-noor směrem do centra),
nebo Bohemians (jedna stanice od zastávky Koh-i-noor,
u fotbalového stadionu) na zastávku Novodvorská
– cesta trvá cca 20 minut.
» Přímou linkou autobusu 150 ze stanice Slavia (jedna stanice
od zastávky Koh-i-noor směrem na Kubánské náměstí)
na zastávku Novodvorská
– cesta trvá cca 20 minut.

PLACENÁ INZERCE – P10/1/22/OKP/1630

