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REKONSTRUKCE SECESNÍ 
STRAŠNICKÉ ŠKOLY MŮŽE ZAČÍT
Praha 10 zajistila finance na 
obnovu školní budovy v ulici 
V Olšinách. Na nákladech 
se bude podílet magistrát, 
který poskytne dotaci 
80 milionů korun.

DEN ARCHITEKTURY OTEVŘE TAKÉ 
STAVBY NA DESÍTCE
V rámci tradičního festivalu 
navštivte architektonické 
skvosty, které nejsou 
běžně přístupné veřejnosti. 
Připraveny jsou i komentované 
prohlídky a procházky.

MARKÉTA ŽÍTKOVÁ
A VERONIKA DYNTEROVÁ

JSOU „DVĚ UČITELKY“
ROZHOVOR

NA STR. 10–12



Starostka 

RENATA CHMELOVÁ
Strategický rozvoj, územní 
plán, vnější vztahy, MA21

dveře č. 406

Místostarosta 

MARTIN VALOVIČ
Územní rozvoj, kulturní 

památky, podpora podnikání

dveře č. 400

Místostarosta 

DAVID KAŠPAR
Školství, kultura 

a sousedské vztahy

dveře č. 414

Radní 

LUCIE SEDMIHRADSKÁ
Finance, rozpočet, dotace, 

participativní rozpočet

dveře č. 412

Místostarosta 

PETR BENEŠ
Majetek (byty/nebyty, pozemky), 

správní firmy, IT

dveře č. 403a

Radní 

OLGA KOUMAROVÁ
Investice, 

budovy ZŠ a MŠ

dveře č. 420

Místostarosta 

MARTIN SEKAL
Doprava a parkování, 

rekonstrukce radnice a KD Eden

dveře č. 402

Radní 

MICHAL KOČÍ
Sociální a rodinná politika, 

zdravotnictví, bezpečnost, hazard

dveře č. 416

1. místostarostka 

JANA KOMRSKOVÁ
Životní prostředí, městské akciovky,

sport a volnočasové aktivity

dveře č. 403b

OTEVŘENÉ 
HODINY 

VAŠICH RADNÍCH

středa 22. září 2021
15.00–17.00

4. patro, budova A Jsou vám k dispozici 
členové Rady MČ Praha 10

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se konají v pátek 8. října od 
14.00 do 22.00 a v sobotu 9. října 2021 od 
8.00 do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky
Pokud jste voliči, měli byste je obdržet do svých 
označených poštovních schránek nejpozději 
3 dny před prvním dnem voleb, tedy do 5. října. 
Na obálce, ve které budou vloženy hlasovací 
lístky, bude uvedeno číslo vašeho volebního 
okrsku a sídlo volební místnosti. Pokud hlasova‑
cí lístky neobdržíte, můžete si je vyzvednout na 
radnici Prahy 10 v ověřovací kanceláři nebo ve 
dnech voleb ve volební místnosti.

Voličské průkazy
Pokud nechcete nebo nemůžete volit v místě 
svého trvalého bydliště, můžete požádat o vy‑
dání voličského průkazu, který vás opravňuje 
hlasovat v jakémkoliv jiném volebním okrsku 
na území České republiky nebo ve zvláštním 
okrsku v zahraničí. O voličský průkaz požá‑
dejte Úřad městské části Praha 10, a to jedním 
z následujících způsobů:

– osobně na ÚMČ Praha 10, Odbor občansko‑
správní, Vršovická 68, Praha 10, budova B, pří‑
zemí v ověřovací kanceláři. V tomto případě 
není písemná žádost vyžadována. O vydání 
voličského průkazu lze požádat do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů, tedy do 
6. října do 16.00 hod.

– písemně podáním, které doručíte ÚMČ 
Praha 10 nejpozději 7 dnů před prvním dnem 
voleb, tedy do 1. října. Podání může být učině‑
no ve dvou formách:

a) žádost v listinné podobě opatřená úředně 
ověřeným podpisem (ověření podpisu pro 
účely voleb je osvobozeno od správních 
poplatků),

b) žádost v elektronické podobě zaslaná pro‑
střednictvím datové schránky /ID irnb7wg/.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
před prvním dnem voleb, tedy 23. září, předá 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žá‑
dajícího o vydání voličského průkazu, anebo 
zašle voliči na jím uvedenou adresu. Voličský 
průkaz lze zaslat i na adresu zastupitelského 
úřadu České republiky v zahraničí, kde se 
volič rozhodl hlasovat. V takovém případě 
může být voličský průkaz vydán voliči přímo 
ve dnech voleb na zastupitelském úřadu. 

INFORMACE 
KE SNĚMOVNÍM 
VOLBÁM
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Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát. Volič, který se dostaví 
do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento voličský průkaz odevzdat okr‑
skové volební komisi, která jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů.

Hlasování mimo volební místnost
Volič může ze závažných, zejména zdravot‑
ních důvodů požádat ÚMČ Praha 10 (a ve 
dnech voleb i okrskovou volební komisi) 
o umožnění hlasování mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obál‑
kou a hlasovacími lístky.

O tuto službu můžete požádat předem telefo‑
nicky na občanskosprávním odboru ÚMČ Pra‑
ha 10 na tel. číslech 267 093 368, 267 093 415 
nebo 267 093 621. Ve dnech voleb lze tento 
požadavek nahlásit nejen na úřadě, ale i přímo 
příslušné okrskové volební komisi.

Změny volebních místností
Upozorňujeme voliče, že došlo ke změně umís‑
tění volebních místností některých volebních 
okrsků:

V objektu Vysoké školy finanční a správní, 
Estonská 500/3, již nebudou umístěny žádné 
volební místnosti:

– volební místnosti okrsků č. 10078, č. 10079, 
č. 10080 budou odtud přemístěny do Základ
ní školy U Vršovického nádraží 950/1,

–  volební místnosti okrsků č. 10081, č. 10082, 
č. 10083 budou přemístěny do Základní 
školy Karla Čapka, Kodaňská 658/16.

Ani v objektu ÚMČ Praha 10, Jasmínová 
2904/35, se již volit nebude. Volební místnost 
okrsku č. 10057 je přemístěna do Základní 
školy Švehlova 2900/12.

Voliči, kterých se tato změna týká, budou 
opětovně na změnu upozorněni při obdržení 
hlasovacích lístků.

Bližší aktualizované infor‑
mace pro voliče najdete na 
webových stánkách Minister‑
stva vnitra ČR www.mvcr.cz 
nebo na webových stránkách 
městské části Praha 10 
www.praha10.cz/ 
mestska ‑cast/volby.
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ÚVODNÍ SLOVO OBSAH

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,

uplynulý rok přiměl mnohé z nás uvědomit 
si pravou hodnotu zdraví. Jako gesční radní 
pro oblast zdravotnictví se starám o síť, která 
pomáhá o zdraví pečovat jak preventivně, tak 
v případech, kdy už zdraví pokulhává.

Těší mě, že letos v září bude plně otevřena 
nově zrekonstruovaná Poliklinika Malešice. 
Náročná rekonstrukce přinese výrazně vyšší 
standard poskytovaných zdravotních služeb. 
Držíme kurz v tom, že nadále zůstává zacho‑
ván provoz nonstop lékárny.

Poradenství v oblasti prevence a péče o vlast‑
ní zdraví či v oblasti života se zdravotním 
handicapem poskytuje Pacientský hub na ad‑
rese U Vršovického nádraží 30, a to jak široké 
veřejnosti, tak pacientským organizacím.

Osobám po náročných zákrocích a opera‑
cích nabízí rehabilitační péči a podporu při 
návratu do normálního života nebo domácího 
ošetřování Léčebna dlouhodobě nemocných 
(LDN) Vršovice v Obloukové ul. 7, příspěvková 
organizace radnice Prahy 10.

Službu domácí zdravotní péče, tzv. homecare, 
poskytuje osobám po hospitalizaci, po úrazech 
či s jakoukoliv diagnózou naše další příspěv‑
ková organizace – Centrum sociální a ošetřo‑
vatelské pomoci (CSOP) v Sámově ul. 7.

CSOP provozuje i půjčovnu kompenzačních 
pomůcek, které zjednodušují a zlepšují život 
osobám se zdravotním postižením (mecha‑
nické vozíky, chodítka, polohovací postele, 
matrace, sprchové židle nebo berle). Součas‑
ně usnadňuje pečujícím osobám manipulaci 
a pomoc při poskytování péče.

Jsem příznivcem zážitkové pedagogiky. Dobře 
vím, že si zapamatujeme 20 % z toho, co 
slyšíme, 50 % z toho, co slyšíme a vidíme, 70 % 
z toho, co říkáme, a 90 % z toho, co děláme. 
Proto během letošního podzimu opět nabíd‑
neme občanům Prahy 10 absolvovat zážitkové 
kurzy první pomoci, pořádané organizací 
ZDrSEM. Praktická cvičení a překonávání 
zátěžových situací posunují osobní hranice 
a posilují sebevědomí při zvládání zátěžo‑
vých situací spojených s poskytováním první 
pomoci. Informace o kurzech naleznete na 
webových stránkách radnice.

V současné době připravuji zapojení Prahy 10 
do sociálně ‑zdravotního projektu Ministerstva 
práce a sociálních věcí s názvem „Seniorská 
obálka“, který je určen zejména seniorům 
žijícím osamoceně ve svém domově. Jedná se 
o jednoduchou standardizovanou kartu, která 
může výrazně pomoci v případě ohrožení 
zdraví či života. Karta obsahuje důležité údaje 
o zdravotním stavu osoby. Umisťuje se na vidi‑
telné místo na vnitřní stranu vchodových dveří 
nebo na dveře lednice, kde ji budou při zásahu 
hledat záchranáři, hasiči či policisté.

Závěrem vás srdečně zvu na již tradiční 
veletrh sociálních a návazných služeb, který 
se bude konat 15. září před nákupním centrem 
Eden, a na historicky první veletrh zdraví, 
který se bude konat 13. října na témže místě. 
Praktické informace získáte rovněž na portále 
www.desitkapomaha.cz.

Přeji vám všem veselou mysl a pevné zdraví.

 Váš radní
 Michal Kočí
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MÍŘÍME ZA VÁMI 
DO MALEŠIC!

TRAMVAJE V POČERNICKÉ ULICI

V minulém roce nás koronavirová epidemie 
donutila předčasně ukončit Strategii tour, 
která se dobře rozjela na Skalce. Proto jsme 
se na Zahradní Město dostali až letos na 
konci června. Nyní se s vámi během září 
budeme setkávat v Malešicích. V Zahrad
ním Městě jste nás mohli navštívit nejprve 
u obchodního centra Květ v Jabloňové 
ulici a druhý den u obchodního centra Cíl 
v Topolové. Představili jsme vám projekty, 
které jako městská část připravujeme nebo 
již uskutečňujeme, diskutovali jsme s vámi 
a získávali od vás podněty pro zkvalitnění 
života v Praze 10.

Mohli jste se potkat se zástupci radnice 
včetně starostky Renaty Chmelové, která 
uvedla: „S rodinou bydlím již dlouhá léta na 
Zahradním Městě, o to raději se s občany 
v této části Desítky potkávám. Tentokrát jich 
za námi přišlo přes 160, z čehož je patrné, že 
jim rozvoj Desítky není lhostejný.“

Příchozí se zajímali zejména o projekt nové 
železniční zastávky Praha ‑Zahradní Město 
a s tím související budování tramvajové smyč‑
ky a vylepšení křižovatky Na Padesátém. 
Ale i další projekty vzbuzovaly živý zájem 

V rámci zářijové Stra
tegie tour pro Desítku 
vám v Malešicích na 
panelech a vycház
kách představíme 
také plány na vý
stavbu nové tramva
jové trati na sídliště 
Malešice, která má 
vést Počernickou 
ulicí. Na základní informace jsme se zeptali 
Ing. Jana Šurovského, Ph.D., technického 
ředitele úseku Povrch z Dopravního podni
ku hl. m. Prahy.

Co hovoří pro výstavbu tramvajové trati 
právě v Počernické ulici?
Tramvaje jsou obecně kvalitnější formou 
městské hromadné dopravy než autobu‑
sy – kde je tramvajová trať, tam se dá dojet 
přímo a rychle do několika směrů, ne jenom 
k nejbližšímu metru. Osobně jsem to pocítil 
už ve svém dětství – počátkem osmdesá‑

tour

VYCHÁZKA S ARCHITEKTY 
po území Malešic a diskuze nad mapou 
Jak území využíváte? Co tam chybí nebo je nebez-
pečné? Co navrhujete ponechat?

VYCHÁZKY S EXPERTY 
z Dopravního podniku Praha a Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy k zavedení tramvajové trati 
v Počernické ulici

VYCHÁZKA SE STAROSTKOU 
a s experty po informační stezce projektů 
v Malešicích

vždy v 17.00 hod.
 u informačního kontejneru 
 poblíž autobusové zastávky Plaňanská

Akce se konají jen v případě příznivé epidemiologické situace.

TOUR DE MALEŠICE

st 15. 9.

čt 30. 9.

sraz

út 21. 9.
čt 23. 9.

tých let jsme bydleli v Černokostelecké ulici 
a chodil jsem do ZŠ Hostýnská, takže jsem 
vlastně místní. A nabídka dopravy v naší 
tehdejší ulici byla vždycky lepší. Dodnes se to 
nezměnilo, přitom tramvajový pás v Počernic‑
ké ulici je připraven už od výstavby sídliště. 
Nyní konečně přichází šance uvést tyto 
plány ve skutečnost. Tramvaj je pro zdejší 
území dobrou volbou, protože se zde nabízí 
vhodné napojení na stávající tramvajovou síť 
a možnost cestování bez přestupu třeba na 
Vinohrady, Žižkov i do centra Prahy.

Nebude mít výstavba trati nějaké negativní 
dopady na okolí?
O Počernickou ulici se opravdu nemusíme 
bát. Její velkorysé založení umožňuje dopl‑
nění tramvajové trati bez významných změn. 
Koleje budou uloženy ve středovém pásu a je 
možné je zatravnit, kolem zůstanou zachová‑
ny jízdní, parkovací a cyklistické pruhy jako 
dnes. A stromořadí na okrajích ulice se stavba 
nedotkne vůbec. Výsledek si můžeme před‑

JAN ŠUROVSKÝ Z DPP

a zajímavé emoce, například zavedení zón 
parkovacího stání, projekt Drážní promenády, 
úpravy okolí Botiče a další. O všech projek‑
tech si můžete zjistit podrobnosti na strán‑
kách https://strategieprodesitku.cz/projekty/. 
A zatímco přítomní dospělí s námi diskutovali, 
děti se spokojeně bavily. O doprovodný pro‑
gram se postaral Klub K2 s tvořivými dílnami 
a loutkové Divadlo Ka2 s představením „Staré 
pověsti české“.

Přistáváme v Malešicích
Po Skalce a Zahradním Městě se informační‑
ho kontejneru dočkají i Malešice. Najdete ho 
od 6. do 30. září poblíž autobusové zastávky 
Plaňanská a pobočky Městské knihovny a na 
vaše návštěvy se tady budeme těšit vždy 
od pondělí do čtvrtka mezi 13. a 18. hodinou. 
Rádi se s vámi potkáme i na komentovaných 
vycházkách po území zdejší čtvrti. Při nich se 
od expertů dozvíte řadu zajímavých informací 
k projektům, které připravuje Praha 10, Insti‑
tut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Dopravní 
podnik hl. m. Prahy a další organizace.

K aktuálním tématům, kterým se budeme 
věnovat formou vycházky, patří zavedení 
tramvajové tratě v Počernické ulici a místní 
úpravy veřejného prostoru. Kromě toho si 
budete moci projít dočasně instalovanou 
informační stezku. Bude mít několik zastavení 
po celých Malešicích a přiblíží vám projekty, 
jako je rozšíření Centra Paraple, rekonstrukce 
Polikliniky Malešice, budování Městského 
okruhu, studie Jarovské třídy nebo studie 
Malešicko ‑hostivařské průmyslové oblasti. 
Prezentační panely tady budou k vidění až do 
konce října.

„Zajímají nás i vaše názory a připomínky, 
proto budeme rádi, když se zapojíte do dis
kuze na místě nebo formou dotazníků, které 
připravujeme,“ zve občany k návštěvě naší 
„malešické mise“ starostka Renata Chmelová. 
Pro bližší informace sledujte webové a face‑
bookové stránky městské části www.praha10.
cz/strategie. O případných změnách v pro‑
gramu v souvislosti s vládními opatřeními vás 
budeme včas informovat.
 — Iva Hájková,
 oddělení strategického rozvoje a participace

stavit podobně jako v případě jiných tramva‑
jových tratí v Praze 10, například v Průběžné 
ulici nebo ve Vršovické ulici u Kubánského 
náměstí. Počernická ulice bude stejně zelená 
a hezká jako dnes, ale sídliště získá lepší do‑
pravní napojení. Projekt se teď rozbíhá, takže 
těšit se můžeme v druhé polovině tohoto 
desetiletí.

Výstavba tramvaje byla mnohokrát odkládá
na kvůli vodovodům, to se vyřešilo?
Je pravda, že pod Počernickou ulicí se 
nachází dvojice vodovodních přivaděčů 
z let 1913 a 1939, které už opravdu potřebují 
rekonstrukci. Naštěstí technologie výstav‑
by vodovodů i tramvajových tratí pokročily 
natolik, že zde mohou být společně, byť s tím 
studie zpracované třeba před dvaceti lety 
nepočítaly. Předpokládáme, že k rekonstrukci 
vodovodů by došlo těsně před výstavbou 
tramvajové trati.

Děkujeme za rozhovor a zveme občany na 
komentované vycházky k tomuto tématu 
21. a 23. září od informačního kontejneru 
v Malešicích.
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VÝSLEDKY 
CYKLOANKETY

VRAKY MIZÍ 
PO DESÍTKÁCH

NOVÁ STANICE 
SE KONEČNĚ 
OTEVÍRÁProstředí v Praze 10 je z hlediska členito

sti poměrně rozmanité, ale nabízí mnoho 
krásných míst, která přímo vybízejí k ná
vštěvě na kole, na koloběžce nebo na jiném 
bezmotorovém prostředku. Když městskou 
částí projíždíte, určitě si všímáte, kde by si 
její cesty zasloužily vylepšení nebo kam by 
bylo dobré napnout síly pro zajištění větší 
bezpečnosti provozu.

Od loňského roku zmizelo z ulic a prostran
ství Prahy 10 více než 200 vraků a aut bez 
technické prohlídky. Zatímco v předchozích 
čtyřech letech bylo odtaženo pouze 15 vozů, 
díky významné úpravě zákona se jich za 
necelý rok u nás podařilo odstranit přes 
sto. Přibližně stejné množství nepojízdných 
vozidel, která blokovala parkovací stání, 
nechali zmizet sami jejich majitelé.

„Díky tomu, že jsme vraky začali viditelně od
tahovat, objevil se kýžený přidružený efekt. 
Mnohem více aut nyní uvolňuje místo péčí 
svých vlastníků. Jsem moc rád, že když jsme 
ukázali, že vraky tolerovat nebudeme, tak to 
občané pochopili,“ uvádí místostarosta pro 
dopravu a parkování Martin Sekal.

Výrazně vyšší efektivita v „očištění veřejného 
prostoru“ souvisí s novelou zákona o po‑
zemních komunikacích, k jejíž přípravě dala 
podnět také naše městská část. Legislativní 
změna začala platit na konci loňského dubna 
a nyní umožňuje odstraňovat i taková vozidla, 
která mají déle než šest měsíců neplatnou 
technickou prohlídku. „Dříve bylo možné 
z komunikací odstranit výhradně vraky, 
které jsou v zákoně definovány jako vozidla 
z technického hlediska zjevně nezpůsobilá 
k provozu, a této definici neodpovídala drtivá 
většina i roky odstavených vozů,“ doplňuje 
místostarosta Sekal.

Pomoc od zákonodárců se na Desítce začala 
rychle projevovat. Jen za polovinu letošního 
roku bylo z jejího území odtaženo pětačty‑
řicet nepojízdných aut. Radnice očekává, že 
počet bude skokově narůstat, protože Správa 
služeb hl. města Prahy řeší každý měsíc 
desítky nových podnětů – jen od samotných 
občanů jich přišlo 279.

Celkem bylo od loňského jara do poloviny 
letošního července nahlášeno 734 vozidel 
k prošetření, zda splňují podmínky zákona 
a mohou být odtažena. Ta, která už jsou 
v řešení, označí městská část speciální samo‑
lepkou. „Naši občané tak budou mít přehled 
o aktuální situaci a zároveň budou vědět, že 
některé vozy už není třeba hlásit,“ vysvětluje 
místostarosta Sekal.

Praha 10 s napětím očekává slavnostní 
událost, která významně prospěje zdejší 
dopravní situaci. Organizátor pražské 
dopravy ROPID totiž oznámil, že od 
pátku 24. září budou moci cestující 
využívat novou železniční stanici Praha
Zahradní Město.

Na budoucích nástupištích již probíhají 
dokončovací práce, které směřují 
k úspěšnému zahájení provozu. Pod stanicí 
potom rychle vyrůstá integrovaná tramvajová 
a autobusová zastávka s přímým přístupem 
k vlakům. K dispozici tady bude také čekárna 
a odbavovací prostory. V prostoru za 
nedalekou čerpací stanicí pak vzniká nová 
tramvajová smyčka, kde bude napříště končit 
část spojů linky č. 22.Proto jsme se vás v dubnové dopravní anketě 

ptali, jaké bezmotorové prostředky při svých 
přesunech využíváte, kam a kudy na nich 
jezdíte, jestli po cestě narážíte na nějaké 
překážky nebo zda máte kde zaparkovat. 
Obdrželi jsme od vás celkem 741 odpovědí, za 
něž velice děkujeme.

Ohlasy napovídají, že rozvoj infrastruktury 
bezmotorových dopravních prostředků v Pra‑
ze 10 je pro místní obyvatele důležitým téma‑
tem, kterému je nutné se důkladně věnovat. 
Bezmotorová doprava proto patří k pilířům 
„Strategického plánu udržitelného rozvoje 
městské části pro období 2020–2030“, jehož 
prostřednictvím společně usilujeme také 
o „Dostupnou Prahu 10“.

Podrobné výsledky ankety naleznete na 
webové stránce www.praha10.cz/strategie, 
a to včetně mapy problémových míst. Výstu‑
py využijeme pro realizaci vybraných opatření 
a přípravu osvětových kampaní městské části 
na Desítce. Zároveň je poskytneme správcům 
komunikací. „Na řešení vašich podnětů a rea
lizaci vybraných opatření budeme spolu
pracovat s Technickou správou komunikací, 
která má většinu pražských komunikací ve 
správě. I díky vám víme, kde se zlepšit,“ říká 
místostarosta Martin Sekal, který se zabývá 
dopravou a parkováním.

Závěry šetření budou sloužit také pro aktuali‑
zaci Generelu cyklistických cest MČ Praha 10, 
který by měl navázat na rozsáhlou celopraž‑
skou revizi cyklotras na území metropole. 
„Společně tvoříme město krátkých vzdále
ností a vy nám v tom pomáháte,“ doplňuje 
poděkování směrem k veřejnosti Milan Maršá‑
lek, předseda Výboru pro životní prostředí 
a infrastrukturu.

MAPA PROBLÉMOVÝCH MÍST

SITUACE NA STAVBĚ TERMINÁLU 23. 8.  2021

Již na konci srpna skončila více než 
dvouměsíční uzavírka podjezdu v Průběžné 
ulici pro automobily. Tramvaje by měly 
těmito místy znovu projíždět od 15. září. 
Autům budou v rozšířeném podjezdu 
vyhrazeny samostatné pruhy, a nebudou tak 
překážet vozidlům hromadné dopravy.

Nový terminál v Zahradním Městě je 
součástí rekonstrukce úseku železničního 
koridoru mezi Vinohradským tunelem 
a Hostivaří, která probíhá od června 2018. 
V rámci stavby byla na území Prahy 10 
už v prosinci loňského roku zprovozněna 
stanice Praha ‑Eden a kompletní 
modernizací prochází nádraží ve Vršovicích, 
kde byl na konci července zpřístupněn 
podchod do Nuslí.
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TÉMA

OBNOVA 
ŠKOLNÍCH BUDOV

REKONSTRUKCE 
STRAŠNICKÉ ŠKOLY PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Investice do objektů, které využívají zá
kladní a mateřské školy zřizované radnicí, 
dosáhly v loňském roce 99 milionů korun. 
Radnice tyto prostředky vynaložila na jejich 
rekonstrukce a opravy a na přípravu budou
cích projektů. Finanční výdaje vyplynuly 
z desetiletého plánu „Kompletní obnova ma
teriálně technické základny MŠ a ZŠ“, podle 
něhož se radnice Prahy 10 v této oblasti řídí.

Stavební práce se v průběhu roku 2020 pro‑
váděly v různé intenzitě ve většině objektů, 
v nichž mateřské a základní školy na Desítce 
sídlí – konkrétně ve 30 z celkem 40 budov. 
„Více než polovinu nákladů, takřka 50 milionů 
korun, spolkly pouze nezbytné opravy a údrž
ba. U objektů, jejichž stáří se pohybuje mezi 
45 a více než sto lety, jsou bohužel nejrůz
nější havárie a vynucené opravy na denním 
pořádku,“ uvedla radní Olga Koumarová, která 
má na starost právě investice do školních 
budov.

Na investiční projekty, které provozu škol‑
ních budov dodávají přidanou hodnotu, se 
spotřebovalo 49 milionů korun. „Vypíchla 
bych přístavbu pavilonů v MŠ U Vršovického 
nádraží, do níž jsme jen vloni vložili 9,7 milionu. 
Dále pak rekonstrukci ústředního topení v ZŠ 
Jakutská za 7,8 milionu a rekonstrukci elektro
instalace v tělocvičně ZŠ Hostýnská za 5,1 mi
lionu,“ zdůrazňuje Olga Koumarová. Dalších 
5,7 milionu korun bylo vyčleněno na přípravné 
práce výstavby Mateřské školy Bajkalská.

Z celkových výdajů, dosahujících výše téměř 
sta milionů korun, pokryla městská část 
59,5 milionu z vlastních zdrojů. „Plníme tak slib, 
že prostředky vybrané na dani z nemovitých 
věcí vložíme právě do rekonstrukcí a oprav 
školních budov. Navíc se nám podařilo získat 
39,2 milionu korun z dotací,“ vysvětluje radní 
pro finance a rozpočet Lucie Sedmihradská.

„Kompletní obnova materiálně technické 
základny MŠ a ZŠ“
Strategický materiál s tímto názvem zpra‑
covala desátá městská část na začátku 

Praha 10 má zajištěné financování rekon
strukce Základní školy V Olšinách („staré 
školy“), a může tak zahájit výběr doda
vatele stavebních prací. Škola, která je už 
dvanáct let zavřená, by mohla opět přivítat 
žáky na začátku školního roku 2023–2024. 
Magistrát hl. m. Prahy na její znovuzrození 
přispěje investiční dotací 80 milionů korun.

Celkový rozpočet rekonstrukce významné se‑
cesní budovy dosahuje 205 milionů korun bez 
DPH. Nový vzhled školy, která stojí kousek od 
stanice metra Strašnická, bude co nejvíce re‑
spektovat původní podobu z roku 1909, neboť 
budova je chráněna jako kulturní nemovitá 
památka. „Návrh úprav vychází z původních 
dispozic, do zachovaných konstrukcí budeme 
zasahovat jen minimálně. Součástí projektu 
je i oprava venkovních povrchů, drobných 
objektů a oplocení v areálu tak, aby bylo 
jeho užívání bezpečné, přehledné a funkční,“ 
shrnuje Olga Koumarová, radní pro investi‑
ce a budovy základních a mateřských škol. 
Záměr počítá také s úpravou volné plochy 
mezi školou a KD Barikádníků a vytvořením 
víceúčelového hřiště.

V současné době už je zpracována doku‑
mentace pro provedení stavby a bylo vydáno 
stavební povolení. „Rekonstrukce staré školy 
je naší velkou prioritou hned ze dvou důvodů. 
První souvisí s demografickým vývojem v naší 
městské části – do škol míří silné populační 
ročníky a stávající kapacity jsou na hraně. 
ZŠ V Olšinách přitom pojme navíc 360 žáků. 
A důležitý je také ohled na značnou kulturní 
hodnotu tohoto secesního skvostu,“ říká David 
Kašpar, místostarosta pro kulturu a školství.

Místa, kde se děti a žáci mohou pracovně 
realizovat a poznávat krásy i zákonitosti 
přírody. To splňují tzv. přírodní zahrady, 
které jsou zároveň originálními učebnami. 
V Praze 10 právě vznikají celkem na dvou 
základních a šesti mateřských školách, 
v jedné mateřince už jsou úpravy zahrady 
kompletně hotové.

ZŠ Eden stihla ještě před začátkem prázdnin 
uspořádat na své zahradě komentovanou 
prohlídku pro rodiče. „Průvodci jim byly 
samotné děti, náš ekotým. Ukázaly jim napří
klad bylinkovou spirálu, zelenou střechu, náš 
skleník nebo broukoviště, speciální skupinu 
kmenů, které jsou domovem hmyzu. Do konce 
příštího školního roku přibudou ještě boso
nohá stezka, meteobudka nebo ptačí budky,“ 
popisuje ředitelka Jana Churáčková.

Její škola se, stejně jako dalších sedm desít‑
kových, zapojila do programu Ministerstva 

PAVILON MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

BYLINKOVÁ SPIRÁLA A ZELENÁ STŘECHA V ZAHRADĚ ZŠ EDEN

minulého roku. Jedná se o podrobný plán 
oprav, rekonstrukcí a výstavby budov ma‑
teřských a základních škol. Předpokládaný 
objem všech nákladů činí více než 1,7 miliardy 
korun za deset let (v tehdejších cenách). Mezi 
největší projekty, které budou realizovány 
v nejbližších letech, patří výstavba Mateřské 
školy Bajkalská a rekonstrukce Základní školy 
V Olšinách („staré školy“).

Pokud nedojde v průběhu výběrového řízení 
a následné stavby k žádným komplikacím, 
bude nová škola žákům k dispozici přesně za 
dva roky. Mohou se těšit na dvanáct kmeno‑
vých tříd, čtyři odborné učebny, dvě tělocvič‑
ny a družinu, jejich učitelé na pět kabinetů, 
pět kanceláří a sborovnu a všichni pak na 
jídelnu s vlastní kuchyní. Nebudou chybět 
ani venkovní lodžie s posezením a prosklený 
tubus s výtahem, který zajistí bezbariérový 
přístup do všech pater.
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ŠKOLSTVÍ

NAŠE 
ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝZVY
V uplynulém školním roce jsme přemýšleli, 
jakým způsobem začlenit do výuky envi
ronmentální výchovu, vzdělávání a osvě
tu (EVVO). Distanční výuka nám ztížila 
v tomto ohledu situaci, protože není možné 
zvát do školy externí lektory, navštěvovat 
ekologické programy nebo pořádat nějaké 
společenské akce. Zároveň jsme nechtěli 
dětem přidávat další hodiny, které by trávily 
u počítače sledováním nějakého online pro
gramu. Rozhodli jsme se tedy, že zkusíme 
žáky motivovat jednoduchou soutěží, při níž 
by se něco zajímavého naučili, a zároveň by 
je mohla bavit.

Žáci z celé školy dostávali během jara každý 
měsíc zadání jedné environmentální výzvy 
formou otázky, na kterou lze najít celou řadu 
nejrůznějších odpovědí. Své nápady fotili 
a posílali přes MS Teams svému třídnímu uči‑
teli. Všichni účastníci sbírali body, a mohli tak 
zabojovat o zajímavé umístění a ceny v rámci 
prvního či druhého stupně.

Pro měsíc březen zněla otázka: „Jak naložit 
s odpadem?“ Žáci projevili svoji kreativitu 
a vymysleli obrovské množství řešení. Sešly 
se obrázky správného třídění odpadu, ale 
i velmi hezké tipy, co z původně nepotřebných 
předmětů vyrobit či k čemu je ještě použít. 
Někteří dokonce natáčeli zajímavá videa. 
Environmentální výuka se nám tak propojila 
s výukou výtvarnou.

Dubnová výzva žáky motivovala k udržení 
kondice. Měli se zamyslet nad činnostmi, které 
bylo možné provozovat a které zároveň podpo‑
rují zdravý životní styl. Dostávali jsme fotogra‑
fie, na kterých děti provozují různé individuální 
sporty, ale i takové, kde vyrábějí zdravé pokr‑
my či tráví čas na čerstvém vzduchu.

V květnu se měli rozhlédnout po okolí svého 
bydliště a najít a zdokumentovat co nejvíce 
druhů rostlin a živočichů ve volném prostře‑
dí. Vyšším bodovým ziskem byli motivováni 
k tomu, aby se snažili zachytit zvířata. V této 
výzvě se nám sešlo nejvíce snímků. Našli se 
dokonce žáci, kteří v tomto měsíci připsali 
na své skóre i více než 400 bodů. „Úlovky“ 
byly mnohdy opravdu povedené a bylo hezké, 
že se někteří pokusili vyfocené organismy 
i druhově určit.

Během června proběhlo sčítání získaných 
bodů. Kromě celkového skóre bylo pro 
konečné pořadí rozhodující i umístění žáka 
v rámci každého měsíce. Tím jsme zvýhodnili 

ty, kteří se snažili po celou dobu. Soutěže se 
zúčastnilo 291 školáků z prvního stupně a 144 
z druhého stupně, což jsou téměř všichni žáci 
školy. Dohromady bylo uděleno 16 226 bodů. 
Pro nejlépe umístěné byly vyrobeny diplomy, 
ekologické lahvičky na vodu s potiskem EVVO 
výzvy a pamětní placky, proběhlo i vyhlášení 
vítězů školním rozhlasem a slavnostní předání 
cen. Kromě jednotlivců byly odměněny také 
nejúspěšnější třídy.

Rád bych poděkoval všem žákům, kteří měli 
chuť se do akce zapojit, a také třídním uči‑
telům, kteří trpělivě počítali body za zaslané 
fotografie. Akce měla v naší škole velký ohlas 
a není vyloučeno, že v novém školním roce 
zase něco podobného uspořádáme.

 — Martin Šimák
 učitel, ZŠ Švehlova

PLATO OD VAJÍČEK JAKO KVĚTINÁČ PRO SEMÍNKA 
NA ZAHRÁDKU

POUŽITÉ LAHVE JAKO STÍNÍTKA V LUSTRU

TEMATICKÉ ODMĚNY

životního prostředí (výzva č. 7 – Přírodní 
zahrady). V rámci něj zahradu za rok dokončí. 
Kromě toho vršovická škola financovala 
venkovní skvosty také z magistrátního pro‑
gramu „Zahrada, která nejen učí“. „Z grantů 
jsme si mohli pořídit materiály, o samotnou 
práci jsme se pak postarali sami. Náš skvělý 
učitel Tomáš Pinkr hodně usiluje o to, aby si 
zahradu mohly vytvářet samotné děti, situaci 
nám ale dost zkomplikoval koronavirus. Takže 
lopaty do rukou vzali především učitelky 
a učitelé,“ říká Jana Churáčková.

Samotní žáci se nyní mohou v přírodních 
zahradách zdokonalovat nejen v „pracovním 
vyučování“ a přírodopise, místo se stává 
přirozenou součástí objektu školy, například 
v případě ZŠ Eden regulérní učebnou, která 
má svůj rozvrh a kde se vyučuje i čeština 
nebo matematika. „Je to krásná ukázka pro
gresivního přístupu ke vzdělání, který na na
šich školách koncepčně podporujeme. Velký 
vliv pracovního prostředí na psychiku je hojně 
diskutovaným tématem, v případě vzdělávání 
to platí dvojnásob. V moderním světě plném 
technologií je navíc klíčové pěstovat u mladé 
generace vztah k přírodě. Už od předškolního 
věku,“ pochvaluje si David Kašpar, místosta‑
rosta Prahy 10 pro školství.

A právě mateřské školy jsou v budování pří‑
rodních zahrad velmi aktivní. MŠ U Roháčo‑
vých kasáren tu svou dokončila už v minulém 
roce, když se jí na projekt podařilo získat 
dotaci přesahující 300 tisíc korun. Děti jsou 
nadšené zejména z multifunkčního herního 
prvku s velkou klouzačkou, ptačí budkou, 
slunečními hodinami a vodní kladkou. Postup‑
ně se tady rozvětvují také dvě týpí spletená 
z vrbových prutů, která budou sloužit jako 
originální přírodní herny, a dobře se ujal i vy‑
sazený javor. Díky vyluzování zvuků z dendro‑
fonu mohou děti zase poznávat rozdíly mezi 
jednotlivými druhy dřevin.

Desítkové školy, kde vznikají přírodní zahrady:
ZŠ Jakutská, ZŠ Eden, MŠ Kodaňská, 
MŠ Magnitogorská, MŠ Nedvězská, MŠ Tol‑
stého, MŠ Troilova, MŠ Vladivostocká, 
MŠ U Roháčových kasáren (už hotová).

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

POLITICKÉ
FÓRUM

rchitektura, která nás obklopuje, je 
nedílnou součástí naší kultury. Fasády 

domů, které denně míjíme, se neodvratně 
zapisují do našeho povědomí a stávají se 
součástí naší kulturní hodnotové skladby. 
Významné stavební skvosty si hýčkáme, 
pečujeme o ně, chráníme je, chlubíme se jimi. 
Stávají se dílem naší kulturní identity…

Městská část Praha 10 si letos připomíná 
150 let od narození zakladatele moderní české 
architektury Jana Kotěry, který na Desítce žil 
a tvořil. Asi jeho nejznámější zdejší stavbou 
je Trmalova vila, kde sídlí Kotěrovo centrum 
architektury a kde se pořádají skvělé akce 
propagující nejen Kotěru, ale i jeho slavné žáky 
v čele s Josefem Gočárem a další významné 
architekty. Na počest tohoto významného 
vizionáře se na Desítce bude konat řada 
kulturních událostí, například venkovní 
výstava, architoulky po Kotěrových stavbách, 
přednášky či komentované prohlídky.

Kvalitní architektura je důležitá a těch, kteří 
se svou vilou, domem či veřejnou budovou 
zapsali do charakteru Prahy 10, si musíme 
vážit. Proto chceme v rámci letošních oslav 
udělit Janu Kotěrovi čestné občanství 
Prahy 10 in memoriam.
 

 — MgA. David Kašpar
 místostarosta, VLASTA

plynul první celý rok od spuštění 
zón placeného stání v Praze 10. 

Postupně došlo k jejich zavádění od Vršovic 
a desítkových Vinohrad přes Strašnice až 
do Malešic v roce loňském. Nyní se přes léto 
zavedl systém v desítkových Záběhlicích 
a v části Michle. Máme tak za sebou dlouhý 
dvouroční proces, který startoval projednáním 
s veřejností. Zlomovým bodem bylo přijetí 
systému parkovacích zón v Zastupitelstvu MČ 
výraznou většinou hlasů.

Na celkové hodnocení je brzy, snad nás 
čeká první školní rok v ostrém provozu. 
První signály jsou však dobré, a to včetně 
sídlišť. Řada rezidentů „modré zóny“ kvituje, 
v nárazníkových lokalitách Desítky došlo 
k výraznému uvolnění parkovacích kapacit. 
Nikdy jsme neslibovali „parkování před svým 
domem pro každého“. Omezení nerezidentního 
parkování je však patrné.

Návrhy k dílčím úpravám budou i nadále 
projednávány. Významný počet připomínek 
občanů se však díky práci úředníků podařilo 
vyřešit při zavádění parkovacích zón. Nyní se 
soustředíme na rozpracované projekty nových 
parkovacích domů a zejména na další podporu 
městské hromadné i bezmotorové dopravě.
 
 — Ing. Milan Maršálek
 zastupitel, VLASTA

A

U

ilí spoluobčané z Desítky, ačkoliv léto 
slouží spíše k odreagování, tak v naší 

městské části nezahálíme, protože je stále 
dostatek práce. V této chvíli chystáme otevření 
nové vlakové zastávky Praha ‑Zahradní Město, 
protože nám na elektrifikované vlakové dopravě 
a více možnostech přepravy ve městě opravdu 
záleží. Na celostátní úrovni bohužel vidíme, 
že se do železnic příliš neinvestuje. Peníze se 
sypou do slev na jízdném namísto do zajištění 
bezpečnosti a modernizace. Nedávná havárie 
na Domažlicku by ale měla být varováním.

Také nemohu opomenout spuštění poslední 
etapy modrých zón jižně od vlakového koridoru. 
Ten, kdo si parkovací oprávnění ještě nezařídil 
nebo ho potřebuje prodloužit, může tak učinit 
online, nebo se může zastavit osobně na úřadě.

Se zónami souvisí i pokračující odtahování 
vraků z ulic Desítky. Ten, kdo chodí pravidelně 
na Kubáň, si musel ihned všimnout. Ano, ten 
odporný přívěs z Kubánského náměstí se nám 
podařilo ve spolupráci se SSHMP na začátku 
července odstranit.

Přeji všem občanům klidný zbytek letních 
měsíců a dětem úspěšný vstup do nového 
školního roku a hlavně, ať už jim nikdo neupírá 
řádný přístup ke vzdělání, k zálibám či 
kamarádům.
 

 — PaedDr. Martin Sekal
 místostarosta, ODS

oufám, že si každý užil léta podle svých 
představ. „Upustit páru“ je potřeba, to 

není nic nového. Na straně druhé, léto bez 
drastických covidových opatření bylo pro 
mnohé příležitostí, jak částečně dohánět 
ztráty. Věřím, že se to daří. Optimismus mi 
k tomu dodávají pravidelná setkávání s našimi 
desítkovými živnostníky, která jsem zahájil 
počátkem tohoto roku.

Navštěvujeme obchody a podniky napříč 
obory a hovoříme o tom, jak bychom mohli 
pomoci, jak se opět vracejí zákazníci, jak 
se daří udržet zaměstnance apod. Chceme 
mít prostě kontakt s každodenní realitou 
a pomáhat, jak jen to jde. A jen pro zajímavost 
– o každém setkání píšeme na facebooku. 
Pokud vás tedy zajímá něco více o podnicích 
a obchodech, kolem kterých denně chodíte 
nebo které navštěvujete, určitě si můj profil 
– Martin Valovič, místostarosta Prahy 10 – 
vyhledejte.

Uvidíte, že za osudem každé hospody, 
cukrárny nebo třeba kadeřnictví je dost 
tvrdá dřina některého z našich sousedů. A že 
„podnikatel“, dnes více než kdy předtím, je 
hrdé označení pro ty, kteří se umějí i v této 
nelehké době postarat sami o sebe.
 
 — Ing. arch. Martin Valovič
 místostarosta, ODS

M

D

já si dovolím přivítat všechny žáky v našich 
školách, zejména pak všechny prvňáčky. Za 

Prahu 10 jim chci popřát skvělý start do nové 
etapy života.

Osobně mne velmi mrzí, že nemohli tento 
krok udělat už ve zrekonstruované staré škole 
v ulici V Olšinách, protože dle původního 
plánu se v ní mělo už od září 2021 učit. Jako 
TOP 09 jsme pro rekonstrukci budovy udělali 
v minulém volebním období maximum. Vítáme 
rozhodnutí našich nástupců k rekonstrukci 
konečně přistoupit, faktem ale je, že toto 
rozhodnutí přišlo o několik let později, než 
mohlo. Zcela zbytečně se tak otevření školy, 
která je nejen krásná, ale hlavně potřebná, 
protáhne o několik let.

Máme ohromnou radost, že budova bude 
sloužit ke svému původnímu účelu, jak jsme 
ostatně sami navrhovali, bohužel oproti našim 
plánům bude o poznání menší. To bychom 
chápali, kdyby se na zmenšení projektu 
něco ušetřilo, jenže právě kvůli nesmyslným 
průtahům se vedení Prahy 10 „pročekalo“ 
k nárůstu cen za práce i materiál. Ve výsledku 
tak musíme mít radost z toho, že škola bude 
otevřena později, bude tam méně tříd, ale 
bude to stát víc, než jsme navrhovali.  

 
 — Mgr. Ondřej Počarovský
 zastupitel, TOP 09

řeji úspěšný školní rok všem žákům, 
učitelům a po zkušenosti z loňska 

i rodičům. Věřím, že ten letošní bude probíhat 
příjemněji a že covidová zkouška, kterou 
všichni prošli, třeba alespoň v něčem školství 
pomůže.

Kolem 1. září uslyšíme opět plno slibů, jak 
je třeba zlepšovat situaci učitelů i škol, že je 
třeba investic. Tyto sliby jsme všichni vyslechli 
i z úst představitelů Prahy 10 – když nám 
všem zvedali daň z nemovitostí, dušovali 
se, že všechny peníze půjdou do škol na 
Desítce. Daně má městská část vybrané, ale 
„skutek utek“. Zdaleka ne všechny peníze ze 
zvýšených daní do škol skutečně doputovaly.

TOP 09 považovala už před dvěma lety 
zvyšování daně z nemovitostí za nesmysl, 
i vloni jsme žádali navrácení daně na původní 
úroveň. Krom zbytečné zátěže obyvatel jsme 
měli obavu, že se peníze rozpustí v rozpočtu 
a že se nepodaří je všechny nasměrovat tam, 
kde jsou potřeba. Nedělá nám to radost, ale 
obavy se vyplnily. Koalice selhává, a tak ani 
jeden z jejích největších a nejviditelnějších 
slibů o podpoře škol z kapes nás všech jí 
nevyšel.
 

 — Ing. Tomáš Pek, S.E.
 zastupitel, TOP 09
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oučasnost přinesla nárůst cen 
potravin a při home office i zvýšení 

výdajů na energie. K tomu Praha 10 zvýšila 
oproti předchozímu volebnímu období daň 
z nemovitosti na dvojnásobek. I magistrát 
myslí spíše na svou image, když přichází 
s myšlenkou zřízení kolejí v dolní části 
Václaváku. Nebude to plnohodnotná trať, má 
jít o manipulační koleje pro řazení turistických 
souprav. Kde na to vezmou?

Až do poloviny července fungovala pražská 
MHD na rozdíl od jiných měst a Českých 
drah v omezeném režimu. Kdo jel z práce po 
23. hodině, musel cestovat (často přeplněným) 
nočním spojem. Další zásek do rodinného 
rozpočtu představuje srpnové zvýšení ceny 
jízdenek. Ne každý využívá roční kupón, pro 
jednorázovou jízdu pak spíše zvolí cestu 
autem.

I když nám to politici ztěžují, lze něco 
udělat. Řadu let jsem jedním z lokálních 
organizátorů dobrovolnických úklidů a děkuji 
všem, kteří se v náročném období zapojili. 
Každý nasbíraný pytel odpadků (i mimo 
oficiální termíny) šetří městské části výdaje, 
které lze použít např. na zkrášlení dětských 
hřišť. Pytle i rukavice ochotně poskytuje 
Odbor životního prostředí.

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

astupitelkou Prahy 10 jsem od roku 
2006 – v koalici i v opozici. Proto 

mohu s plným vědomím říct, že současná 
koalice pod vedením Vlasty, Pirátů a ODS 
je neuvěřitelně slabá. Radnici ovládají lidé 
bez fantazie, vize a radosti z práce pro 
občany. Starostka Chmelová, místostarostka 
Komrsková nebo radní Kočí jednoduše nemají 
rádi lidi. Proto drasticky zdražují bydlení 
včetně sociálního, proto zrušili většinu 
služeb pro naše obyvatele, proto nás zatížili 
drastickou daní z nemovitosti nebo poplatky 
za parkování. Plus prohrávají boj za záchranu 
Trojmezí nebo dovádí tzv. rekonstrukci 
radnice do fáze vrcholné trap nosti. Těšme se 
na volby, kdy tuto partu „pracující“ ve stylu 
Pata a Mata pošleme do zapomnění.

Pojďme k veselejším věcem. Je dobře, 
že pokračuje celá řada projektů, které 
jsem začala nebo které jsem posouvala 
k realizaci jako místostarostka pro územní 
rozvoj. Patří k nim vlakové zastávky Eden 
a zejména Zahradní Město (přestup mezi 
vlaky a tramvajemi v nejlepším stylu) nebo 
cyklopromenáda na zrušené trati přes 
Strašnice. To jsou věci, které přinesou radost 
nám, kteří máme Desítku v srdci.
 
 — Mgr. Ivana Cabrnochová
 zastupitelka, Starostové pro Prahu ‑Zelená pro 10

S
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okáže současná koalice, vedená 
starostkou Chmelovou, splnit svoje sliby 

z Programového prohlášení a skutečně zajistí 
realizaci rekonstrukce ZŠ V Olšinách a vyřeší 
situaci kolem KD Eden? Otázkou zůstává, 
zda dokáže ve schváleném rozpočtu najít 
200 milionů a dokončit rekonstrukci ikonické 
budovy základní školy.

Schválený rozpočet, který počítá s deficitem 
ve výši 900 milionů za roky vládnutí současné 
koalice v letech 2019 až 2021, nebude schopen 
pokrýt deklarované investiční akce. Vládnoucí 
koalice, která je již na konci volebního období, 
nedokončila ani jednu velkou investiční akci. 
Ať je to okolí radnice, v němž stojí již 15 let 
zavřený KD Eden, nebo samotná rekonstrukce 
budovy radnice, kterou provázejí finanční 
a provozní problémy a v roce 2021 se s ní 
nepočítá.

Na splnění slibů by koalice potřebovala 
cca 2 miliardy, které ve zcela vyčerpaném 
a netransparentním rozpočtu chybí. Občané 
Prahy 10 si proto zaslouží pravdivé informace 
o hospodaření a nakládání s majetkem 
svěřeným MČ Praha 10, o investičních 
projektech a zejména o jejich realizaci.

 — Ing. Romana Šímová, MBA
 zastupitelka, ANO 2011

edním z cílů pirátského programu je 
zpřístupnění maximálního množství 

informací o naší městské části. Jsem proto 
rád, že se nám právě podařilo zpřístupnit 
rozklikávací rozpočet. Nikdy v dosavadní 
historii nebyly podklady na Praze 10 takto 
zveřejněny a předloženy k obecné kontrole.

Nyní můžete průběžně sledovat 
hospodaření naší městské části spolu 
s námi. Nemusíte již žádat úřad o poskytnutí 
informací, procházet tisíce dokumentů 
a faktur. Vše máte k dispozici přehledně 
a na jednom místě. Transparentní 
rozpočet na úrovni všech obcí, měst, krajů 
a především celého státu navrhují Piráti 
dlouhodobě a opakovaně. Cílem rozvoje 
tohoto tzv. rozklikávacího rozpočtu je 
kromě vyžadovaného členění dle vyhlášky 
o rozpočtové skladbě také poskytování 
dat, která jsou zobrazitelná až po úroveň 
jednotlivých konkrétních výdajů rozpočtu 
včetně identifikace příjemce.

Bohužel na vládní úrovni otevření dat 
občanům opakovaně blokují poslanci vládní 
koalice a s ní kolaborujících stran. Přehled 
městských částí, které se aktuálně zapojily do 
tohoto projektu, naleznete na adrese 
https://cityvizor.praha.eu.

 — Ing. Petr Beneš
 místostarosta, Piráti

D J

pocitovemapy.cz/praha-10

Jaký z něj 
máte pocit?
Váš názor pomůže proměnit Desítku 
k příjemnému místu pro život.

Jaký z něj 
Místo,  kde žijete, 
pracujete a trávíte volný čas.

ZDRAVÁ 
PRAHA IO 

Vyplňujte do 30. 9.



Základní škola Karla Čapka má celou řadu 
skvělých pedagogů, kteří své žáky vyučují 
atraktivním způsobem a značnou pozornost 
věnují i rozvíjení dovedností nadaných dětí. 
K jejímu věhlasu však stále častěji přispívají 
také mimoškolní aktivity, o něž se starají 
především učitelky Veronika Dynterová 
a Markéta Žítková. Oplývají ohromnou 
energií pro vymýšlení nejrůznějších akcí 
a jejich následné uskutečňování, a to k velké 
radosti školáků, kteří se s nadšením zapojují 
do dění. Značka „2Lehrerinen“, kterou své 
projekty zastřešují, zkrátka zaručuje zábavu 
a zároveň nabízí příležitosti, jak mít svoji 
školu ještě o něco raději. A pozor, jak pozná
te na konci rozhovoru, generátor nápadů 
„Dvou učitelek“ pracuje nepřetržitě…

Jak jste se na zdejší školu dostaly?
V. D. / Mně se hned po vysoké škole, když 
jsem sháněla práci, nabídla tady ve Vršovicích 
ideální možnost vyučovat německý jazyk 
a dějepis, což je kombinace, kterou jsem vy‑
studovala. Pohovor s paní ředitelkou byl velmi 
příjemný, prostředí se mi jevilo sympaticky, 
takže jsem bez okolků nastoupila. A jsem 
nesmírně spokojená, a to zejména díky mé 

JSME SPŘÍZNĚNÉ DUŠE NA STEJNÉ 
VLNĚ, ÚPLNĚ JSME SE V TOM NAŠLY

kolegyni, se kterou jsme se úplně našly. Jsme 
hodně akční, rády neustále něco pořádáme 
a škola nám vychází vstříc.
M. Ž. / Mě se kdysi zeptala kamarádka, zdejší 
učitelka, jestli bych jim tady nechtěla vypo‑
moct na záskok na prvním stupni. Tak jsem 
to zkusila, i když jsem měla trochu obavy 
z nového prostředí. Byla jsem nervózní, ale 
už tehdy tu byl skvělý kolektiv, který mě bez 
problémů přijal. Našla jsem tu nejen nové 
kolegy, ale postupně i spoustu přátel.

Co obnáší pojem „2Lehrerinen“ a jak tato 
iniciativa vznikla?
M. Ž. / Náš tandem pod německým označe‑
ním „Dvě učitelky“ existuje asi tři roky, ale 
různé akce jsme spolu pořádaly už dříve. Prv‑
ní byla pěvecká soutěž „Tvůj hlas má známou 
tvář“, kdy se zpívalo naživo i z playbacku, 
a přidaly jsme všechny možné efekty, které 
jsme byly schopné zajistit. V organizování 
jsme pokračovaly dál a od začátku jsme cílily 
na celou školu, aby se akcí mohl zúčastnit 
kdokoliv. Zhruba po roce přišel zlomový 
počin, kterým byla charitativní výstava dýní. 
Chtěly jsme něco s přesahem, a tak se zde 
prodávaly cukrářské výrobky s halloweenskou 

tematikou. Vybrané prostředky jsme věnovali 
spolku Dočasky De De, který poskytuje azyl 
opuštěným a týraným pejskům. Při jednání 
s jeho zástupci jsme si uvědomily, že už je 
načase se začít společně prezentovat ve stylu 
„to jsme my, takhle se jmenujeme a tohle jsme 
připravily“.

Co všechno pro děti organizujete?
V. D. / Uplynulý rok byl v tomhle ohledu ne‑
příznivý, celou řadu věcí nešlo uskutečnit. Ale 
předminulé léto se nám podařilo rozvrhnout si 
akce na každý měsíc školního roku. V září za‑
čínáme muzicírování, protože tu máme spous‑
tu talentovaných dětí, které secvičují různé 
skladby. Už jsme měli i závěrečné společné 
vystoupení ve vršovickém divadle MANA. 
Konec října je vyhrazen již zmíněným dýním 
a dobrým skutkům s nimi spojeným, v listopa‑
du pořádáme nocování ve škole – bylo třeba 
na námět Harryho Pottera nebo Halloweenu 
a letos zavládne mexická atmosféra podle 
filmu Coco. Prosinec bude poměrně nabitý…
M. Ž. / … na Barboru 4. prosince chystáme 
pátý ročník pochodu čertů krampusáků 
naší městskou částí. S touhle aktivitou jsme 
v Praze asi úplné průkopnice, protože bylo 
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poměrně složité ji zorganizovat. Na začátku 
jsme plánovaly jen malou akci s pouhým 
oznámením události na facebooku, ale už 
tehdy přišlo asi 500 lidí a Vršovicemi se vydal 
mohutný průvod.
V. D. / Následuje vánoční zpívání při svíč‑
kách, které se koná v kostele sv. Václava na 
náměstí Svatopluka Čecha. Na programu 
jsou známější vánoční písně, které děti baví 
více než tradiční koledy. V lednu budeme mít 
školní ples zaměřený na starší děti, což je 
další novinka, protože základky se do něčeho 
takového obvykle nepouštějí. Únor se nese ve 
znamení únikových her, které se rovněž těší 
velkému zájmu. Míváme pohádkovou s hrady 
a princeznami, pak pro větší žáky jednu 
strašidelnou se šíleným profesorem, který 
experimentuje na dětech, a pro nejmenší opět 
Harryho Pottera, protože to je nejvděčnější 
téma. Letos v lockdownu jsme vše předělá‑
valy do onlinových verzí, které jsme poskytly 
i městské části. V březnu na Den učitelů si 
vyměňujeme role – z dětí se stávají vyučují‑
cí, kteří mají na starost svoje spolužáky. Je 
zajímavé sledovat, jak bývají v nové roli občas 
zoufalí, že nemůžou do svých kamarádů „na‑
bušit“ látku, a používají přitom stejné hlášky 
jako jejich učitel. V dubnu je na programu 
opékání buřtů a pálení čarodějnic, přidává se 
i školní akce Den Země. V květnu využíváme 
výborného pana učitele Trávníčka, který učí 
zeměpis, dějepis a tělocvik a ve svém volném 
čase vyrábí populární „pub kvízy“, takže 
udělal něco podobného i pro školu. A konečně 
v červnu uvádíme pěveckou soutěž, o níž už 
byla řeč.

S žáky jste také vydali už dvě knihy – „Vršo
vice vyprávějí“ a „Střípky vyprávění“. To patří 
rovněž k vašim společným akcím?
V. D. / Do toho jsem se pustila se svojí třídou, 
ale Markéta nám jako takřka profesionál 
pomáhá s focením a propagací, uspořádala 
i křest v divadle MANA. Na vysoké škole jsem 
se hodně zabývala orální historií a vzpomín‑
kami pamětníků a nyní jsem tu zkušenost 
chtěla předat i dětem. První knížka se věno‑
vala pamětem místních vršovických lidí, které 
jsme navštěvovali a povídali si s nimi. Základ 
druhého titulu tvoří vzpomínání prarodičů 
mých žáků nebo pratety jednoho z nich, 
což je poslední lidická žena, která se s námi 
podělila i o zážitky z koncentračního tábora. 
Děti u toho vyvinuly úsilí při práci s prameny 
a kritické myšlení.

Aby toho nebylo málo, vrhly jste se i na 
vydávání školních novin…
M. Ž. / Tohle jednou napadlo Verunku. Kdysi 
už se tady o to někdo pokoušel, ale děla‑
lo se to ručně a nedopadlo to dobře. Byla 
jsem skeptická, říkala jsem si, že to nakonec 
budeme dělat samy… Ale po vyhlášení náboru 
se přihlásilo docela dost dětí, takže jsme si 
to mohly první rok hezky vyzkoušet a protří‑
dit a v tom dalším už jsme začaly být tvrdší 
šéfredaktorky a třeba s odevzdáváním článků 

je pěkně proháníme. Vycházíme jednou za 
dva měsíce pod názvem „Věc Makropulos“ 
a píšeme o všem možném, o dění v Praze 10, 
o úspěších našich žáků, oblíbené jsou roz‑
hovory s učiteli, jejich soukromí děti zajímá. 
Snažíme se je i trochu vzdělávat v oboru, ne‑
dávno jsme tu měli školení o psaní, třeba jak 
ověřovat informace, a dokonce jsme se byli 
díky Verunce podívat v redakci Reflexu.
V. D. / Ze začátku někdy odevzdané články 
postrádaly hlavu a patu, až jsme z toho byly 
zoufalé, ale postupně se to změnilo. Asi po‑
slední tři čísla nás už nadchla, děti to začaly 
brát zodpovědně, dodržovaly termíny, jsou 
schopné napsat smysluplný článek a vyhledat 
nebo k němu pořídit hezkou fotku. Noviny vy‑
rábíme díky nástroji, který se jmenuje School 
Press Club, na který nám přispívá rodičovské 
sdružení stejně jako na tisk. Chceme se do‑
pracovat až ke jmenování šéfredaktora, který 
by za vydávání odpovídal, ale ještě chvíli 
potrvá, než si ho vychováme.

Proč vlastně tyto mimoučební aktivity dělá
te, kde na ně berete energii a čas?
M. Ž. / Hodně pomáhá, že jsme kamarádky 
a spřízněné duše na stejné vlně.
V. D. / Jsme silně propojené, jedna něco udělá 
a druhá na to naváže, aniž bychom si něco 
řekly. Úplně jsme se v tom našly.
M. Ž. / Čas bereme, kde se dá, jde to na úkor 
vlastního osobního života. Občas sice strašně 
šňafeme „já už to dělat nebudu, už jsem una‑
vená, není čas…“.
V. D. / … Třeba když sedíme a ponocujeme ve 
škole ještě ve čtyři ráno…
M. Ž. / Ano, ale potom nás to přejde, protože 
se v tom zkrátka vyžíváme. Já třeba večer 
napíšu: „Hele, co kdybychom udělaly tohle?“ 
A Verča mi odepíše: „Taky mě to teď napadlo 
a promýšlím to.“ Pak jsme schopné si o tom 

psát dlouho do noci a ráno vstaneme v pět 
a pokračujeme tam, kde jsme přestaly.
V. D. / Zabírá to opravdu hrozně moc času, 
navíc ještě sháníme finance, protože chceme, 
aby si z toho děti i něco odnesly. Školu 
pořád o peníze žádat nemůžeme, rodičovské 
sdružení má také omezené zdroje, takže 
oslovujeme sponzory, kde se dá. Naštěstí 
nám leckdo pomůže, ale zase třeba musíte 
pro slevové vouchery zdarma dojet na druhý 
konec Prahy… Ale zkrátka já to dělám kvůli 
sobě, protože mě to naplňuje, a s Markétou si 
skvěle rozumíme. Když navíc ještě vidíte, jak 
jsou děti nadšené a vnímají nás jako normální 
lidi, se kterými je možné navázat i přátelský 
vztah bez toho, aby utrpěla naše autorita! 
Tahle naše otevřenost se vyplácí, když potom 
řešíme nějaké problémy.
M. Ž. / Potom nás těší, když i ti největší frajeři, 
pro které je všechno „trapný“, přijdou třeba na 
naše nocování.
V. D. / Nebo nám chodí krásné maily od 
rodičů, kteří si uvědomují, kolik času do všeho 
investujeme, a moc nám děkují.

Děti jsou spokojené, ale přidávají se k vám 
i ostatní pedagogové?
V. D. / Jsme obecně velmi aktivní škola, 
například učitelky na prvním stupni mají 
hodně třídních projektů pro svoje žáky. K těm 
celoškolním akcím, které zastřešujeme, jsme 
kromě pana učitele Trávníčka strhli i paní 
učitelku Horákovou. Ta učí tělocvik a vymy‑
slela úžasný TEPfaktor jako sportovní den. 
Kolegové si už zvykli, že pořád něco dělá‑
me, účastní se našich aktivit a nabízejí nám 
pomoc, podporuje nás i vedení školy. Když 
jsou větší akce, jako přespávání ve škole, 
tak se můžeme s organizací spolehnout na 
paní učitelku Návarovou, je taková naše třetí 
„Lehrerin“. 
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Pochází z  Liberce,  kde také vystudovala česko
německé Gymnázium F.  X.  Šaldy.  Poté absolvovala 
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy,  obor 
německý jazyk a dějepis.  Tyto předměty nyní j iž  pátým 
rokem vyučuje na druhém stupni ZŠ Karla Čapka. Jako 
milovnice historie ještě ve volném čase o víkendech 
provází  na zámku v Sychrově.

V E R O N I K A  D Y N T E R O VÁ

Původně žila v Litoměřicích,  kde získala vzdělání 
na střední pedagogické škole.  Učitelskému oboru 
se dál věnovala na Pedagogické fakultě Univerzity 
J .  E.  Purkyně v Ústí  nad Labem, kde studovala 
sociálně pedagogickou asistenci.  Po vysoké škole 
nastoupila v pražském Břevnově jako učitelka 
v mateřské škole a po záskoku zůstala v Základní 
škole Karla Čapka, kde nyní působí osmým rokem 
jako učitelka na prvním stupni.

M A R K É TA  Ž Í T K O VÁ

Vaše aktivity působí velmi otevřeně nave
nek, snaží se vaše škola být sousedská?
M. Ž. / Jednoznačně. Původně jsme dělaly 
akce pro děti, potom jsme chtěly, aby se mohli 
zapojt i rodiče, a z toho vyplynula ambice 
otevřít se i celé Praze 10. Dopadlo to tak, že 
na pochod krampusáků přijíždějí lidé i z jiných 
částí města. Myslíme si, že tím můžeme 
inspirovat i ostatní lidi, ukazujeme, že něco 
podniknout není zase tak složité.
V. D. / Také hodně spolupracujeme s míst‑
ními podniky, s restauracemi, s knihkupec‑
tvím a divadlem i s radnicí, kde jsme byli na 
sousedském setkání, takže máme kontakty na 
zdejší spolky apod.

Uplatňujete svoji kreativitu i ve výuce?
V. D. / Já se snažím, aby děti měly němčinu 
a dějepis rády, protože mnozí mí vrstevníci 
mi říkají, že tyhle předměty nesnášeli. S tím 
se snažím bojovat a přišla jsem na to, že 
dějepis je vlastně nejlepší a nejlehčí předmět 
na to, pojmout ho tvůrčím způsobem. Takže 
frontální výuku byste u mě nenašli. Mám 
hrozně ráda šestou třídu, kde už žáci svým 
projevem a vyspělostí patří na druhý stupeň, 
ale zároveň jsou ještě do všeho nadšení. 
Když probíráme pravěk, tak v tomhle stylu 
třeba pečeme chleba, v době bronzové 
vyrábíme různé dobové předměty, mumifi‑
kujeme spolužáky apod. Snažím se učit hrou 
a to je hodně baví. U starších dětí už s tímhle 
moc neuspěju, tam se přikláním k badatelské 
metodě, což zahrnuje například právě onu 
tvorbu knížek. Pracujeme také s různými 
materiály, které jim nosím z archivu, a letos 
se chystáme na rok 1968, který bychom chtěli 
zpracovat nejrůznějšími formami. S němčinou 
je to trochu horší, protože to je u nás druhý 
jazyk, který se učí od 7. třídy. A pro mnoho 
dětí už je obtížnější zvládat ho ještě k ang‑
ličtině. Ale i tady se snažím vnést do výuky 
co nejvíce hravý přístup, aby se děti vždy 
zaktivizovaly a překously to, co je potřeba 
nabiflovat.
M. Ž. / Já jsem mluvila s několika rodi‑
či svých bývalých žáků, kteří jsou úplně 
nadšení, jak zábavně Verča učí dějepis. 
Při onlinu si prý k počítači sedali spolu se 
svými dětmi a poslouchali, ani nedutali… Na 
prvním stupni, jak už bylo řečeno, děláme 
hodně projektovou výuku. Vždy v září si 
naplánujeme, jak v daném školním roce 
výuku povedeme, a všechny její složky 
tomu přizpůsobíme, včetně sebehodnocení. 
U těch nejmenších je zkrátka důležité, aby 
je učení bavilo. Proto u nás nejsou takoví ti 
profesionálové ve špatném slova smyslu, 
kteří pouze chtějí, aby se děti jakýmkoliv 
způsobem něco konkrétního naučily a měly 
výsledky. Vedeme děti k samostatnému my‑
šlení a chceme jim rozšiřovat obzory, takže 
když něco probíráme, hned koukáme, jestli 
někde není nějaká akce, kterou bychom 
k tomu mohli navštívit. Těch věcí je opravdu 
moc, třeba hodně vaříme, pečeme a spojuje‑
me to se slohem a tak.

Vaše škola se mimo jiné zaměřuje na práci 
s nadanými žáky. Jakým způsobem?
M. Ž. / Prvotně je to zásluha paní učitelky Vá‑
vrové, která u nás v tomto směru dlouhodobě 
spolupracuje s Mensou (organizace sdružující 
lidi s nadprůměrnou inteligencí – pozn. red.). 
Ona je matikářka, ale po domluvě s třídními 
učiteli vyhledává i děti s talentem na český 
jazyk. Vybraní žáci mají jednou týdně společ‑
nou hodinu, kde svoje znalosti a dovednosti 
prohlubují nad rámec běžné výuky.
V. D. / Máme také novou paní učitelku Šitner 
na výtvarnou výchovu, která krásně rozvíjí 
děti s uměleckým nadáním pro malbu nebo 
fotografování.

To všechno zní velice pozitivně. Je také 
něco, co vás v současném českém školství 
trápí?
V. D. / Já jsem chtěla učit odmalička, už když 
jsem začala číst a psát, tak jsem okamžitě 
začala vyučovat svoji mladší sestru. Učitelství 
neberu jako povolání, ale jako poslání, jak se 
říká, a proto si neumím představit, že bych 
někdy dělala něco jiného. V dětech nevidím 
žádný problém, ty zvládly úžasně i distanční 
výuku. Máme hodně papírování, všelijakého 
vyplňování, ale nejvíc mě mrzí, když si někteří 
lidé myslí, že jsme jako učitelky v poledne 
doma. Musím se hořce usmát, protože tady 
s Markétkou často býváme do večera. A i kdy‑
bychom vypustily všechny svoje akce, tak 
dřív jak v pět nebo v šest neodejdeme – od‑
učíme, ale pak se připravujeme na druhý den, 
opravujeme sešity, píšeme rodičům dětí, které 
chyběly... Tím si nestěžuji, dělám to ráda, ale 
vnímání naší práce je někdy ze strany veřej‑
nosti docela povrchní. Přitom tomu věnujeme 
opravdu maximum, což se ukázalo i v dis‑
tanční výuce, kterou si naše škola rozhodně 
neulehčovala.
M. Ž. / Nemyslím, že by ve školství bylo něco 
vyloženě špatně, ale vadí mi hrdinové, kteří se 
na sociálních sítích podivují „já nevím, na co 
si stěžujou, mají dva měsíce prázdnin, minulý 
rok byli pořád doma za plný plat a nic neděla‑
li…“. Někteří lidé se zasekli ve vzpomínkách na 
školu svého dětství, ale nevnímají, že se doba 
změnila. Mnozí rodiče chtějí třeba dávat děti 
na soukromé školy, protože se domnívají, že 
jen tam je projektová výuka, ale tu my máme 
jako státní škola také.
V. D. / Nabízíme atraktivní školní prostředí, 
což je naštěstí vidět u zápisů, kde nastává 
velký převis poptávky, děti k nám chtějí.

Na co se v novém školním roce těšíte, už 
vám zraje nějaký další nápad?
V. D. / Novinky určitě budou, kromě novin 
například přemýšlíme o nahrávání podcastů…
M. Ž. / Škole zůstaly nějaké peníze, tak nám 
je nabídla pro tohle využití. Nakoupily jsme 
tedy mikrofony a další vybavení a uvažovaly 
jsme, že by se mohly předčítat Verčiny knihy. 
Dělaly by to děti z redakce novin, protože 
původní plán byl, že někteří z nich se ujmou 
role moderátorů a vznikne školní televize na 

sociálních sítích. Druhou možností by bylo 
zpracovávat formou podcastů rozhovory, kte‑
ré připravujeme do novin, protože ne každý 
si je otevře v tištěné podobě. Rodiče nám je 
sice chválí, ale děti už si dneska asi dají raději 
něco do sluchátek.
V. D. / Uvidíme, chceme si udělat průzkum, 
které osobnosti by děti chtěly poslouchat. Já 
budu nyní učit deváťáky, takže by třeba neby‑
lo na škodu zvát zástupce různých povolání. 
Hodně dětí totiž ještě není rozhodnuto, co 
budou dělat po základce, tak aby se inspiro‑
valy. Už jsem podobný projekt dříve dělala 
– žáci si vybrali, která povolání chtějí pozvat, 
a dozvěděli se, v čem ty různé profese přesně 
spočívají, jaké jsou v nich platy. Předtím měli 
leckdy zkreslené představy…
M. Ž. / Natočíme podcasty třeba s kuchařem, 
truhlářem, automechanikem a psychologem 
a děti si je můžou pustit, kdy budou chtít, 
případně se k nim vracet. To je super, to udě‑
láme rovnou! 
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SPOLEČNĚ 
ZA ČISTĚJŠÍ DESÍTKU

DĚKUJEME VÁM 
ZA NÁPADY 
PRO DESÍTKU

JAK DÁL SE 
STRAŠNICKÝM 
DIVADLEM?Více než 2,5 milionu korun vynaloží Pra

ha 10 každý měsíc na úklid svého veřejné
ho prostoru. Loni tuto péči ještě výrazně 
posílila, přesto řeší stovky podnětů od 
nespokojených občanů. Radnice se proto 
rozhodla apelovat na zodpovědné chování 
lidí v ulicích a parcích.

„Desítka nerovná se hovínka,“ hlásá pilotní 
materiál kampaně. Upozorňuje na to, 
že jen odstraňování psích exkrementů 
z veřejných ploch pomocí speciálních 
vysavačů stojí 300 tisíc korun měsíčně. 
Další slogany mohou vymýšlet samotní 
občané, které městská část oslovuje na 
sociálních sítích. „Chceme lidi motivovat 
k tomu, aby pečovali o své nejbližší okolí 
a ideálně sami poučili ty sousedy, kteří 
v něm dělají bezdůvodně nepořádek,” říká 
místostarostka pro životní prostředí Jana 
Komrsková. Nejpovedenější slogany od 
občanů městská část vybere a umístí na 
své vizuální materiály.

„Pro čisté ulice a zeleň bez odpadků se 
snažíme dělat maximum. Klíčové je ale zod
povědné chování nás všech, jen důsledný 
úklid nestačí,” zdůrazňuje místostarostka 
Komrsková. Městská část úklid svého 
území po patnácti letech nově vysoutě‑
žila a pojala ho mnohem šířeji. Smlouvy 
z přelomu roku nyní zahrnují například 
také pravidelný svoz odpadkových košů 
rozmístěných mimo zelené plochy nebo 
odvoz černých skládek, který se dříve řešil 
nekoncepčně samostatnými objednávkami. 
Mezi standardní činnosti patří rovněž stroj‑
ní úklid psích exkrementů a zimní čištění 
chodníků.

A jaké jsou reálné náklady? Za pravidelný 
úklid chodníků radnice platí průměrně 1,3 mi‑
lionu korun měsíčně. Veřejná zeleň, tedy 
ostatní plochy, které městská část spravuje, 
vyjdou na dalších 1,2 milionu. Navíc pracov‑
níci z Odboru životního prostředí a územního 
rozvoje řeší stovky individuálních podnětů 
k úklidu od samotných občanů. „Jen loni 
nám na nečistoty přišlo 122 podnětů pro
střednictvím MMS, přibližně čtyřikrát tolik 
pak přes aplikaci zmapujto.cz, nepořádek 
nám lidé hlásí také přes call centrum úřadu, 
běžnou korespondencí či telefonicky,” dopl‑
ňuje místostarostka Komrsková.

Do konce dubna tohoto roku jste nám mohli 
posílat své nápady a tipy na projekty, které 
by radnice Prahy 10 měla podle vás v nej
bližší době uskutečnit. Přišlo jich celkem 
112, což nás velice potěšilo. Vaše návrhy 
se týkaly zejména volného času, sportu, 
zeleně, komunitních aktivit nebo úprav 
veřejných prostranství.

Nyní je na radnici příslušné odbory třídí 
a zjišťují, které z nich by mohly být zařazeny 
do rozpočtu na příští rok nebo do databáze 
čekatelů pro následující období. Některé bu‑
deme muset vyřadit, protože jsou například 
navrženy na pozemky, které nepatří městské 
části nebo nejsou v našich finančních či 
realizačních možnostech.

Všechny navrhovatele každopádně průběžně 
informujeme o tom, jak bylo s jejich nápady 
naloženo. „Teď v říjnu plánujeme uspořádat 
veřejné setkání k představení Akčního plánu 
pro rok 2022, který sestavují jednotlivé 
odbory úřadu ve vazbě na přípravu rozpoč
tu Prahy 10 pro příští rok. Pevně věřím, že 
v něm mnozí aktivní občané najdou i některé 
své nápady,“ sděluje radní Lucie Sedmihrad‑
ská, která má na starost finance, rozpočet, 
dotace a participativní rozpočet. Kompletní 
seznam návrhů, které radnice obdržela, si 
můžete prohlédnout na webových stránkách 
www.praha10.cz/strategie.

 — Iva Hájková, 
 oddělení strategického rozvoje a participace

Po vršovickém Vzletu vypsala radnice 
Prahy 10 konkurz na provozovatele dalšího 
kulturního prostoru. Aktuálně se mohou 
umělecké subjekty ucházet o pronájem 
Strašnického divadla, které se nesporně 
může pochlubit slavnou historií. Při výběru 
nejvhodnějšího zájemce bude Desítka klást 
velký důraz na uměleckou kvalitu projektu.

Městská část si přeje, aby výběrové řízení 
zajistilo objektu smysluplné kulturní a volno‑
časové využití. „Činnost v něm provozovaná by 
měla mít výrazný přínos nejen pro kulturní roz
voj Strašnic, ale celé Prahy 10. Nepreferujeme 
žádný umělecký žánr, může se jednat o činnost 
divadelní, hudební, filmovou, volnočasovou 
nebo i kombinovanou,” shrnuje místostarosta 
pro školství a kulturu David Kašpar.

Praha 10 chce konkurzem dosáhnout podobně 
úspěšného výsledku, jako se to podařilo s pů‑
vodně prvorepublikovým kinem Vzlet. Ikonic‑
kou budovu nejprve zrekonstruovala, násled‑
ně na jejího provozovatele vypsala výběrové 
řízení. A vyhrála společnost Ústředna, která 
sdružuje autorské divadlo Vosto5, tradiční 
vršovické Kino Pilotů a světoznámý orchestr 
Collegium 1704, jenž letos zahajoval Pražské 
jaro. „U Strašnického divadla postupujeme 
obdobně. Také zde budeme při výběru provo
zovatele hledět zejména na kvalitu nabídky. 
Při hodnocení bude mít proto nabízená cena 
pronájmu váhu pouze 30 %. Tedy stejnou jako 
význam dané služby pro místní obyvatele. 
Ze 40 % bude rozhodovat celkový kulturní 
přínos,” popisuje místostarosta Kašpar.

Zájemci mohou podat přihlášku do konkur‑
zu nejpozději 30. září ve 12.00 hod. Nájemní 
smlouva bude s vybraným provozovatelem 
uzavřena od 1. července 2022 na dobu tří let 
s možností dalších prodloužení 
vždy o rok. Podrobnosti výbě‑
rového řízení jsou k dispozici 
na webu městské části www.
praha10.cz v sekci Bydlení / 
Pronájem nebytových prostor.

Jedná se o hlavní nástroj  k plnění cílů desetileté 
Strategie pro Desítku.  Akční plán je tvořen 
investičními i  neinvestičními projekty na období 
jednoho roku s přesahem do dalších let.  Schvaluje ho 
zastupitelstvo městské části  spolu s rozpočtem.

A K Č N Í  P L Á N
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ZDRAVÍ

ZAJÍMEJTE SE 
O PREVENCI 
RAKOVINY!

ZDRAVÁ PRAHA 10

Členem Pacientského hubu ve Vršovicích je 
také obecně prospěšná společnost ONKO 
Unie. Funguje již deset let a podporuje 
pacientky s onkogynekologickými diagnó
zami (karcinom děložního čípku, vaječníků 
a dělohy) a metastatickou rakovinou prsu. 
Zaměřuje se na vzdělávací a osvětové kam
paně a prevenci, která je nekončícím příbě
hem. Na její význam upozorňuje i ředitelka 
této pacientské organizace Petra Adámko
vá, které jsme položili několik otázek.

Jakou podporu poskytujete svým pacient
kám nejčastěji?
Především jim předáváme informace o pre‑
venci i léčbě, ale také jim pomáháme vyznat 
se v možnostech našeho zdravotnictví a radí‑
me například s poskytnutím druhého názoru 
odborníka. Také fungujeme jako jakýsi roz‑
cestník a pacientky směrujeme i na sociální 
nebo psychologické poradenství. Je důležité 
vědět, kde v nepřeberné nabídce informací 
najít ty správné a ověřené.

Jaký je v dnešní době zájem o prevenci 
onkologických onemocnění?
Moc mne těší, že nyní potkávám mnohem 
více žen, které jsou zodpovědné ke svému 
zdraví a o prevenci se zajímají. V oblasti on‑
kogynekologie jde o očkování proti lidskému 
papilomaviru (HPV), který způsobuje přede‑
vším rakovinu děložního čípku, možnosti HPV 
DNA testace a hlavně každoroční preventivní 
prohlídky u gynekologa a zdravý životní styl. 
Zapomínat bychom neměli ani na pravidelný 
pohyb a duševní hygienu. Každý krok i úsměv 
se počítá k dobru!

Na jakých akcích kromě Fialové cyklojízdy, 
na niž zveřejňujeme pozvánku, vás může 
podpořit veřejnost?
Obyvatelé Prahy 10 se s námi mohou setkat 
na akci Zdravá Praha 10 13. října před NC Eden 
a věřím, že v prosinci se nám podaří uskutečnit 
pravidelný odborný seminář Dny ONKO Unie. 
Plánujeme osobní setkání, ale také online pře‑
nosy přednášek odborníků, abychom umožnili 
účast opravdu všem zájemcům. Sledujte naše 
stránky www.onko ‑unie.cz a facebookový 
profil, kde najdete aktuální informace.

Našli jste u nás v Pacientském hubu dobré 
zázemí?
Jsme moc rádi, že Pacientský hub vznikl! Je 
to místo, kam rádi chodíme a velmi dobře se 
tam cítíme. Poskytuje skvělé zázemí pacient‑
ským organizacím, coworkingová místa 
i zasedací místnosti a také nabízí aktivity pro 
veřejnost. Těším se tady na viděnou!

Radnice se v září a říjnu zaměří na osvětu 
v oblasti zdraví. V rámci rozsáhlé kampaně 
poskytne svým občanům řadu rad a tipů 
souvisejících se zdravým životním stylem 
a prevencí různých onemocnění. Iniciati
vu s názvem „Zdravá Praha 10” připravila 
městská část ve spolupráci s desítkami 
profesních organizací a zahrnovat bude 
také stejnojmenný veletrh.

Kampaň je rozdělena do čtyř tematických 
oblastí, kterými jsou první pomoc sobě i ostat‑
ním, zdravý pohyb, kvalitní strava a zdravá 
mysl. „Chceme konkrétními náměty ukázat, jak 
lidé mohou svým přístupem k životu aktivně 
předcházet onemocněním, proč by měli dbát na 
prevenci a jak mohou správně a efektivně po
máhat ostatním, včetně lidí nemocných nebo se 
zdravotním handicapem,” popisuje Michal Kočí, 
který je na vršovické radnici radním pro sociální 
oblast a zdravotnictví a poskytl celé kampani 
svou záštitu. „Jako městská část zdravotní péči 
ze zákona nezajišťujeme, máme tedy jen velmi 
omezené možnosti k jejímu rozvoji. Ty se však 
snažíme naplno využít,” doplňuje radní Kočí.

Zájemci tak na profilech Prahy 10 na sociálních 
sítích najdou například informace ke zdravému 
stylu stravování, návody na nejrůznější cvičení 
či podrobnosti týkající se prevence onkolo‑
gických onemocnění. Velká pozornost bude 
věnována také duševním onemocněním, která 

ŘEDITELKA ONKO UNIE PETRA ADÁMKOVÁ (UPROSTŘED)

Kvalitní 
strava
♥ Soustřeďte se na množství 

a pestrost toho, co jíte.
♥ Zajímejte se o původ potravin, 

sledujte výživové hodnoty.
♥ Jezte pravidelně, nevynechávejte 

snídani, ani svačiny a najděte místo 
pro ovoce a zeleninu.

Zdravá 
mysl

♥ Nejen viry a bakterie, výrazně 
nám škodí i stres.

♥ Věnujte své psychice stejnou 
péči, jako svému tělu.

♥ Pokud máte psychické 
problémy, nestyďte se je řešit.

První 
pomoc
♥ Pomáhejte sami sobě, 

myslete na prevenci nemocí!
♥ Buďte připraveni poskytnout 

ostatním první pomoc. 
♥ Odhoďte předsudky o lidech 

se speciálními 
potřebami.

Zdravý 
pohyb

♥ Sportujte kdekoliv – doma, 
v tělocvičně nebo v parku.

♥ Pokud máte sedavé zaměstnání, 
najděte si vhodná cvičení.

♥ Nemusíte pořád sedět v autě – 
choďte pěšky, jezděte 

na kole.

Kampaň se koná 
pod záštitou radního pro zdravotnictví a sociální oblast 

Mgr. Michala Kočího

ZDRAVÁ 
PRAHA IO

#zdravapraha10 

jsou často stigmatizována, a péče o psychiat‑
rické pacienty dlouhodobě pokulhává.

Teorii pak doplní praktické ukázky na ven‑
kovním veletrhu. Ten je v aktuální situaci 
naplánovaný na středu 13. října a uskuteční 
se na prostranství před NC Eden. Jednotlivé 
zdravotnické a sociální organizace, zejména 
z Prahy 10, na něm budou mít své stánky, 
některé prezentace proběhnou v rámci do‑
provodného programu.

Kromě etablovaných organizací, jako je 
Státní zdravotní ústav či Hygienická stanice 
hl. m. Prahy, spolupracuje Desítka při realizaci 
kampaně také s místní Střední zdravotnickou 
školou v Ruské ulici nebo se Školní jídelnou 
Praha 10, která zajišťuje stravování pro všechny 
základní školy zřizované městskou částí. Vý‑
znamným partnerem je i vršovický Pacientský 
hub, projekt Ministerstva zdravotnictví, který se 
zaměřuje na podporu pacientských organizací.
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SCOOTERING 
BEZ TÍŽE
Navzdory koronaviru zůstaly prázdniny pro 
děti a mládež časem odpočinku, příležitostí 
pro různé výzvy a zdrojem zážitků. Avšak 
ne každý mladý člověk má o prázdninách 
možnost vydat se mimo vyjeté koleje 
každodennosti a všednosti, a to byl jeden 
z důvodů, proč jsme na Gutovce uspořádali 
nevšední scooteringové odpoledne.

O co šlo? Scootering je jízda na speciální 
freestylové koloběžce, s níž se během jízdy 
provádějí nejrůznější triky. Většinou se tak jezdí 
ve skateparcích a po nejrůznějších překážkách. 
Akci organizovala Beztíže, specializované oddě‑
lení DDM Praha 3 – Ulita, které kromě Prahy 10 
poskytuje terénní služby pro mládež i v Pra‑
ze 2 a 3, kde provozujeme také dva nízkopraho‑
vé kluby. Jakožto terénní pracovníci prochá‑
zíme městskou částí a motivujeme mládež ke 
smysluplnému trávení volného času, nabízíme 
podporu v obtížných životních situacích a zajiš‑
ťujeme mimo jiné například doučování.

Scooteringová soutěž o hodnotné ceny se 
konala první prázdninový den ve sportovním 
areálu Gutovka pod vedením lektorů Richarda 
Zelinky a Daniela Baudyše a za podpory 
obchodu Gizmania. Lektoři měli na starost 
soutěž pro několik týmů a pomáhali účast‑
níkům s technikou jízdy, kolegyně z nového 
nízkoprahového klubu na Praze 10 YMCA 
Decima půjčovaly koloběžky a pracovni‑
ce a pracovníci Beztíže zajišťovali plynulý 
průběh akce. K dispozici bylo také drobné 
občerstvení a akci provázela reprodukovaná 
hudba. Pracovníci se v průběhu zaměřovali 
také na individuální sociální práci, věnovali se 
osobním tématům, informovali nové zájemce 
o službě a rozdávali preventivní materiály.

Cílem akce bylo nabídnout mládeži smyslu‑
plné a aktivní trávení volného času, mož‑
nost naučit se nové dovednosti, uvědomit 
si bezpečnostní rizika sportu a ve férovém 
prostředí si zasoutěžit o zajímavé ceny. Akce 
byla také příležitostí strávit odpoledne se 
svými vrstevníky a navázat nové vztahy.

 — Šimon Pohořelý,
 terénní sociální pracovník, 
 Streetwork Beztíže, Praha 10

VELETRH
SOCIÁLNÍCH

A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

desitkadesitkapomaha.czpomaha.cz
V případě nepříznivé epidemiologické situace si vyhrazujeme právo změnit 

datum konání veletrhu sociálních a návazných služeb. 

Představí se organizace, které mohou Vám nebo 
Vašim blízkým pomoci v obtížné sociální situaci.

V den konání veletrhu bude mít u NC Eden své stanoviště 
OČKOVACÍ AUTOBUS, 

a to v době od 10.00 do 18.00 hod.

před NC Eden
U Slavie 1527, Praha 10

středa 15. září 2021
11.00–17.00 hod.

FIALOVÁ 
CYKLOJÍZDA
V pondělí 20. září proběhne mezinárodní 
osvětová akce World GO Day (Světový den 
onkogynekologických diagnóz). Ta se zamě‑
řuje na prevenci zhoubných gynekologických 
onemocnění a v Česku bude mít již potřetí 
podobu Fialové cyklojízdy hlavním městem. 
Na společnou cyklojízdu se vydají lékaři, 
pacienti, známé osobnosti, novináři i široká 
veřejnost. Tímto způsobem vyjádří solidaritu 
ženám, které s onkogynekologickými nemo‑
cemi bojují, neboť fialová je jejich symbolickou 
barvou. Zároveň se budou snažit upozornit na 
zásadní význam prevence v těchto případech.

Peloton odstartuje z Prahy 10, od Pacientské‑
ho hubu, který sídlí na adrese U Vršovického 
nádraží 30/30. Cíl jízdy bude u sportovního 
areálu naproti restauraci Rosmarina v ulici 
Vltavanů v Praze 4 – Modřanech. Účast na 
cyklojízdě je zdarma.
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K  Saratovská 3420/2a, www.kdbarikadniku.cz

KONCERTY

út 7/9 20.00

POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ
Písně skupin Nerez a Koa v podání kapely 
Jazz Elements

pá 10/9 18.00

PRODOBROFEST
Benefiční koncert

po 13/9 20.00

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

čt 16/9 20.00

ROMAN DRAGOUN A HIS ANGELS

pá 17/9 19.00

OHAŘI 50 LET (HOST TAXMENI)

so 18/9 18.00

ROCK´N´ROLL NA BARČE
Pavel Sedláček a Cadillac, Frankie Trier and 
The Screwballs, QR band
 
čt 23/9 20.00

LAURA A JEJÍ TYGŘI
 
po 27/9 19.00

SETKÁNÍ OSAD NA BARČE
Hraje František Nedvěd ml. s kapelou a hosté
 
čt 30/9 20.00

ROMAN HORKÝ A KAMELOT

TANEČNÍ ZÁBAVY

st 29/9 20.00

COUNTRY BÁL
Hraje Globus, výuka tanců

KULTURNÍ DŮM 
BARIKÁDNÍKŮ

K  Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo .cz

út 7/9 a po 20/9 19.30

GIN GAME
Nečekané setkání dvou osamělých duší v tra‑
gikomickém příběhu o hrách nejen karetních, 
ale i životních. Hrají: Z. Kronerová, D. Sitek

čt 9/9 (premiéra), út 14/9 a pá 24/9 19.30

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

ne 12/9

OSLAVA 90 LET VRŠOVICKÉHO DIVADLA
Celodenní program ke kulatému výročí diva‑
dla. Prohlídky zákulisí, dokument o vzniku in‑
scenace Víra! Láska! Naděje? a mnoho dalšího. 
Pro bližší informace sledujte webové stránky 
a sociální sítě divadla.

st 15/9 a ne 19/9 19.30

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. Hornáčko‑
vá, V. Svojtková, T. Nekudová, V. Hanzl

čt 16/9 (premiéra) a čt 30/9 19.30

MÁMA ŘÍKALA, ŽE BYCH NEMĚLA
Čtyři generace žen a žádná se nechce podo‑
bat své matce! Hrají: M. Málková, D. Černá, 
R. Fiedlerová, S. Černodrinská

pá 17/9 19.30

LETNÍ DEN
Čeho jsou muži schopni, když mezi ně vstoupí 
rozmarná žena? Komedie S. Mrožka. Hrají: 
Z. Kalina, D. Rous a P. Tenorová / M. Málková

so 18/9 19.30

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

út 21/9 19.30

VÍRA! LÁSKA! NADĚJE?
Podle románu A. Jiráska Temno. Příběh lásky 

VRŠOVICKÉ DIVADLO 
MANA

v osudově rozpolceném světě. Hrají:
T. Novotný, T. Vítů, M. Vejdělek, Y. Stolařová, 
L. Domesová, L. Hruška, J. Kropáček

st 22/9 19.30

TA TŘETÍ
Existuje recept na štěstí se zárukou? Člověk 
má přece milovat hlavně sebe. Divadelní adap‑
tace klasického románu Jaroslava Havlíčka. 
Hrají: L. Jurek, D. Pfauserová, S. Jachnická, 
V. Janků, P. Klimeš, L. Hädler Stirský

út 28/9 19.30

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ?
Pravdivý příběh hrdinů, kteří stáli u zrodu svo‑
bodného Československa. Podle vzpomínek 
Františka Nováka. Hrají: M. Kačmarčík, 
M. Málková, J. Hofman, V. Udatný

K  Košická 71/21, www.oldstars.cz

so 4/9, ne 26/9, pá 8/10 a so 9/10 20.00

LÁSKA A POROZUMĚNÍ
Hořká komedie o třech mladých lidech, kteří 
své životy sice stále řeší, ale přesto se neustá‑
le ocitají v nelehkých situacích. Jak tenká je 
hranice mezi přátelstvím a láskou? Hrají: 
K. Vaňková, S. Toman a T. Weisser

so 11/9 a so 25/9 20.00

PLÍCE
Mladá dvojice se chystá učinit důležitý krok. 
V cestě k jejich přirozené touze zplodit po‑
tomka však stojí morální odpovědnost za celý 
svět. Jak je ale možné žít s vědomím, že jsem 
zástupce největšího škůdce planety? 
Hrají: P. Jeřábek a E. Vocelová

pá 17/9 a ne 19/9

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

OLDSTARS / H2O – 
BYTOVÉ DIVADLO

KULTURNÍ SERVIS

16 ZÁŘÍ / PRAHA 10



KULTURNÍ SERVIS

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

so 4/9 14.00–18.00

KONKURZ DO ATELIÉRŮ PRO DĚTI

ne 5/9 15.15

DOSTALI JSME DÁREK – ZVÍŘÁTKO!
Z cyklu pohádek a pořadů pro děti „Dobro‑
družství s Vilíkem“

ne 12/9 15.15

VILÍKOVA DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
S mluvícím kocourem Vilíkem a našimi lektory 
si vyrobíte dárek pro své blízké nebo loutku 
a společně si zahrajeme v divadélku…

BR DIVADLO

K  Solidarity 1986/53, 
www.strasnicke ‑divadlo.cz

so 18/9 18.00 (premiéra)

PRACHY JAKO BY Z NEBE PADALY
Bezstarostný pár Bruno a Laurence objeví jed‑
noho 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

so 25/9 19.00

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

STRAŠNICKÉ DIVADLO
so 25/9 19.19

POZOR NA DOMÁCÍ MAZLÍČKY – premiéra
Komedie (nejen) pro milovníky zvířat

ne 26/9 15.15

VE ŠKOLE ČI NA ULICI NEJSME ŽÁDNÍ 
ULIČNÍCI!
Z cyklu pohádek a pořadů pro děti „Dobro‑
družství s Vilíkem“

ne 3/10 15.15

VILÍKOVA DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
S mluvícím kocourem Vilíkem a našimi lektory 
si vyrobíte dárek pro své blízké nebo loutku 
a společně si zahrajeme v divadélku…

út 5/10 19.19

POZOR NA DOMÁCÍ MAZLÍČKY
Komedie (nejen) pro milovníky zvířat

K  Holandská 669/1, www.vzlet.cz 

VZLET

ne 5/9 19.30

TVÁŘÍ V TVÁŘ ČÍNĚ
Den s Kinem Pilotů: přednáška investigativního 
novináře Tomáše Etzlera

so 11/9 a ne 12/9 10.00

PRAŽSKÝ FILMOVÝ KUFR
Scenáristický workshop

so 18/9 10.00–15.00

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
Sousedská slavnost plná živé hudby, výtvar‑
ných dílen a skvělého jídla

Slavnostní 
otevření
Vzletu
Do Vršovic za kulturou, 
za zážitky a na dobré kafe

1. 9.  Velká celodenní oslava: pohádky pro děti, výtvarné 
 a hudební dílny, vernisáž Galerie Vzlet, audiovizuální hříčka, 
 koncert kapely Bert & Friends a VENTOLIN DJ SET 
2. 9.  Brejlando – Virtuální realita pro děti a koktejlová laboratoř 
3. 9.  Collegium 1704 – Gloria: J. S. Bach, G. F. Händel, 
 J. D. Zelenka, dirigent: Václav Luks 
4. 9.  Vosto5 – Stand’artní kabaret
 – divadelně-hudební improvizační večer
5. 9.  Kino Pilotů – přednáška s Tomášem Etzlerem
 – investigativní novinář o Číně 

Vstupenku za kulturním zážitkem do Vzletu zakoupíte na www.goout.cz. 
Pro více informací sledujte www.vzlet.cz a sociální sítě.
VZLET | Holandská 669/1 | Praha 10 Vršovice

Tomášem Etzlerem
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Camoletti

Hrají :
Mirek Šimůnek

Martin Sochor

Felix Slováček jr.

Bára Mottlová

Lucka Vojtová

Adverte s.r.o. - držitel licence divadelního titulu : STA
RÁ

 LÁ
SKA

 N
EREZAVÍ . N

ositel autorských práv k dílu zastupuje D
ILIA

 ,divadelní, literární, audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1 ,Praha 9. H
udba v představení užita na základě licence O

SA
.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Stará láska A2.pdf   1   13.07.21   20:47

K  Moskevská 262/57,
www.vlcwaldes.cz

st 15/9 18.30

NA KÁVĚ S OTOMAREM DVOŘÁKEM
Po stopách husitského vojevůdce v pořadu, 
který vznikl na základě knihy O. Dvořáka „Jan 
Žižka z Trocnova: Světla a stíny hejtmanovy 
životní cesty“.

VLC WALDES
 

VRŠOVICKÉ 
LITERÁRNÍ 
CENTRUM 
WALDES 

 

čt 30/9 19.30

EL FUEGO
Koncert barokního orchestru Collegium Voca‑
le 1704

ne 3/10 12.00–15.00

DEN ARCHITEKTURY
Přednáška a prohlídka v rámci 11. ročníku celo‑
republikového festivalu

Po 4/10 a út 5/10 19.30

ORESTÉS NA KAVČÍM PLÁCKU
Nová inscenace Divadla Vosto5

čtvrtek  7. 10. 2021  I 18.30
Vršovické literární centrum Waldes 
Moskevská 57/vchod z ul. Slovinská, Praha 10

Komponovaný pořad 
k 145. výročí narození 
Jindřicha Waldese, 
zakladatele známé továrny 
Koh-i-noor, který svými 
podnikatelskými aktivitami 
dokázal překonat nejen 
hranice prvorepublikového 
Československa a Evropy,  
ale i amerického kontinentu. 
Jako mecenáš se významně 
podílel také na rozvoji 
Vršovic, proto si vysloužil 
přezdívku „vršovický Baťa“. Vstup zdarma

Scénář a režie  
Olga Strusková

Účinkují  
Otakar Brousek ml. 
Josef Hervert  
Kateřina Dušková

Hudba  
Jaromír Vogel 

Projekt finančně podpořili

Nadace 
život 

umělce
Židovská 

obec v Praze

Produkce

Myšlenky  
jsou kořeny všech úspěchů. 

Jindřich Waldes

 

VRŠOVICKÉ 
LITERÁRNÍ 
CENTRUM 
WALDES 

 

VIZIONÁŘ JINDŘICH  

WALDES 
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K  Donská 168/19, www.kinopilotu.cz

FILMOVÉ PREMIÉRY
od 26/8

ZÁTOPEK
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která 
dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém 
světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí, 
kteří spolu navzdory všem překážkám strávili 
celý život.

od 2/9

ATLAS PTÁKŮ
Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní 
kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává kon‑
frontace s novou realitou, na niž nebyl nikdo 
připraven. V hlavní roli Miroslav Donutil.

od 9/9

KLÍCKA
S vidinou snadno nabytého bohatství v tepa‑
jícím Londýně konce 80. let 20. století opouští 
obchodník Rory (Jude Law) svůj pohodlný 
život v USA a přesouvá se s celou rodinou do 
Anglie.

od 16/9

MARŤANSKÉ LODĚ
Martin a Eliška se poprvé setkávají na naro‑
zeninové party ve vybydlených prostorách 
nádraží. Je to jak z hollywoodské romance, 
jen v kulisách Brna. Vyléčí vesmírná láska 
všechny bolesti?

od 23/9

ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk 
(Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl 
vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší 
na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však 
těší jeho rodina.

od 30/9

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
James Bond skončil aktivní službu a užívá si 
zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však 
nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho 
starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho 
o pomoc.

KINO PILOTŮ

K  Vilová 91/11, www.trmalovavila.eu

VÝSTAVY

JAN KOTĚRA – UČITEL BYDLENÍ
Stálá expozice a výstava s nábytkem Jana 
Kotěry, která připomíná 150. výročí architekto‑
va narození.

st 15/9 17.00

OD ŽÁKA K MISTROVI
Vycházka za vilovou architekturou Jana 
Kotěry a jeho žáků či spolupracovníků. Sraz 
na rohu Dykovy ulice a U Vodárny. Kapacita 
omezena, rezervace: produkce@foibos.cz, 
tel.: 775 234 343.

ne 19/9 14.00

DEN SE SLAVNÝMI SPORTOVCI PRAHY 10
Přijďte pobesedovat a pokřtít naši novou 
publikaci „Slavní sportovci Prahy 10“. Těšit se 
můžete na autogramiádů s autory – Štěpánem 
Škorpilem, Michaelem Ezechelem a Václavem 
Hrnčiříkem.

Od 16.00 hod. naváže Starostrašnické vinobra‑
ní na zahradě. Proběhne sběr hroznů z míst‑
ního vinohradu a při sklence vína se můžete 
zaposlouchat do českých a moravských písní, 
hrát vám bude Folklor Trio. Vstupné dobrovol‑
né, degustační lístky budou v prodeji přímo na 
místě.

čt 23/9 18.00

SAKRÁLNÍ STAVBY JOSEFA GOČÁRA A PAV-
LA JANÁKA
Přednáška prof. Vladimíra Šlapety. Kapacita 
omezena, rezervace: produkce@foibos.cz, 
tel.: 775 234 343.

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

st 15/9 10.00

POHÁDKA LESNÍ
Loutkové představení pro děti o plynutí času 
v lese. Divadlo B, hrají: A. Kubištová, R. Beran

čt 16/9 19.00

EROS MYTH – KONCERT
Revivalový koncert vám připomene slavnou 
rockovou skupinu Aerosmith.

MILÍČOVA KAPLE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
PRAHA

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

st 22/9 18.00

BĚLORUSKÝ VEČER
Už rok sledujeme podivný vývoj situace po 
volbách v Bělorusku, z médií se dozvídáme 
o zavírání oponentů a tlaku na ty, kteří 
s režimem nesouhlasí. Večer otevřený diskusi 
o současném vývoji a také o běloruské 
literatuře. Jedním z hostů bude novinář 
a multilingvista Siarhej Šupa.

čt 23/9 18.00

ZDRAVÝ ŽIVOT PO COVIDU?
Jak se s důsledky nemoci a nutnými, přesto 
omezujícími okolnostmi vypořádat? Diskusní 
večer Společně pro desítku s odborníky 
i zástupci pacientů o tom, jak se v poslední 
době změnilo lidské vnímání těla, psychiky 
a společenství.

K  Pobočka Korunní 2160/68

so 11/9 10.00

FLÓRA A FAUNA NA VINOHRADECH
Pojďte se s lektorkou Petrou Martínkovou 
vydat vinohradskými ulicemi a parky na 
komentovanou vycházku. Objevíte nejrůznější 
květenu a zvířenu, živou i neživou aneb od 
fasády po kompost.

Slavní sportovci Prahy 10
Michal Ezechel / Václav Hrnčiřík / Jaroslav Suchánek / Štěpán Škorpil
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VYDEJTE SE ZA 
ARCHITEKTUROU!

FESTIVAL 4+4 DNY V POHYBU

Po srpnovém festivalu Open House je tu další 
příležitost, kdy si můžete prohlédnout různé 
architektonické skvosty nejen zvenku. Ve dnech 
1.–7. října se totiž uskuteční tradiční přehlídka 
s názvem „Den architektury“, která souvisí se 
stejnojmenným mezinárodním svátkem. Ten 
oficiálně připadá vždy na první říjnové pondělí, 
v našem prostředí je však pro zájemce připraven 
hned týdenní program s vrcholem o víkendu 
2. a 3. října.

Festival už pojedenácté pořádá spolek KRUH ve 
spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami. 
Také letos láká na množství akcí po celé republice 
i na Slovensku, které budou pro veřejnost přístupné 
zdarma. Připraveny jsou výpravy za architekturou 
známou i neznámou, pěšky, na kole, vlakem či lodí, 
a to vždy s odborným výkladem. V hlavní roli bude 
architektura 20. a 21. století, na některých místech 
se organizátoři zaměřili i na starší historii. Festi‑
valový program pravidelně představuje významné 
osobnosti. Tentokrát bude v centru pozornosti nám 
dobře známý zakladatel české architektonické mo‑
derny Jan Kotěra, jehož 150. výročí narození slavíme 
i v Praze 10.

Nahlédněte na své okolí nevšední optikou pod ve‑
dením architektů, historiků a odborníků, kteří vám 
jeho zajímavosti poutavě přiblíží. Den architektury 
není jen architektura a urbanismus, ale i širší sou‑
vislosti, které stojí na pozadí vzniku každého domu, 
parku, čtvrtě či města. A pokud vás nenaláká žádná 
z pětice zpřístupněných staveb na Desítce, můžete 
si na stránkách www.denarchitektury.cz vybrat 
některý z objektů po celé Praze nebo i v jiných 
městech.

Mezinárodní festival současného umění, 
jehož partnerem je i městská část Pra
ha 10, se vrací do prostor Nové strašnické 
školy. Uskuteční se ve dnech 9.–26. září 
a návštěvníci se mohou těšit na rozsáhlou 
výstavu, divadelní vystoupení, workshopy, 
školu arts managementu, diskuze nebo 
představení pro děti.

Letošní téma festivalu je uvedeno otázkou 
„Reality do you need me?“. Ta se stala klíčem 
pro dvě desítky kurátorů a přes šedesát 
umělců, kteří do prostor bývalé školy konci‑
povali rozsáhlou výstavu. Oživení se dočkají 
i dosud neodhalená zákoutí secesní budovy.
„Vzhledem k loňskému roku, kdy jsme museli 
festival zkrátit na tři dny, jsme nevyužili celý 
potenciál místa. Předmětem zkoumání bude 
realita, její podoby a možnosti uchopení 

a rovněž způsob, jakým ji zprostředkovávají 
sociální sítě a média,” říká Denisa Václavová, 
jedna z organizátorek a kurátorek festivalu.

Kromě vystoupení zahraničních uměleckých 
souborů proběhnou také české premiéry, 
třeba soubor Vosto5 zve na novinku „Ores‑
tés na Kavčím plácku“. Připraveno je i šest 
pořadů pro děti. V rámci hudebního progra‑
mu vystoupí Zatrestband nebo František 
Skála & Provodovjané, proběhne i festival 
mladých kapel.

Současnému umění se bude festival věnovat 
i v teoretické rovině; mj. proběhne konferen‑
ce „Role umělce“ a budou uděleny Ceny Věry 
Jirousové pro kritiky vizuálního umění. Více 
informací a kompletní program najdete na 
stránkách www.ctyridny.cz.

Festival Den architektury 
v desítkách českých,
moravských a slovenských 
měst zdarma!

Za finanční
podpory

Pořádá

Mediální 
partneři

Hlavní
mediální
partner 

Pod záštitou

Partneři

 PraHa

10 KOLUMBÁRIUM VINOHRADY   HD!
Sraz: so 2. 10., 10:00–14:00, Dykova 51/1

VILA KARLA ČAPKA
Sraz: so 2. 10., 10:00, 11:30, 13:00,
Bratří Čapků 1854/30,  rezervace web.

ŠALOUNŮV ATELIÉR   HD!
Sraz: so 2. 10., 11:00–15:00, Slovenská 2499/4
(vstup z boční bezejmenné ulice pro pěší)

TJ BOHEMIANS SLOVENSKÁ   HD!
Sraz: so 2. 10., 14:00–17:00, Slovenská 2205/2

PŘES SÍDLIŠTĚ VLASTA AŽ K EDENU
Sraz: ne 3. 10., 10:00, u fontány před Kulturním 
domem Eden

DŮM MANŽELŮ KOTĚROVÝCH A JEHO OKOLÍ
Sraz: ne 3. 10., 11:00, před vstupem do kolumbária 
Husova sboru – roh ulice Dykova a U Vodárny

KINO VZLET   HD!
Sraz: ne 3. 10. 12:00–15:00, komentovaná prohlídka
ve 12:00, 13:00, 14:00, Holandská 669/1,
rezervace web.

HUSŮV SBOR A DIVADLO MANA
Sraz: ne 3. 10., 13:00, 15:00, 17:00,
Moskevská 967/34,  rezervace web.

VRŠOVICKÁ ZÁLOŽNA   HD!
Sraz: ne 3. 10., 13:00–17:00, Vršovické náměstí 67/8

DRÁŽNÍ PROMENÁDA
Sraz: út 5. 10., 16:30, před vchodem do McDonald‘s,
Stadion Eden, U Slavie 1540/2a
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Akce v rámci festivalu 
Den architektury na Praze 10

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Pro aktuální informace 
sledujte oficiální web festivalu www.denarchitektury.cz

denarchitektury.cz
filmarchitektura.cz
kruh.info 
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KDYŽ ULICE 
PROMLUVÍ

SVATOVÁCLAVSKÁ 
SLAVNOST

Pro ulice v Malešicích byl v roce 1931 
zaveden systém pojmenování, který 
připomíná pražskou univerzitu, někdejšího 
vlastníka této vesnice. Tehdy se změnily 
názvy již existujících ulic, které stejně 
jako ty nově vznikající dostaly jméno po 
některém ze slavných rektorů školy.

Od roku 1933 tu proto najdeme například 
Troilovu ulici. Mikuláš Troilus Svatopolský 
(1571–1631) se narodil ve Svatém Poli u Dobříše 
jako syn evangelického kněze. Vystudoval 
právě pražskou univerzitu, kde posléze 
přednášel logiku a dějepis a v roce 1604 byl 
jmenován profesorem. Jako první člen sboru 
využil zrušení celibátu a oženil se. I přes 

odpor konzervativních kolegů zůstal děkanem 
filozofické fakulty. V letech 1621–1622 byl 
zvolen rektorem, ale v pobělohorské době již 
bylo fungování školy omezeno. V souvislosti 
se spojením Karlovy a Ferdinandovy univerzity 
pod jezuitskou správou se Troilus vzdal své 
hodnosti a dál žil v ústraní na Novém Městě 
pražském. V roce 1628 odešel do exilu do Míšně.

V roce 1975 získaly „rektorské“ označení 
další tři malešické ulice. Krátká Gollova 
zahrnuje jen jeden panelový dům a připomíná 
historika, pedagoga, spisovatele a básníka 
prof. PhDr. Jaroslava Golla (1846–1929). 
Ten patřil k nejvýznamnějším osobnostem 
našeho dějepisectví a proslavil se jako jeden 
z hlavních odpůrců pravosti tzv. Rukopisů 
– královédvorského a zelenohorského. 

Ve Vršovicích se uskuteční jubilejní slavnost 
u příležitosti 90. výročí posvěcení kostela 
sv. Václava, která musela být loni na poslední 
chvíli odložena. Slavnostní průvod s koňmi 
a hudebními vystoupeními začne v 17.30 hod 
u kostela sv. Mikuláše na Vršovickém náměstí 
a vydá se Moskevskou ulicí ke kostelu 
sv. Václava. Na náměstí Svatopluka Čecha, kde 
se odehraje hlavní část programu, dorazí kolem 
17.45 hod. Průvod pořádá farnost Vršovice za 
finanční podpory radnice Prahy 10.

MALEŠICE 
A UNIVERZITA V

Narodil se v Chlumci 
nad Cidlinou, po 
maturitě vystudoval 
filozofickou fakultu 
pražské univerzity. 
Po složení doktorátu 
krátce vyučoval a rok 
strávil na univerzitě 
v Göttingenu. 
Byl tajemníkem 
amerického vyslance 
v Berlíně. Po návratu 
do Prahy učil na obchodní akademii, v roce 
1875 se habilitoval na univerzitě a po jejím 
rozdělení v roce 1882 přešel jako profesor 
na českou část. Úřad rektora zde zastával 
v letech 1907–1908. Vybudoval základy 
pozitivistické dějepisecké školy a vychoval 
řadu vynikajících historiků v čele s Josefem 
Pekařem. Spoluzakládal Český časopis 
historický a sám byl autorem důležitých 
odborných děl. Krátce působil jako redaktor 
Lumíra a věnoval se i psaní poezie. Jeho 
vnučkou byla populární herečka Nataša 
Gollová.

Sousední panelový dům se nachází již 
v Heldově ulici, která se vine dál do 
průmyslové oblasti. Lékař a hudební skladatel 
MUDr. Jan Theobald Held (1770–1851) se 
narodil v Třebechovicích pod Orebem. Je 

příkladem člověka, který se vlastní pílí stal 
významným odborníkem a pedagogem, ale 
díky hudebnímu nadání i mužem obdivovaným 
ve šlechtickém prostředí. Absolvoval 
gymnázium v Praze, poté vystudoval na 
univerzitě medicínu a po promoci byl přijat 
do nemocnice milosrdných bratří. Brzy se stal 
primářem a zdejší práci zasvětil 30 let života. 
Zároveň provozoval rozsáhlou soukromou 
praxi a vybudoval si pověst zázračného lékaře. 
Na univerzitě byl jmenován profesorem, 
pětkrát byl zvolen děkanem lékařské fakulty 
a v letech 1826–1827 vykonával funkci rektora. 
Od dětství se věnoval hudbě, později byl 
populárním zpěvákem, houslistou a kytaristou, 
věnoval se také skládání písní. Jako milovník 
plesů, divadel a koncertů se dostal do 
společnosti českých národních obrozenců, 

JAROSLAV GOLL 
(PŘED ROKEM 1926)

jejichž myšlenky sám sdílel. Jeho postavu 
zpodobnil Alois Jirásek v románu F. L. Věk.

Gollovu a Heldovu spojuje Niederleho ulice. 
Pedagog, archeolog, antropolog a etnograf 
PhDr. Lubor Niederle (1865–1944) se narodil 
v Klatovech a je považován za zakladatele 
české moderní archeologie. Vystudoval 
filozofickou fakultu a v roce 1898 se zde stal 
profesorem. Jako průkopník se zaměřil na 
počátky slovanských dějin, které zpracoval 
v jedenáctisvazkovém souboru Slovanské 
starožitnosti. Spolu s Karlem Buchtelou je také 
spoluautorem Rukověti české archeologie. 
Prováděl etnografické výzkumy v Čechách 
a na Slovensku, založil a vedl národopisný 
časopis Český lid, podílel se na uspořádání 
Národopisné výstavy v Praze 1895. Stál 
u zrodu Státního archeologického ústavu, 
jehož byl ředitelem. Redigoval například Obzor 
praehistorický nebo Památky archeologické. 
V letech 1927–1929 byl v pozici rektora 
nejvyšším představitelem univerzity.

 — Michal Ezechel, kronikář MČ Praha 10

TROILOVA ULICE (ZCELA NA ZÁPADĚ) V ORIENTAČNÍM PLÁNU 
HL.  M. PRAHY Z ROKU 1938, ZDROJ:  WWW.DVEPRAHY.CZ
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NA PROCHÁZCE 
V MALEŠICÍCH
Malešice vám pravidelně představujeme 
v povídání o názvech zdejších ulic. A tento 
měsíc sem zavítá informační kontejner 
radnice, jehož „posádka“ s vámi bude 
diskutovat o připravovaných projektech 
v území. Součástí této akce budou rovněž 
komentované procházky po čtvrti, jejíž 
historie se začala odvíjet už na počátku 
14. století. Pokud nebudete mít čas, přinášíme 
vám alespoň obrázky z letošního malešického 
léta, které vás mohou inspirovat k návštěvě 
někdy jindy. Dobrou příležitostí bude stoleté 
jubileum připojení Malešic k hlavnímu městu, 
které si připomeneme příští rok. A stavte se 
také v krásné botanické zahradě pod vrchem 
Tábor, což je bohužel jediná malá část Malešic, 
která nepatří Desítce, ale Praze 9…

MALEŠICKÝ PARK

PIKNIŠTE V MALEŠICKÉM LESE

ŽELEZNIČNÍ MOST

DOMOV PRO SENIORY

POMNÍK OBĚTEM 
1. SV. VÁLKY

POČERNICKÁ „TŘÍDA“ 
A KOMÍNY MALEŠICKÉ 
TEPLÁRNY

MALEŠICKÝ MIKROPIVOVAR

BYTOVÝ DŮM MALEŠICE

NAUČNÁ STEZKA SV. JOSEFA

VODOTRYSKY 
V POČERNICKÉ UL.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ OSADA

VÝKLENKOVÁ KAPLE

MILÍČOVA KAPLE

ZÁMEK

KAPLE SV. VÁCLAVA
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ADVENTISTÉ 
„STRAŠÍ“ 
VE STRAŠNICÍCH
Letní období se nachyluje, navracíme se 
do každodenní všednosti. Děti spěchají do 
školy, rodiče zase do práce, všechny nás 
však spojuje obava z toho, co je před námi. 
Jako křesťané přesto věříme, že je to Pán 
Bůh, který má vše pevně ve svých rukou. 
A tak ačkoliv dovolené již skončily a může 
se zdát, že před námi je jenom stres a shon, 
srdečně vás zveme k prožívání malých 
sobotních „dovolených“ v našem sboru.

HISTORIE SBORU
Kořeny strašnického sboru Církve adventistů 
sedmého dne sahají až do roku 1948. Sbor 
tehdy vznikl jako součást bohosloveckého 
semináře Církve adventistů sedmého dne 
v Praze Krči. Obtížné časy čekaly naši církev po 
komunistickém převratu, kdy došlo k zákazu její 
činnosti. V roce 1952 jí byly zabaveny veškeré 
modlitebny a majetek. V této době až do roku 
1956 se členové společně scházeli v domácích 
skupinkách. Navzdory nepříznivé situaci církev 
i nadále člensky a duchovně rostla.

Sbor Církve adventistů sedmého dne 
Praha ‑Strašnice 
Vilová 512/26, 100 00 Praha 10 
Jaromír Loder – tel . :  732 522 556, 
e mail :  jaromir. loder@centrum.cz
Pavel Eder – tel . :  723 414 421, 
e mail :  eder@casd.cz
www.casdstrasnice.webnode.cz

K O N TA K T Y

založili jsme seni or klub a křesťanskou 
komunitu neslyšících. Oblíbenou tradicí se na 
podzim stala Sobota díkůvzdání, během níž si 
s vděčností připomínáme, jakými způsoby Bůh 
zasahuje do našich životů.

ADVENTISTÉ: JEDNOU BUDE LÍP!
Název Církve adventistů sedmého dne 
zdůrazňuje dvě základní věci. První z nich 
je latinský pojem adventus, česky „příchod“. 
Možná ho znáte z předvánočního očekávání, 
kdy na adventním věnci postup ně zapalujeme 
svíce. Světlo sílí, očekáváme první příchod 
Ježíše Krista na tuto zem. Nicméně tím to 
ne končí. Celý křesťanský svět se v modlitbě 
Otčenáš modlí „Přijď království tvé“. Sám 
Ježíš naše očekávání potvrzuje, když říká: 
„Jdu, abych vám připravil místo… Opět přijdu.“ 
(J 14,2–3) A tak s nadějí očekáváme druhý 
Ježíšův příchod a věříme, že jednou bude líp.

A jak je to s tím sedmým dnem, když se přece 
scházíme v sobotu? Ještě v padesátých letech 
minulého století byste v kalendářích nalezli 
jako sedmý den sobotu. Teprve později se jím 
stala neděle. Po vzoru Desatera a samotného 
Ježíše Krista však jako křesťané zachováváme 
coby sedmý den původní sobotu.

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT
Jsme otevřené společenství, v němž rádi 
přivítáme kohokoliv. Dveře modlitebny 
otevíráme každou so botu v 10.00 hodin. 
Začínáme společným studiem Bible jak pro 
dospělé, tak pro děti. Následuje boho služba 
s kázáním Božího slova. Program je prokládán 
písněmi, modlitbou a čtením z Bible. Jednou za 
čtvrt roku slavíme Večeři Páně jako vzpomínku 
na Ježíšovu poslední večeři s učedníky 
a jako symbol naší záchrany a vykoupení. 
Před pandemií byly každou sobotu součástí 
bohoslužby i tzv. chvály. V 15 minutách mezi 
studiem Bible a bohoslužbou zaznívaly písně, 
žalmy a zkušenosti s Bohem. Shromáždění tak 
bylo inspirováno k chválení Boha. Nedočkavě 
se těšíme, až tuto aktivitu v blízké době opět 
obnovíme.

Přes týden se shromažďujeme k modlitbám 
a na skupinkách se setkávají jak senioři, tak 
mládežníci. Ne dílnou součástí našich aktivit 
je také Křesťanský domov, který má za cíl 
stmelit rodiny. Mimo to také nabízíme pomoc 
při studiu Bible, a to jak individuálně, tak ve 
skupině.

V současnosti má náš sbor přibližně 80 členů. 
I nadále žijeme nadějí, kterou obsahuje 
význam slova „ad vent“, totiž že Ježíšovým 
návratem skončí jednou provždy dějiny zla 
a utrpení. To nejlepší máme stále ještě před 
sebou. Srdečně vás zveme ke společnému 
prožívání této radosti.

 — Jaromír Loder, kazatel
 — Pavel Eder, kazatel

SLOVO K SRDCI 

Po znovuobnovení činnosti církve se více než 
dvacet let konaly bohoslužby v pražském 
Podolí. Následu jících několik měsíců se sbor 
shromažďoval na Smíchově v kostele Církve 
československé husitské, odkud se na krátkou 
dobu stěhoval zpět do Krče. Nakonec zakotvil 
ve Vilové ulici ve Strašnicích v mod litebně 
Církve metodistů. Od té doby zde naplňujeme 
původní význam názvu zdejší čtvrti, tj. „strašiti 
zlo“ – přemáhat zlo pokojem a nadějí.

Pozoruhodné období nastalo po revolučním 
roce 1989, kdy rostl zájem veřejnosti 
o duchovní věci. Po řádaly se veřejné akce, 
jako byly například semináře „Za pět dnů 
nekuřákem“, „Jak zvládat stres” nebo „Kurzy 
Bible“. Duchovní nadšení devadesátých let se 
promítlo také do života strašnického sboru. 
Od té doby pokračujeme v pořádání pestrých 
akcí. Připravujeme veřejné vánoční koncerty, 

BOHOSLUŽBA NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA

STRAŠNICKÉ SPOLEČENSTVÍ
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KOUSEK JIŽNÍ AFRIKY 
NA DESÍTCE
V minulém čísle jsme vám představili lotyš
skou ambasádu, která sídlí v Hradešínské 
ulici. V poněkud rušnější části desítkových 
Vinohrad při Ruské ulici má své zázemí 
diplomatické zastoupení Jihoafrické repub
liky. Naší nesmírně vlídnou hostitelkou byla 
paní velvyslankyně Naomi Ribbon Mosholi, 
která si ze setkání také odnesla jeden důle
žitý poznatek.

Jsem velice ráda, že vás mohu přivítat u nás 
na ambasádě. Je to pro mne určité požehná‑
ní, protože jsem až dosud moc nerozuměla 
správnímu členění Prahy. Pro nás jako vel‑
vyslanectví je partnerem magistrát hlavního 
města a primátor, takže jsem si teprve nyní 
ujasnila, že u vás fungují také „pomocní“ 
starostové v jednotlivých městských částech. 
Těší mě to, ráda navážu vztahy i se starost‑
kou Prahy 10, mohlo by to být pro obě strany 
užitečné.

Jižní Afrika byla velice dlouho pod koloniální 
nadvládou a uplatňovala se zde státní politika 
apartheidu, tedy rasové segregace. Ta skon‑
čila až v roce 1994, kdy se stal prezidentem 
Nelson Mandela. Československo bylo vždy 
velice aktivní v podpoře našeho osvoboze‑
neckého úsilí, poskytovalo nám humanitární 
i jinou pomoc, například můj starší bratr se 
tady vzdělával. I proto jsem svůj příchod sem 
vnímala tak trochu jako návrat ke starým 
přátelům. Zdejší úřad vznikl ještě před pádem 
apartheidu, v době, kdy probíhalo vyjednávání 
mezi naším osvobozeneckým hnutím a režimní 
vládou. Tuším, že původně sloužil od roku 
1991 jako informační centrum, posléze se z něj 
stal konzulát a nakonec přerostl do plno‑
hodnotného vyslanectví. Já jsem do Česka 
přijela na konci roku 2017, ale v tu dobu se 
v naší zemi měnila vláda, takže nové pověření 
jsem dostala v lednu dalšího roku. Praha patří 
k mým nejoblíbenějším městům, miluju zdejší 
hrad, paláce, mosty. Znám ji už z dřívějška, 
z krátkých návštěv, když jsem jako zástupky‑
ně Afrického národního kongresu pobývala 
v NDR a potom pracovně i v Sovětském svazu.

Co se týče umístění naší ambasády, po celou 
dobu sídlíme v pronájmu v této vile, navíc jen 
asi o tři domy dál máme i rezidenci. Pro nás 
je nejdůležitější otázka bezpečnosti. Před ně‑
kolika lety tady byly demonstrace, při kterých 
nám pomohla státní policie zajistit pořádek až 
do konce akcí. Tyto demonstrace se konaly 
kvůli údajnému útlaku bělochů v Jižní Africe 
a byly reakcí na pozemkovou reformu, kdy 
se naše vláda snažila zajistit výkup části 
farmářské půdy. Pozůstatkem apartheidu 
totiž zůstává fakt, že černí farmáři vlastní jen 
okolo 10 procent farmářské půdy. Nevýhodou 

naší polohy je, že mi kvůli dopravní situaci 
trvá déle, než se dostanu na různé důležité 
schůzky v centru města. Zároveň je nám 
tady občas trochu těsno, protože kromě čtyř 
pověřených diplomatů máme ještě 12 českých 
zaměstnanců.

V Praze ráda navštěvuji operu nebo jazzové 
koncerty. Baví mě procházet se po okolí a po‑
znávat zajímavá místa, ale zatím jsem toho 
moc nestihla. Bylo to dáno i tím, že jsem měla 
problémy s kyčelním kloubem, který mi tady 
museli operovat. Pohyb po vlastní ose je pro 
mě složitější, a tak se pracovně všude dostá‑
vám autem. Byl to taky jeden z důvodů, proč 
jsem od počátku koronavirové krize prakticky 
nevycházela z domu. Když byly normální 
podmínky, účastnili jsme se jako ambasáda 
například různých farmářských trhů, kde 
jsme prezentovali naše typické produkty, jako 
třeba víno.

Vztah mezi Českem a Jižní Afrikou je v sou‑
časné době velmi silný, což vyplývá z dobré 
zkušenosti v minulosti. V regionu střední Ev‑
ropy jste pro nás jasně největším obchodním 
partnerem. Příkladem jde třeba firma 
PFNonwovens původem ze Znojma, která 
vyrábí netkané textilie, hygienické potřeby, 
dětské pleny apod. za použití nanotechnolo‑
gií. Chystá se otevřít již druhou továrnu v Již‑
ní Africe, kde zaměstnává už asi 200 tamních 
lidí. Uplatňuje se u nás i řada menších firem, 
protože náš trh je otevřený a hospodářské 
vazby narůstají. Hodně spolupracujeme 
také v oblasti obrany, zejména v obchodě 
s vojenskou technikou, a spojuje nás i členství 
obou zemí ve skupině Gripen User’s Group 
(Uživatelé letounů Gripen).

I když neexistuje přímé letecké spojení, 
vydává se každoročně do Jižní Afriky velké 
množství českých turistů. Cestování jim 
usnadňuje skutečnost, že při turistickém po‑
bytu, který nepřekročí 90 dní, nepotřebují ke 

Rozloha: 1  221 037 km 2

Počet obyvatel:  60,1  mil .
Největší  města:  Johannesburg (9,2 mil .) , 
Kapské Město (4 mil .) ,  Durban (3,7 mil .)
Nejvyšší vrch:  Mafadi (3450 m)
Prezident:  Cyril  Ramaphosa (od r.  2018)

Velvyslanectví v Česku:
Ruská 65, Praha 10
tel. :  267 311  114
e mail :prague.admin@dirco.gov.za
www.dirco.gov.za/prague

J I Ž N Í  A F R I K A  /  S O U T H  A F R I C A

PANÍ NAOMI RIBBON MOSHOLI, 
JIHOAFRICKÁ VELVYSLANKYNĚ 

V ČESKÉ REPUBLICE

NA NÁVŠTĚVĚ U VELVYSLANKYNĚ

vstupu do naší země žádné vízum. Nejčastěji 
tak jezdí do Kapského Města, ale postupně 
se nám daří představovat jim i další nádher‑
ná místa v naší zemi. Navíc české cestovní 
kanceláře svým klientům správně ukazují, že 
při pobytu u nás mohou podnikat výlety také 
do okolních zemí – do Namibie, Zimbabwe, 
Lesotha či Svazijska, a poznávat tak celý jižní 
region. Samozřejmě zkoušíme najít cestu, jak 
zřídit leteckou linku bez přestupu, pomohlo 
by to nejen turismu, ale i podnikatelským 
kontaktům. A vlastně i sportu – perličkou je, 
že naši trenéři ragby a kriketu, což jsou u nás 
spolu s fotbalem nejpopulárnější sporty, sem 
přijíždějí učit vaše hráče.

Oficiální mezinárodní vztahy nyní probíhají na 
ministerské úrovni, ale rádi bychom je posu‑
nuli na úroveň hlav obou států. Poté, co jsme 
získali svobodu, navštívil Nelson Mandela 
Prahu, kam jej pozval Václav Havel. Přijel, aby 
poděkoval za veškerou podporu, které se nám 
od vaší země v těžkých časech dostávalo. 
Doufám, že se mi podaří na tradici tehdejší 
vzájemnosti navázat, velmi se o to snažím.
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SESTAVTE SI DESÍTKU 
PODLE SEBE

ZAŽÍT SKALKU JINAK

Ideální příležitost k tomu dostanete během sousedských slavností 
Zažít město jinak. Společenský, kulturní i kulinářský život se ze
jména v sobotu 18. září opět přesune do ulic Prahy 10. Organizátoři 
lokálních akcí vám již tradičně ukážou, že veřejný prostor nemusí 
patřit jen autům a sloužit pouze k nezbytným přesunům. Téma 
letošního 16. ročníku zní „Návod k sestavení”, což poukazuje na 
základní princip slavností – každý může vlastními silami ovlivnit 
okolí svého bydliště podle vlastních představ.

Přijďte v sobotu 18. září na naši sousedskou slavnost a zažijte Skal‑
ku jinak! Akce se bude konat na hřišti pro míčové sporty Aldašínská 
a v přilehlém parčíku od 10.00 do 20.00 hod. Již v brzkém dopoledni 
zahájíme kulturní a hudební program, workshopy, dovednostní a zábav‑
né aktivity pro děti i dospělé, bazárek – swap. Kromě toho budete moci 
ochutnat naše i přinesené dobroty, dát si dobrou kávu a zažít něco 
zajímavého v blízkosti svého bydliště.

Pro dobrou sousedskou slavnost je důležitá účast, tak neváhejte a za‑
pojte se. Stále máme místo i pro vaše nápady a výtvory. Pokud něco 
zajímavého umíte nebo máte nápad, jak naši akci ozvláštnit, neváhejte 
se nám ozvat. Veškeré další informace včetně detailního programu 
naleznete na webové adrese https://zazitmestojinak.cz/ po zadání kon‑
krétní lokality, tedy v našem případě Praha 10 / Sídliště Skalka. Těšíme 
se na vás!
 — CB Skalka, Praha 10
 http://cestabliz.cz/

Malešické náměstí, Holandská ulice, Mexická/Bulharská, Na Louži, 
Na Slatinách, Rybalkova, sídliště Skalka, Trojmezí, Zahradní Město (za 
OC Cíl) a Šalounova vila. To je výčet míst na Desítce, která třetí záři‑
jovou sobotu ožijí sousedským mumrajem. Ještě předtím se zábavní 
odpoledne ve stejném duchu uskuteční v Zahradním Městě u Sluneč‑
nice (11. 9.) a v Nučické ulici (16. 9.). Můžete se těšit na domácí dobro‑
ty, soutěže, přednášky, koncerty a další vystoupení místních umělců. 
Zahradní Město nabídne dílny pro děti i dospělé, vršovické kulturní 
centrum Vzlet podpoří návštěvníky v tvůrčích aktivitách a u záběh‑
lického jezu se seznámíte s činností spolku na záchranu Trojmezí. 
A to samozřejmě není všechno. Více informací o jednotlivých akcích 
a postupně i podrobnosti programu najdete na webových stránkách 
zazitmestojinak.cz.

Do sousedských slavností se pod organizačním zastřešením spolku 
AutoMat zapojí víc než 100 míst po celé Praze a také dalších 45 měst. 
Tam všude se nadšení dobrovolní organizátoři a organizátorky roz‑
hodli svým sousedům i návštěvníkům představit své okolí takové, jaké 

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
I VE VAŠÍ ČTVRTI

ZAZITMESTOJINAK.CZ

HOLANDSKÁ 
MALEŠICKÉ NÁMĚSTÍ
MEXICKÁ / BULHARSKÁ
NA SLATINÁCH
NUČICKÁ (UŽ 16. 9.)

PRAHA 10

GENERÁLNÍ  PARTNER

Záštitu nad akcí 
převzal primátor 
hlavního města 
Prahy Zdeněk Hřib

HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI
HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ  PARTNER MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI LOK ÁLNÍ  PARTNEŘI

D D M  P r a h a  8
S p i r á l a

Záštitu nad akcí převzali starostka Renata Chmelová 
a místostarosta David Kašpar. 

18/9
#POŘÁDÁ *UTOMAT 
SPOLU S MÍSTNÍMI ORGANIZÁTORY

RYBALKOVA
SÍDLIŠTĚ SKALKA
TROJMEZÍ
ZAHRADNÍ MĚSTO – ZA CÍLEM
ZAHRADNÍ MĚSTO – SLUNEČNICE (UŽ 11. 9.)

by ho chtěli mít. Zažít město jinak je striktně apolitická a nekomerční 
akce, kterou nejlépe podpoříte tím, že prostě přijdete a budete se bavit. 
Kreativitě se ovšem meze nekladou a pomoci můžete třeba i zapůjče‑
ním nádobí, agregátu nebo upečením něčeho dobrého.

Právě angažovanost, propojování lidí a komunit i téma užívání a přívě‑
tivosti veřejného prostoru vyvstávají v poslední době víc než kdy dřív. 
Zapojte se a popřemýšlejte spolu s námi, jak byste si svou ulici sestavili 
třeba z lega. Nebo z vystřihovánek, které inspirovaly letošní vizuál Za‑
žít město jinak. Záštitu nad slavnostmi Zažít město jinak 2021 převzal 
primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, starostka Prahy 10 Renata 
Chmelová a místostarosta Prahy 10 David Kašpar.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK / VÝROČÍ SBORU
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Některé restaurace patří do nadregionál
ních řetězců, jiným provozovatelům až tolik 
nezáleží na tom, kde zrovna najdou výhodný 
pronájem, a pak existují podniky, které do
slova od píky vybudovali opravdoví lokální 
patrioti. K nadšencům, pro něž je místo 
jejich působení základním stavebním kame
nem, patří také manželé Michal a Vlastimila 
Kroupovi. V Malešicích mají kořeny, rekon
struovali tady dům s pohostinskou historií 
sahající až do 19. století a před sedmi lety 
v něm otevřeli mikropivovar. Pojmenovali ho 
podle zdejší čtvrti a do loga mu vetkli trojici 
komínů nedaleké teplárny.

To všechno samo o sobě jsou jen vnější 
znaky místního ukotvení, ale majitelé naplňují 
svůj podnikatelský záměr i konkrétními činy. 
Vytvořili si velmi dobré sousedské vztahy 
s místními spolky sdruženými pod hlavičkou 
Naše Malešice, s nimiž se podílejí na pořádání 
nejrůznějších akcí pro okolní obyvatele. V pro‑
storách pivovaru probíhají například filmové 
projekce, ochotnická divadelní vystoupení, 
cestovatelské večery nebo populární bleší trh 
spojený s Mikro Street Food Festivalem, který 
se zaměřuje na kuchyně různých zemí. Spolky 
zde mívají porady a plánují svou činnost. 
„Fungujeme už jako takové komunitní cent
rum,“ usmívá se Vlastimila Kroupa Bedrnová.

Vraťme se ale na začátek, do roku 2013, kdy 
Michal Kroupa pracoval jako filmový distribu‑
tor a zatím jen zvolna pronikal do tajů výroby 
piva. „Nám se ten dům dostal osudem do 
cesty. Zjistili jsme, že je v dezolátním stavu 
a půlka se musí prakticky zbourat,“ popisuje 
situaci, kdy se se ženou rozhodovali, zda ob‑
jekt zakoupí, opraví a dodají znovu lesk jeho 
dávno zaprášené živnostenské tradici. K mís‑
tu ho každopádně pojil osobní vztah – poblíž 
se narodil, chodil na základní i na střední 
školu a hrál fotbal za oddíl SK Junior Praha 
1960. Následovala trnitá cesta, a to z hledis‑
ka stavebních prací, hypoték i profesního 
know ‑how. Nakonec však společnou zásluhou 
manželů Kroupových vznikla nová restaurace, 
která nyní v září oslaví již sedmileté výročí 
úspěšného provozu. „Vůbec jsme nevěděli, co 
bude, jestli sem budou chodit hosté z před
chozí hospody, nebo přijdou nějací noví, ale 
naštěstí jsme měli od prvního dne téměř 
plno,“ připomíná si tehdejší sázku na nejistotu 
pan Kroupa a dodává, že rozjíždění provozu 
představovalo neskutečný zápřah: „To první 
období si vybavuji jen matně, protože jsem asi 
tři čtvrtě roku vůbec nevyšel na denní světlo.“
 
O charakteru podniku, který se v Malešicích 
těší slušnému renomé, vypovídá druhá část 
jeho názvu. Je to mimochodem rafinova‑

Malešická 126/50, Malešice
tel. :  727 803 872
e mail :  info@malesickymikropivovar.cz
www.malesickymikropivovar.cz

M A L E Š I C K Ý  M I K R O P I V O VA R

MALEŠICE JAKO 
ŽIVOTNÍ STYL

ná slovní hříčka, protože oficiálně vedle 
průmyslových pivovarů u nás existují už 
pouze minipivovary. Výraz „mikro“ je složen 
z prvních písmen majitelova jména a příjmení, 
ale tak trochu vystihuje i skutečnost, že přímo 
zde se pivo z kapacitních důvodů nevyrábí 
– svou dvanáctku „Malešický originál světlý 
ležák“ si nechávají podle vlastní receptury 
vařit ve spřáteleném pivovaru v Kynšperku 
nad Ohří. Michal Kroupa říká, že zhmotnil vizi 
svého někdejšího kolegy a učitele v oblasti 
pivní kultury Pavla Borowiece, když postavil 
restauraci s kvalitní gastronomií a pestrou na‑
bídkou různých druhů piv. Z jeho vyprávění je 
patrná ambice své hosty tak trochu vzdělávat 
a rozšiřovat jim v konzumaci obzory: „Chtěli 
jsme být laboratoří pivních stylů a to se nám 
daří držet. Nabídka na našich pípách a v led
nicích je velice bohatá, takže pořád můžete 
ochutnávat něco nového.“

Moderní malešická restaurace s krásnou za‑
hrádkou ve dvoře našla mezeru mezi koncep‑
tem pivního baru bez vaření a pivovarským 
podnikem s několika málo vlastními pivy. 
U Kroupů najdete na deseti pípách celou řadu 
stálic, ale některé druhy podléhají sezónní ob‑
měně. Zjednodušeně řečeno, v létě jdou nejvíc 
na odbyt lehčí světlá piva, v zimě se přidávají 
i více alkoholická a tmavší. Mají zde klasické 
ležáky i svrchně kvašená piva, pšeničné druhy, 
cidery nebo dezertní piva s ovocnými příchutě‑
mi. Občas se objeví i nějaký nečekaný hit, jakým 
jsou v poslední době tzv. sour piva neboli „kyse‑
láče“. S pivní nabídkou se krásně doplňuje zdej‑
ší jídelní lístek, v němž převládá klasická česká 
kuchyně. Asi nepřekvapí, že zahrnuje také 
řadu pochutin včetně výborných pomazánek, 
které podněcují k objednání dalšího točeného. 
Všechna jídla jsou z domácí výroby, nemusíte 
se obávat žádných polotovarů. Dostanete tady 
i speciální burgry z vlastnoručně pečených 
housek. Kreativitě se meze nekladou, takže kro‑
mě pivních degustačních večerů a přednášek 
můžete navštívit i různé gastrovíkendy, které 
pravidelně provětrávají stálou nabídku.

Třešničkou na dortu je malešická verze 
světoznámého Oktoberfestu, který se tady 
koná paralelně se svým slavným mnichov‑
ským předobrazem. Na čepu mají tou dobou 
shodná piva a menu zahrnuje pravé bavor‑
ské pokrmy ze surovin dovezených přímo 
z centra dění. Však také žádný úkol není 
pro majitele dostatečně velký, kolem svátku 
sv. Patrika propuká týden irských piv a po‑
krmů, během koronavirové uzavírky zvládli 
uspořádat i vnitřní zabíjačku přes výdejové 
okénko a dvakrát řízkobraní. „Jelikož jsme 
oba původně od filmu, tak nám v pohostinství 
chyběl ten zábavní, produkční frmol. Rádi se 
při práci trochu vyřádíme, třeba se oblékáme 
do kostýmů, show nás baví,“ vysvětluje svoji 
profesní filozofii Vlastimila Kroupa Bedrno‑
vá. I díky této energii se velké oblibě těší 
zdejší svatby, narozeninové oslavy a další 
akce: „Děláme je na klíč a všichni je milujou. 
Vyhovíme všem přáním, uvaříme přesně to, 
co si kdo přeje.“

Není proto divu, že sem rádi chodí nejrůznější 
hosté. „U jednoho stolu sedí babičky na kafi, 
u druhého partička chlápků ochutnává pivní 
vzorky a vedle si dává jídlo rodina s dětmi. 
Obecně sem hodně chodí ženy,“ všímá si Mi‑
chal Kroupa. Spokojení zákazníci se dokážou 
za dobré služby odvděčit, což se ukázalo při 
pandemii. „Místní lidé nás v nejhorších časech 
velice podporovali, bylo to až dojemné,“ říká 
pan Kroupa a jeho žena to potvrzuje: „Pro 
jídlo si chodili lidé, kteří nemuseli, pivo mizelo, 
a jedna paní nám dokonce nabízela půjčku.“ 
Malešice sobě!

JAK SE PODNIKÁ NA DESÍTCE
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KROUŽKY? JASNĚ!
Na rozvrhu právě začínajícího školního roku 
jsme si v Jablíčkově dali obzvlášť záležet. 
Povedlo se nám získat skvělé nové lektory 
a s těmi stávajícími zase objevit nové mož
nosti. Připravili jsme kroužky, ve kterých se 
děti nejen zabaví, ale budou i rozvíjet svůj 
talent a dovednosti.

Mezi nejoblíbenější kroužky u nás patří 
tanečky, a proto jsme do svých řad velice rádi 
přibrali druhou lektorku. Petra Dvořáková ab‑
solvovala taneční konzervatoř a do mateřské 
dovolené tančila v souboru baletu Národního 
divadla. V Jablíčkově povede úplně novou 
Taneční přípravku (pátek od 15.30 hod. pro 
děti 7–9 let a od 16.30 hod. pro děti 4–6 let) 
a cíl má jasný – vzbudit v dětech lásku ke 
krásnému tanečnímu umění. Formou hry 
a různých cvičení se děti seznámí se svým 
tělem, protáhnou ho a posílí. Budou se učit 

orientaci v prostoru i v hudbě, dostanou mož‑
nost improvizovat a zapojit fantazii. Pohybový 
slovník, který se při lekcích uplatňuje, vychází 
z lidového tance, taneční gymnastiky, základů 
baletu a výrazového tance.

Zpívají rády vaše děti? Nebo máte pocit, že by 
se na jevišti cítily jako doma? Pošlete je v úte‑
rý odpoledne k nám na Sbor (děti 8–12 let) 
či Sboreček (menší děti 5–7 let). Oba kurzy 
vede s úsměvem a krásným hlasem Olga Vít 
Krumpholzová, absolventka HAMU a operní 
pěvkyně. Děti si na hodinách kromě zpívání 
užijí i improvizační hru na hudební nástroje 
a zabrousí trochu do hudební teorie, jevištní 
mluvy a pohybové výchovy. Zpívat budou 
pořád, možná víc než dřív a krásně!

Další kurzy přidala pro velký zájem i lektorka 
Asia Fendrychová, která u nás již několik let 
učí angličtinu děti i dospělé. Vystudovala 
anglickou filologii a část života strávila ve 
Spojených státech. Děti se na jejích lekcích 
učí jazyk přirozeným způsobem: zábavou, 
hrou, hudbou, pohybem a opakováním. Kromě 

několika kurzů pro rodiče s dětmi nyní začíná 
i nový kurz pro školáky Big Stars (pondělí 
15.30 hod., 7–9 let). Bude velmi interaktivní, 
pestrý a doslova nabitý zábavnými aktivitami, 
konverzací a množstvím rozličných her.

Předškolní příprava (čtvrtek 16.00 
a 17.00 hod., 5–7 let) sice není úplně typický 
„kroužek“, ale může dětem hodně pomoci, 
usnadnit jim začátek školní docházky a uše‑
třit rodičům spoustu starostí. V Jablíčkově 
funguje již několik let a od září ji převzala 
nová lektorka – paní učitelka Jana Sejko‑
vá s více než třicetiletou praxí ze základní 
školy. Děti se naučí správně držet tužku, 
uvolní si ruku při grafomotorickém cvičení, 
hravou matematikou se zaměří na předčí‑
selné představy, budou třídit, řadit, určovat 
počet a geometrické tvary a všelijak rozvíjet 
slovní zásobu, jazykové dovednosti, zrakové 
a sluchové vnímání i soustředění a paměť. Vše 
zábavnou a poutavou formou přizpůsobenou 
tempu jednotlivých dětí.

Úplnou novinkou jsou v Jablíčkově Deskové 
hry. Ačkoliv jsme to měli už dlouho v plánu, 
cestu k deskovkám nám nakonec pomohli 
najít dva velcí nadšenci – Lenka Vaculo‑
vá a Tomáš Stalmach. Deskovým hrám se 
věnují a sbírají je, co jejich paměť sahá, zřídili 
jejich půjčovnu Playnaut a v Jablíčkově teď 
konečně našli vlastní prostor pro pravidelné 
předávání hráčského nadšení i dovednos‑
tí. U deskovek děti zažijí nejen zábavu, ale 
také procvičí logické myšlení a plánování či 
týmovou spolupráci. Užijí si i kreativní tvoření 
třeba při výrobě vlastních postaviček do hry. 
A protože v deskovkách se nikomu meze 
nekladou, otevíráme kromě kroužku (středa 
16.30 hod., děti 7–11 let) také klub (pátek 
17.00 hod.), který je možné navštěvovat 
nepravidelně a kam si mohou přijít nažhavit 
mozkové závity při hře i dospělí a starší děti 
(od 10 let).

Tyto i další kroužky najdete na 
www.jablickov.cz. Těšíme se na vás!

 — Lucie Scharnaglová

OSLAVTE 20 LET 
JABLÍČKOVA!
Je to téměř k nevíře, ale od poslední velké 
oslavy na Solidaritě uteklo už pět let. 
Během nich se naše rodinné centrum pře
stěhovalo ze suterénu v ulici Dvouletky do 
větších prostor v Bytovém domě Malešice. 
Značně se také rozšířila nabídka našich 
programů a počet návštěvníků. I tak se 
snažíme vytvářet příjemné prostředí s mi
lými a vstřícnými lektory a individuálním 
přístupem ke každému účastníkovi.

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov 
vzniklo iniciativou několika maminek v říjnu 
2001 v Malešicích pod názvem „Mateřské 
a otcovské centrum pohody“. První roky 
se maminky s dětmi scházely vždy v pátek 
v MŠ Hřibská a poté v MŠ Troilova. Pronajaté 
prostory neumožňovaly rozsáhlejší činnost, 
a tak jsme se po delším hledání přesunuli do 
suterénu činžovního domu na Solidaritě ve 
Strašnicích.

Pro množství jablíček před prahem bylo 
centrum pojmenováno Jablíčkov a slavnostně 
otevřelo v říjnu 2005. V roce 2012 se novou 
ředitelkou stala Kateřina Bohatá, která se za‑
sloužila o rozkvět a odbornou úroveň našeho 
rodinného centra. V roce 2017 ji vystřídala 
stávající ředitelka Lenka Vokatá, pod jejímž 
vedením se Jablíčkov dále rozrostl. Zamířili 
jsme zpět do Malešic, a to do stávajících 
prostor, které patří městské části Praha 10. 
Radnice se stala významným partnerem 
našeho rodinného centra.

Rádi bychom pozvali naše stávající i od‑
rostlé účastníky, současné i bývalé lektory 
a všechny příznivce, aby s námi přišli oslavit 
naše kulatiny! Potkají se s lektory i ostatními 
návštěvníky našeho centra a společně si 
užijeme příjemné odpoledne. Narozeninová 
party se uskuteční v neděli 26. září od 15.00 
do 18.00 hod. v Malešickém parku. Připravili 
jsme spoustu zábavných aktivit pro malé 
i velké, těšit se můžete na tvořivé i sportovní 
disciplíny, moštování jablek, deskové hry 
a bohatý doprovodný interaktivní program 
na pódiu – klauna, divadlo DAMDAM, taneční 
a hudební vystoupení, chybět samozřejmě 
nebude ani velký narozeninový dort.

 — Barbora Dyrková a Lenka Vokatá
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MISTROVSTVÍ EVROPY 
POZEMKÁŘEK
Praha 10 v srpnu hostila vel
ký svátek pozemního hokeje. 
Na hřišti SK Slavia Praha se 
uskutečnil turnaj II. divize 
nejlepších ženských druž
stev starého kontinentu. České reprezenta
ci se nevedlo úplně podle jejího postavení 
ve světovém žebříčku a s jedinou výhrou 
obsadila až 6. místo v osmičlenné tabulce. 
Tento výsledek děvčatům bohužel nezajistil 
účast v kvalifikaci na mistrovství světa.

ČESKO–RAKOUSKO 2:2
V prvním zápase základní skupiny Češky 
dvakrát dotahovaly brankový náskok soupe‑
řek – vyrovnávala kapitánka Tereza Mejzlíková 
a v poslední čtvrtině Natálie Hájková (utkání se 
hrají na 4 x 15 minut). V závěru tlačili fanoušci 
naše ženy vpřed, ale na výhru to již nestačilo.

ČESKO–BĚLORUSKO 1:3
Domácím hráčkám se nepovedla první polo‑
vina zápasu, v níž třikrát inkasovaly. I když ve 
druhé části snížila Mejzlíková, celkový zvrat 
zápasu už nepřišel.

ČESKO–FRANCIE 0:1
Aby se domácí výběr dostal do bojů o me‑
daile, musel by soupeřky ze země galského 
kohouta porazit o čtyři góly. To byl prakticky 
nesplnitelný úkol, neboť Francouzky si do té 
doby vedly suverénně, porazily jak Bělorus‑
ko, tak i Rakousko. Do poslední čtvrtiny byl 
stav zápasu nerozhodný, ale osm minut před 
koncem Francie po rychlé akci strhla vítězství 
na svou stranu.

WWW.FBSBOHEMIANS.CZ

KOMPLETNÍ INFORMACE A ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA WEBU
SPORTUJEME NA PRAZE 10

ÚTERÝ 16:00-17:30
ČTVRTEK 16:00-17:30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ

FLORBAL 6-11 LET
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Český tým s jediným bodem obsadil posled‑
ní příčku ve skupině „B“, a proto ho čekaly 
pouze zápasy o konečné 5. místo, které ještě 
zaručovalo alespoň postup do bojů o mistrov‑
ství světa.

ČESKO–LITVA 3:0
První čtvrtina důležitého zápasu byla z české 
strany lehce nervózní, ale následně se domácí 
hráčky dostaly do tempa. Kateřina Laciná 
otevřela skóre ve 14. minutě a poté si dva góly 
připsala Adéla Lehovcová.

ČESKO–RUSKO 2:2
V rozhodujícím utkání otevřel skóre domácí 
tým zásluhou Natálie Hájkové. Pět minut poté 
Rusky vyrovnaly, a v 37. minutě se dokonce 
dostaly do vedení. V infarktové poslední 
čtvrtině se našim povedlo po střele Terezy 
Mejzlíkové v poslední minutě už jen srovnat. 
Remíza stačila Češkám jen na 6. místo.

Celý turnaj nakonec vyhrály reprezentantky 
Běloruska, které ve finále zdolaly Francii 1:0. 
Bronz získaly polské hráčky. Chtěli bychom po‑
děkovat všem fanouškům, kteří během turnaje 
pomáhali vytvářet skvělé okamžiky na hřišti. 
I přes covidová opatření se turnaj velmi vyvedl, 
i když měl organizační tým poněkud složitěj‑

ší situaci. Velkou zásluhu na tom mají také 
dobrovolníci všech věkových kategorií, bez 
kterých by se mistrovství nemohlo uskutečnit.

Máme velkou radost, že se takhle významná 
událost pozemního hokeje, pořádaná v Pra‑
ze 10, dostala na televizní obrazovky zásluhou 
SPORTU 5, který přenášel závěrečné čtyři 
zápasy. Naše hokejová rodina se navíc roz‑
rostla o handicapované pozemní hokejistky 
a hokejisty týmu Para tým Ráček, kteří zde 
poprvé mohli zažít atmosféru velkého turnaje. 
Děkujeme všem jejich podporovatelům, stejně 
jako trenérce Karolíně Kříženecké.

 — Lenka Jeřábková

KAPITÁNKA A STŘELKYNĚ ČESKÉHO TÝMU TEREZA MEJZLÍKOVÁ 
Z DOMÁCÍHO KLUBU SK SLAVIA PRAHA, FOTO: PETR RŮŽEK

ČESKÁ REPREZENTACE PŘED ZÁPASEM S LITVOU, FOTO: PETR RŮŽEK
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UKLÍZEJME SPOLEČNĚ 
I KAŽDÝ SÁM
Podzimní úklidový den s celosvětovou 
tradicí (World Cleanup Day) připadá 
tentokrát na třetí zářijovou sobotu. Jeho 
součástí je také celonárodní dobrovolnická 
akce Ukliďme Česko, která samozřejmě 
zahrnuje i naši městskou část. Cílem akce 
je odstranit z veřejných ploch skládky 
a nečistoty, jejichž výskyt je bohužel stále 
na mnoha místech běžný.

Uklízet může opravdu každý, ať už ve 
skupině (v souladu s aktuálně platnými 
protiepidemickými opatřeními), nebo jako 
jednotlivec. Uvítáme vaše zapojení do 
některé již zaregistrované úklidové skupiny, 
jejichž přehled najdete na portálu 
www.uklidmecesko.cz, nebo můžete 
zorganizovat vlastní úklid v místě, které 
vám je blízké. Nemusíte se přitom vázat na 
celostátně vyhlášený termín, uklízet je možné 
kdykoliv.

Do kontejnerů lze odkládat výhradně domov‑
ní odpad objemného charakteru – nábytek, 
podlahové krytiny, kovové odpady, zdravotní 
keramika, zrcadla, lyže apod. Do kontejnerů 
nepatří nebezpečné odpady (včetně ledni‑
ček, monitorů, televizorů, autobaterií apod.), 
pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. 
Kontejnery je zakázáno používat k odkládání 
odpadů z podnikatelské činnosti.

K bezplatnému předání objemného odpadu 
včetně nebezpečného můžete využít sběrné 
dvory hlavního města Prahy, například v Tep‑
lárenské, Zakryté, Perucké či Malešické ulici. 
Ve sběrných dvorech je otevřeno v pondělí až 
pátek od 8.30 do 18.00 hodin a v sobotu od 
8.30 do 15.00 hodin.

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY

TERMÍNY PŘISTAVENÍ

katastr místo datum čas

Záběhlice Šafránová x Chrpová (okraj parku) 4. 9. 10.00–14.00

Vršovice Kodaňská x Norská 7. 9. 15.00–19.00

Strašnice Vrátkovská x Tuklatská 8. 9. 14.00–18.00

Strašnice Přetlucká x Prusická 9. 9. 15.00–19.00

Vršovice Rybalkova x Charkovská 10. 9. 15.00–19.00

Strašnice Pod Strání (vedle č. o. 33) 11. 9. 8.00–12.00

Strašnice Hostýnská (u školy) 11. 9. 10.00–14.00

Strašnice Michelangelova (v proluce) 14. 9. 15.00–19.00

Strašnice Mokřanská x Běžná (u tříděného 
odpadu) 15. 9. 14.00–18.00

Vršovice Dukelská x Volyňská 16. 9. 15.00–19.00

Záběhlice Tulipánová x Želivecká 17. 9. 15.00–19.00

Záběhlice Jesenická x Nad Trnkovem 18. 9. 8.00–12.00

Michle Na Pahorku x Pod Sychrovem II 18. 9. 10.00–14.00

Záběhlice Platanová x Kapraďová 21. 9. 15.00–19.00

Michle Nad Elektrárnou u ČD 22. 9. 14.00–18.00

Vršovice Krymská x Moskevská (ostrůvek) 23. 9. 15.00–19.00

Strašnice Brigádníků x U Kombinátu 24. 9. 15.00–19.00

Strašnice Nučická x Dubečská 25. 9. 8.00–12.00

Strašnice Nosická (pod prod. Billa) 25. 9. 10.00–14.00

Strašnice Nad Vodovodem x Slunečná 28. 9. 15.00–19.00

Strašnice Srbínská, mezi garážemi 29. 9. 14.00–18.00

Vršovice Vladivostocká x Gruzínská 30. 9. 15.00–19.00

Záběhlice Sněženková x Meruňková 1. 10. 15.00–19.00

Strašnice Křenická x Olešská 2. 10. 8.00–12.00

Záběhlice Bramboříková, parkoviště 2. 10. 10.00–14.00

Malešice Rektorská x Bakalářská 5. 10. 15.00–19.00

Záběhlice Kamelova mezi č. 2 a 4 6. 10. 14.00–18.00

Vršovice U Vršovického nádraží x 
Ukrajinská 7. 10. 15.00–19.00

Vršovice Vladivostocká x Jaltská 8. 10. 15.00–19.00

KONTEJNERY 
NA BIOODPAD

Velkokapacitní kontejnery jsou určené vý‑
hradně pro zahradní bioodpad (větve, tráva, 
listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případ‑
ně jiné bioodpady ze zahrádek rodinných 
domů). K odkládání bioodpadů slouží také 
sběrné dvory hlavního města Prahy nebo 
stabilní sběrné místo bioodpadu, které se 
nachází v Dřevčické ulici (cca 100 metrů od 
Černoskotelecké). Předání bioodpadu ve 
sběrných dvorech či sběrně bioodpadu je 
od občanů města zdarma. Více informací na 
www.praha10.cz ve složce „Životní prostředí“.

TERMÍNY PŘISTAVENÍ

katastr místo datum čas

Záběhlice Šafránová x Chrpová 10. 9. 15:00–18.00

Michle Nad Vršovskou horou, za mostem, 
u garáží 11. 9. 9:00–12.00

Strašnice Molitorovská x Bylanská 11. 9. 13:00–16.00

Malešice Janderova x Chládkova 12. 9. 9:00–12.00

Michle Na Křivce x Osnická 12. 9. 13:00–16.00

Strašnice Nad Vodovodem x Slunečná 17. 9. 15:00–18.00

Záběhlice Ostružinová x Jahodová 18. 9. 9:00–12.00

Strašnice Dvouletky x Solidarity 18. 9. 13:00–16.00

Michle Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I 19. 9. 9:00–12.00

Strašnice Královická x Hájecká 19. 9. 13:00–16.00

Záběhlice nám. Mezi Zahrádkami x 
Podléšková 24. 9. 15:00–18.00

Vinohrady Na Šafránce x Estonská 25. 9. 9:00–12.00

Strašnice U Trati x Na Spádu 25. 9. 13:00–16.00

Malešice Rektorská x Bakalářská 26. 9. 9:00–12.00

Strašnice V Úžlabině x Vykáňská 26. 9. 13:00–16.00

Michle Na Slatinách x Nad Elektrárnou 1. 10. 15:00–18.00

Záběhlice Kosatcová x Hvozdíková 2. 10. 9:00–12.00

Strašnice Kounická x Malínská, u trafostanice 2. 10. 9:00–12.00

Strašnice Na Třebešíně x Nad Třebešínem II 2. 10. 13:00–16.00

Malešice Na Universitním statku, parkoviště 2. 10. 13:00–16.00

Strašnice Středová x K Háječku 3. 10. 9:00–12.00

Strašnice Vyžlovská, parkoviště proti č. o. 24 3. 10. 13:00–16.00

Desítková akce, která proběhne pod 
souhrnným označením „Společně ukliďme 
Prahu 10“, je podporována místní radnicí. Ta 
poskytuje materiální podporu pro uspořádání 
úklidu – dodá pytle na odpad, pracovní 
rukavice a zajistí odvoz nashromážděného 
odpadu z veřejně přístupných ploch. Bližší 
informace o možnostech, jak se zapojit, 
získáte na e ‑mailové adrese 
roman.kastovsky@praha10.cz a na 
telefonním čísle 736 499 364.

Pomozte nám zbavit Desítku
černých skládek a odpadků

v sobotu 

18. 9. 2021

praha10.cz

                             SPOLEČNĚ 

UKLIĎME
PRAHU IO

UDRŽITELNÁ
PRAHA IO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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praha10.cz

Celodenní kurz 
první pomoci 
formou zážitku

18/9 
19/9 
23/10 
24/10

ZŠ Olešská 
190 Kč / osoba

Registrace na  zdrsem.cz   I  Kurz je pouze pro občany Prahy 10

Akce se koná 
pod záštitou radního 

MČ Praha 10 
Mgr. Michala Kočího 

PRVNÍ
POMOC

NORDIC 
WALKING
středy
9.30–11.00

ZÁŘÍ           
1. 9. I 8. 9. I 15. 9. I 22. 9. I 29. 9. 
ŘÍJEN          
6. 10. I 13. 10. I 20. 10. I 27. 10.
LISTOPAD     
3. 11. I 10. 11. I 24. 11.

JÓGA
čtvrtky
18.00–19.00

ZÁŘÍ        
2. 9. I 9. 9. I 16. 9. I 23. 9. I 30. 9. 
ŘÍJEN           
7. 10. I 14. 10. I 21. 10. 
LISTOPAD    
4. 11. I 11. 11. I 18. 11. I 25. 11.

BĚŽECKÁ 
ŠKOLA
čtvrtky 
18.00–19.00

ZÁŘÍ       
2. 9. I 9. 9. I 16. 9. I 23. 9. I 30. 9. 
ŘÍJEN     
7. 10. I 14. 10. I 21. 10. 
LISTOPAD
4. 11. I 11. 11. I 18. 11. I 25. 11.

SPORTUJ 
V PARKU

Více na 
praha10.cz

MALEŠICKÝ PARK 
Sraz na rohu Káranské a Cerhenické

SVŮJ MOBIL S SEBOU! 
Kurzy jsou určeny pro seniory s trvalým bydlištěm 
na území městské části Praha 10 
a jsou pro ně BEZPLATNÉ.

JAK PRACOVAT 

S CHYTRÝM 
TELEFONEM

Městská část Praha 10 pořádá kurzy

PRO SENIORY PRAHY 10

Kurzy probíhají v Úřadu MČ Praha 10 ve Vršovické 68, Praha 10,  
v 5. patře budovy B, v počítačové učebně č. 505.

praha10.cz

12.–26. 10. 2021
vždy v úterý a ve čtvrtek
I. kurz   8.00–10.00 hod.
II. kurz   10.30–12.30 hod.

13.–27. 10. 2021
vždy ve středu a v pondělí
III. kurz   8.00–10.00 hod.
IV. kurz   10.30–12.30 hod.

Přihláška ke stažení na webu MČ Praha 10 
nebo si ji vyzvedněte v informační kanceláři MČ
ve Vršovické ulici a vyplněnou přineste osobně 
6. října 2021 od 8.00 do 12.00 tamtéž.

RODINNÝ SPORTOVNÍ VELETRH

Součástí je i ŠTAFETOVÝ BĚH NA 10 KM 
     čtyřčlenné týmy na úsecích po 1 km 
      I tričko Craft zdarma pro všechny účastníky
        a  FAMILY RUN 
     700 m rodič + 300 m dítě

     Více informací a registrace na
     teamrunning.cz/zavody/
     praha-10-malesicky-park

            sobota

11I9I2021

10–17 hod.

MALEŠICKÝ 
PARK

praha10.cz

ukázková 
stanoviště 

sportovních 
klubů

stánky se 
sportovním 
materiálem 

a vybavením

občerstvení, 
hudba, 
atrakce

tradice 
sportovních 
dnů Desítka 
na Desítce

DESÍTKA 
NA 
DESÍTCE

AKCE MČ PRAHA 10



V polovině září si připomeneme desáté výročí odchodu 
slavného filmového režiséra, který se natáčení věnoval 
déle než půlstoletí. Narodil se v Hradci Králové, ale po 
smrti otce vyrůstal s rodinou v Brně. Již tehdy se pro‑
jevoval jeho hluboký zájem o filmové umění, jako člen 
tamní Levé fronty mimo jiné publikoval recenze a pořá‑
dal promítání zahraničních avantgardních snímků. Mohl 
se však proslavit v úplně jiném tvůrčím oboru, protože 
z pragmatických důvodů začal studovat projektování 
staveb. Posléze přestoupil na (pokračování v tajence…), 
ovšem jeho zakotvení v hlavním městě už bylo motivo‑
váno blízkostí filmového prostředí.

Zpočátku ztvárnil několik krátkometrážních titulů, psal 
scénáře pro své kolegy a postupně pronikal do tajů 
režisérského řemesla. V roce 1936 již pomáhal Hugo 
Haasovi s celovečerním filmem „Velbloud uchem jehly“, 
o rok později debutoval jako samostatný autor drama‑
tem „Filosofská historie“ podle Aloise Jiráska. Nejčastěji 

OTAKAR 
VÁVRA
(1911–2011)

FOTO: ČT /  VLASTA GRONSKÁ

adaptoval novely, romány a divadelní hry našich velkých 
literátů a ke své práci si vybíral špičkové herce. K jeho 
stěžejním filmům patří Cech panen kutnohorských, Kra‑
katit, Pohádka máje, Hostinec U kamenného stolu, Hu‑
sitská trilogie, Romance pro křídlovku nebo Kladivo na 
čarodějnice. Dlouhá desetiletí vyučoval režii na pražské 
FAMU, kde vychoval celou řadu představitelů naší „Nové 
vlny“. Po nějakou dobu byl naším strašnickým sousedem, 
když bydlel v domě v Běchovické ulici čp. 1498.

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. září 2021. Nezapomeňte uvést svou adresu či jiný 
kontakt. Tři vylosovaní výherci od nás obdrží knihu. 
Tajenka z minulého čísla zní „propůjčila hlas Marilyn 
Monroe“. Knihu za správnou odpověď od nás dostanou: 
Blanka Kotrbová, Říčany; Marián Hlaváč, Strašnice 
a Šárka Mascaretti, Strašnice.

DESÍTKOVÁ KŘÍŽOVKA



ŘÁDKOVÁ 
INZERCE ZDARMA

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

SOLNÁ JESKYNĚ ZAHRADNÍ MĚSTO
Přijďte podpořit solnou jeskyni na Zahradním 
Městě a své zdraví do prostředí plného soli 
z Mrtvého moře. Máme pro Vás spousty 
volných termínů, ale i možnost soukromého 
pronájmu pro Vaši rodinu či přátele nyní 
za zvýhodněnou cenu. Těšíme se na Vás! 
Jabloňová 2992, www.solna jeskyne.eu, 
725 979 570

GETPRINTED
Tisk vlastních obrázků a fotografií na pouzdra 
na mobilní telefony, sluchátka, pouzdra na 
iPody. Černokostelecká 1168/90, Strašnice, 
www.tvojepouzdro.cz, 773 539 194

IT SERVIS TCC / DANIEL PROKOP
Spolehlivý servis notebooků, PC, tiskáren – 
ochrana před viry, odstraňování hardware/
software závad, záchrana dat. Instalace 
a spuštění operačních systémů, ovladačů, 
tiskáren, modemů. Správa a údržba IT sítí 
a serverů. Prodej počítačů a ICT produktů. 
Záběhlická 1916/20, www.tccpraha.cz, 
602 341 450

BEUATY
Jste srdečně zváni do nově zavedené prodejny. 
Prodáváme též ekologickou drogerii Dedra. 
Přijďte nás navštívit, ráda Vám poradím 

Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový 
komplex, který přirozeně propojuje ubytování 
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu k  dispozici zdravotní a sociální 
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta. 
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje 
bohatý program volnočasových aktivit.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím 
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

 +420 602 725 547
 +420 602 369 789
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín 
ulice Řešovská 852/10

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ 
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na 

www.rezidencejasmin.cz 

IN21-086_Rezidence-Jasmin_inzerat_102-5x146.indd   1IN21-086_Rezidence-Jasmin_inzerat_102-5x146.indd   1 13.04.21   16:0613.04.21   16:06
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JANČI – 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 
 P10/09/21/OKP/ 1735 

 
GATO 
Hledáme kolegy pro montáže žaluzií, 
rolet a sítí proti hmyzu. Volná pracovní 
doba, odměna dle počtu zakázek, rozsah 
práce dohodou. Vhodné i jako přivýdělek. 
Jednoduché montáže, zapracujeme. Kontakt 
písemně na gato@gato.cz, tel.: 777 038 000 
 P10/09/21/OKP/ 1736

ZEDNICTVÍ/MALÍŘSTVÍ
Kompletní rekonstrukce bytů, domů, 
nebytových prostorů. Veškeré zednické, 
malířské, obkladačské, podlahářské 
a bourací práce; odvoz suti zajištěn, 
tel.: 606 125 116 P10/09/21/OKP/0337

ITCAN
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.
 P10/09/21/OKP/ 1149

  

  

bazénové tréninky 

www.vodnizachranar.cz

mladyvodnizachranar@vzs-praha15.cz

  Vodní záchranná služba ČČK Praha 15

Přijímáme děti od 8 do 18 let

a Na Třebešíně 

Praha 15

Mladý vodní záchranář

tréninky bazén SPŠ Třebešín

úterý 17:00 - 19:00

 čtvrtek 17.30 - 19.00 

 

v Hostivaři, Holešovicích 

Další oddílové činnosti: lezení, první pomoc, 

Přijďte si vyzkoušet trénink záchranářů!

tématicky zaměřené akce na vodáctví 

a ovládání plavidel, soustředění, závody

 

s výběrem vhodného produktu. PO a ST 10.00–
17.00, ÚT a ČT 10.00–17.30, PÁ 9.00–15.00 hod. 
Záběhlická 1397/45, p.temiakova@seznam.cz, 
775 025 841

KREJČOVSTVÍ FAMOOD
Veškeré krejčovské služby, opravy a úpravy 
oděvů a bytového textilu, půjčovna kostýmů. 
Moldavská 1375/5, Vršovice, www.famood.cz, 
224 930 659

ÚKLIDOVÉ PRÁCE / PETR KARÁSEK
Vypereme u Vás položené koberce pomocí 
kvalitních strojů s kartáčem a odsátím špíny. 
Cena dohodou podle m2 a zašpinění. Dále 
provádíme mytí podlah PVC s nanesením 
ochranné vrstvy z polymeru. Pod Strašnickou 
vinicí 36, petrkarasek1@seznam.cz, 603 437 644

STUDIO LUDWIG / ONKO POTŘEBY
Jsme tu pro Vás! Nabízíme kompenzační 
pomůcky pro ženy před operací prsu i po ní, 
bezplatnou poradnu, široký výběr epitéz, 
paruk, pokrývek hlavy, zdravotního spodního 
prádla a plavky. Vše s milou profipéčí, 
v příjemném prostředí, empaticky a diskrétně. 
Minská 625/9, Vršovice, www.studioludwig.cz, 
777 632 092

STUDIO LUDWIG / KADEŘNICTVÍ
Kadeřnictví s tradicí již od roku 1996. 
Profesionální služby, příznivé ceny a kvalitní 
vlasová kosmetika. Přijďte vyzkoušet 
naše služby, i bez objednání, určitě budete 
spokojeni. Jsme tu pro Vás PO–PÁ 8.00–
19.00 hod. Těšíme se na Vás! Minská 625/9, 
Vršovice, www.studioludwig.cz, 776 733 296

INZERCE



VRŠOVICKÁ ZDRAVOTNÍ KLINIKA VAŠEHO ZDRAVÍ

ORTOPEDIE LŮŽKOVÁ REHABILITACEFYZIOTERAPIEODBORNÉ AMBULANCE

www.vzas.cz

Sehraný tým odborníků, individuální přístup, vstřícné prostředí a komplexní péče. To je Vaše Vršovická zdravotní už 10 let.

VZ inz3.indd   1 29.03.2021   12:57:38

Otevíráme NOVOU LÉKÁRNU 
ve zrekonstruované EUC Klinice Malešice 

• Široký sortiment za nízké ceny

• Odborné poradenství

• Slevy a výhody s klientskou kartou

• Otevřeno 24 hodin 7 dní v týdnu

• Více než polovina léků bez doplatku

Plaňanská 573/1, Praha 10 v naší péči I euc.cz
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