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VrŠoVické diVadlo mana 
UVedlo čapkoVU hrU matka
Letošní oslavy 130. výročí 
narození Karla Čapka 
jsou v plném proudu. Naši 
divadelníci si dramatika 
připomněli inscenací jeho 
stěžejní hry 

na desítce se chYstá 
zaVedení zÓn placeného stání
Parkovací zóny začnou 
v prvních lokalitách Prahy 10 
platit od srpna. Veřejné 
představení projektu se 
koná 16. března v Kulturním 
domě Barikádníků

Marcela Šťastná
patří ke sportovcůM
roku prahy 10
rozhovor na str. 10–11



Desítka 
skokaneM roku

Městská část Praha 10 již několik let realizuje 
místní Agendu 21 (MA21), a to s metodic-
kou pomocí Národní sítě Zdravých měst ČR 
(NSZM). Cílem MA21 je zapojovat veřejnost 
a různé cílové skupiny do zvyšování kvality 
života, a tím i veřejné správy. Aby bylo možno 
úspěšnost metody vyhodnocovat, jsou pro 
města i městské části stanovena kritéria 
v různých kategoriích pokročilosti od katego-
rie Z – zájemci, přes D – začátečníci, 
C – mírně pokročilí, B – pokročilí až po 
A – udržitelné město. 

Praha 10 se do plnění kritérií zapojila již 
v roce 2016. „Když jsme přišli po volbách 
2018 na radnici, zapojili jsme naše občany 
do tvorby Strategického plánu udržitelného 
rozvoje na desetileté období a začali jsme 
s veřejností projednávat různá témata. Jsme 
otevřená radnice, která má zájem komuniko-
vat, spolupracovat a řídit naši Desítku zod-
povědně,“ uvádí starostka Renata Chmelová. 
V minulém roce se podařilo posunout Prahu 
10 za jeden rok o dvě kategorie výše, a splnit 
tak kritéria MA21 v kategorii C, za což nyní 
v lednu získala ocenění na výroční konferenci 
NSZM v Olomouci. Na této akci prezentovali 
zástupci naší městské části také příkladnou 
spolupráci spolků v Malešicích při organizo-
vání veřejných akcí.

Praha 10 systematicky sleduje a vyhod-
nocuje svůj vlastní postup k udržitelnému 
rozvoji. Využíváme k tomu Metodiku hodno-
cení udržitelných měst/městských částí ČR, 
která je nám nápomocna při hodnocení naší 
úrovně (sebehodnocení formou tzv. auditů) 
v 11 oblastech udržitelného rozvoje. Když 
splníme všechny audity, můžeme se pak 
ucházet o vyšší kategorii B kritérií MA21.

V příštím čísle tohoto měsíčníku vás budeme 
informovat o našem prvním strategickém 
dokumentu. V něm si stanovíme cíle, kterých 
chceme v Praze 10 dosáhnout v dlouhodo-
bějším horizontu deseti let. „Každoročně se 
budeme s vámi setkávat, abychom diskutovali 
plány rozvoje vždy v následujícím roce. Vize 
naší městské části zní: Desítka je moderní, 
přátelská a otevřená městská část, která si 
zvolila udržitelný rozvoj, a na tom chceme 
společně s vámi spolupracovat,“ dodává 
starostka.

Rádi bychom zapojili do rozvoje naší měst-
ské části i mladší obyvatele, proto plánuje-
me ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Praha 10 – Dům UM založení žákovského 
zastupitelstva. „Stejně důležité jako zapojovat 
do rozhodování o místě, kde žijeme, dospělou 
populaci, je zapojovat žáky a studenty. Mladí 
totiž mohou mít jiné názory a jiné potřeby. 
Žákovské zastupitelstvo je prvním krokem 
k tomu, aby i hlas mladých obyvatel naší 
městské části byl slyšet,“ dodává Martin 
Bahenský, koordinátor MA21 v Praze 10.

Více informací najdete na stránkách www.
praha10.cz/ma21 a www.praha10.cz/strategie.

 — Iva Hájková,
 oddělení strategického rozvoje a participace

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

MČ PRAHA 10

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

pondělí 30. 3. 2020
velký zasedací sál

1. patro, budova B, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68

přesný začátek zasedání naleznete na 
www.praha10.cz/volene-organy

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

OTEVŘENÉ HODINY 
VAŠICH RADNÍCH

Jsou vám k dispozici 
všichni členové 

Rady MČ Praha 10

starostka 

RENATA CHMELOVÁ
strategický rozvoj I územní 
plán I vnější vztahy I MA21

dveře č. 406

místostarosta 

MARTIN VALOVIČ
územní rozvoj I kulturní 

památky I podpora podnikání

dveře č. 400

místostarosta 

DAVID KAŠPAR
školství I kultura 

a sousedské vztahy

dveře č. 414

radní 

LUCIE SEDMIHRADSKÁ
finance I rozpočet I dotace I 

participativní rozpočet

dveře č. 412

místostarosta 

PETR BENEŠ
majetek (byty/nebyty, pozemky) I  

správní firmy I IT

dveře č. 403a

radní 

OLGA KOUMAROVÁ
investice I 

budovy ZŠ a MŠ

dveře č. 420

místostarosta 

MARTIN SEKAL
doprava a parkování I 

rekonstrukce radnice a KD Eden

dveře č. 402

radní 

MICHAL KOČÍ
sociální a rodinná politika I 

zdravotnictví I bezpečnost, hazard

dveře č. 416

1. místostarostka 

JANA KOMRSKOVÁ
životní prostředí I městské akciovky I 

sport a volnočasové aktivity

dveře č. 403b

středa 11. března 2020
15–18 hodin

4. patro, budova A, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68

MA21 byla vyhlášena OSN v roce 1992 jako 
nezávislá globální  iniciativa samospráv k rozvoji 
měst a obcí v souladu s principy udržitelného 
rozvoje.  Jejím základem je směřování obcí a regionů 
k místní udržitelnosti  a dlouhodobé kvalitě života 
prostřednictvím kvalitního strategického řízení 
a s aktivním zapojením veřejnosti . 
Více informací najdete na https://ma21.cenia.cz/
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ÚvoDní slovo obsah

PRACUJEME NA ZLEPŠENÍ 
PARKOVÁNÍ

V tomto vydání se budeme věnovat také 
dopravě, k níž neoddělitelně patří i parkování. Je 
to téma, které ovlivňuje životy nás všech, a proto 
se snažíme, aby se zlepšila zdejší dopravní 
obslužnost a došlo ke zklidnění dopravy v naší 
městské části ke spokojenosti všech občanů.

Na zlepšení situace v dopravě pracujeme 
hned v několika rovinách. Jedná se především 
o zefektivnění městské hromadné dopravy, 
rozvoj sdílených dopravních prostředků 
a elektromobility, zajištění intenzivnějších 
oprav chodníků a vozovek včetně smysluplné 
koordinace při plánování uzavírek a jejich 
plánovaných objízdných tras. V neposlední 
řadě chceme dosáhnout zvýšení bezpečnosti 
v dopravě a s tím spojeného navýšení počtu 
parkovacích míst. 

Jedním z největších problémů naší městské 
části je právě jejich nedostatek. Velmi dobře 
si to uvědomujeme a usilovně pracujeme 
na řešení nepříznivých poměrů. Bohužel se takto 
komplexní problém nedá vyřešit ze dne na den. 
Co tedy v dané věci děláme? Nechali jsme 

zpracovat studii ke zvýšení 
počtu parkovacích míst 
v Praze 10 a v nejbližší 
době začneme s přípravou 
výstavby velkokapacitních 
i malokapacitních 
parkovacích domů. Dále 
se, a to i na základě 
podnětů od občanů, 
pokusíme zvýšit počet 
parkovacích míst 
využitím dalších dosud 
nevyužívaných ploch, 
například ve vnitroblocích. 
Také plně podporujeme 
vznik P+R parkovišť 
a jednáme s vedením 
Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady 

o společné výstavbě parkovacího domu v jejich 
areálu. Zároveň prověřujeme možnost vytvoření 
několika nových parkovacích ploch na území MČ.

Naší prioritou, která by měla našim občanům 
pomoci nejrychleji, je zavedení zón placeného 
stání (takzvaných „modrých zón“) ještě v tomto 
kalendářním roce. Na projektu zón těsně 
spolupracujeme s Magistrátem hlavního města 
Prahy a Technickou správou komunikací (TSK) 
a tento proces hodnotím jako velmi úspěšný. 
Nyní procházíme závěrečnou fází přípravy 
zavedení zón v naší městské části, které 
proběhne v několika etapách. O všem budete vy, 
naši občané, včas a řádně informováni a budete 
se k této záležitosti moci vyjádřit. Od spuštění 
zón placeného stání můžeme podle dosavadních 
zkušeností jiných městských částí očekávat 
okamžité a výrazné zlepšení parkování pro 
rezidenty z Prahy 10. 

Všem nám, milí občané, přeji, aby výše popsaná 
opatření přinesla očekávaná zlepšení a žilo 
se nám v naší městské části zase o něco lépe. 
Za sebe slibuji, že pro to udělám vše, co bude 
v mých silách. 

 — Váš místostarosta Martin Sekal
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parkovací zóny 
jsou velkou 
výzvou
Projekt zón placeného stání bude v Pra-
ze 10 spuštěn v srpnu letošního roku první 
etapou, která se dotkne Vršovic, Strašnic, 
Vinohrad a Malešic. Veřejné představení 
projektu se uskuteční 16. března v Kul-
turním domě barikádníků, kde se občané 
mohou zástupců radnice ptát na všechny 
podrobnosti. Nyní do 20. března je možné 
návrh zón připomínkovat a zaslat radnici 
podněty.

Radnice Prahy 10 si zavedení zón placeného 
stání vetkla do svého programového pro-
hlášení a v souladu s tím začala na projektu 
intenzivně pracovat. Vycházela přitom ze zá-
věrů již dříve zadané „Analýzy dopravy v klidu 
na celém území MČ Praha 10,“ která prošla 
na konci roku 2018 aktualizací a přinesla zne-
pokojující poznatky. Kromě jiného se ukázalo, 
že na mnoha místech naší čtvrti jsou parko-
vací kapacity využívány na více než 100 %, 
a to jak během dne, tak i v noci. Podepsalo se 
na tom i zavedení parkovacích zón v okolních 
městských částech. Auta se na Desítku pře-
sunují právě z nich, ale také u nás v nemalém 
množství končí svou cestu do hlavního města 
automobily ze Středočeského kraje. 

Zmiňovaná analýza zároveň prokázala, že 
po zavedení zónového stání by měl počet 
parkujících automobilů klesnout v řádu pro-
cent. V červnu loňského roku proto zastupi-
telstvo městské části odsouhlasilo zavedení 
zón v Praze 10 a podalo v tomto smyslu 
žádost na magistrát, který je ze zákona jejich 
zřizovatelem. Po ročních přípravách je již nyní 
jasno o „jízdním řádu“ pro naši městskou část. 
První etapa projektu odstartuje letos 24. srpna 
a bude zahrnovat území Vinohrad a Vršovic, 
Strašnic (od 5. října) a Malešic (od 2. listopadu), 
tedy lokalitu severně od železniční tratě Praha 
hl. n. – Praha-Hostivař. Území, které se nachází 
„pod tratí“ – Bohdalec, Záběhlice a Zahradní 
Město – přijde na řadu ve druhé fázi v roce 
2021. Postupné zavádění zón po etapách odpo-
vídá tomu, že Praha 10 se rozkládá na značně 
velkém území. Ani kapacitní možnosti Technic-
ké správy komunikací hl. m. Prahy, která v praxi 
zóny realizuje, nejsou připravené na jednorázo-
vé zprovoznění systému. 

Nicméně dopravní a parkovací situace na De-
sítce by se s postupným vyznačováním zón 
měla zpřehlednit, možnosti parkování budou 
pro jednotlivé řidiče jasně vymezené. To by 
mělo přinést navýšení počtu míst zejména pro 
rezidenty, kteří mají v konkrétních lokalitách 
trvalé bydliště a nyní zde nemohou zaparko-

tři  základní režimy parkování přispívají  ke snadné orientaci a srozumitelnosti :

—  rezidentní režim (MOdrÁ zÓNA) – určený pro rezidenty,  abonenty a vlastníky nemovitostí  v dané oblasti

—  Smíšený režim (FiAlOVÁ zÓNA) – určený pro parkování rezidentů,  abonentů,  vlastníků nemovitostí 
i  návštěvníků

—  Návštěvnický režim (OrANŽOVÁ zÓNA) – určený pro krátkodobé parkování všech motoristů

zřizovatelem zón placeného stání je podle zákona o pozemních komunikacích č.  13/1997 Sb.  hlavní město praha.

Jsou zavedeny moderní technologie pro výběr parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo webové 
aplikace virtuální  parkovací hodiny (Vph).  parkující  je identifikován na základě registrační značky (Spz/rz) 
vozidla.  kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému.

z ó n y  p l a c e n é h o  s tá n í 

vat kvůli vozidlům odjinud. Změny v nepo-
slední řadě pomohou i hendikepovaným, 
kteří se bez problémů dostanou tam, kam 
potřebují. „Není přitom pravda, že by zave-
dením parkovacích zón došlo k situacím, kdy 
třeba návštěva nebude mít kde zaparkovat. 
Zóny totiž umožňují i krátkodobé parkování 
všem automobilům, a to bez ohledu na místo 
bydliště jejich řidiče. Jedinou zvažovanou 
výjimkou jsou významně exponovaná místa, 
jako například okolí fotbalových stadionů, kde 
by zóna platila i o víkendech,“ uvedla Denisa 
Řezníčková, předsedkyně Komise pro dopra-
vu a parkování Prahy 10. 

DALŠÍ MOŽNOSTI PRO LEPŠÍ PARKOVÁNÍ
Zaváděním placených zón ale práce radnice 
na zlepšování možností parkování pro občany 
Desítky samozřejmě nekončí. Chystá se napří-
klad navyšovat kapacity stání pomocí nových 
parkovacích domů. Proto zadala zpracování 
studie, která prověřuje možnosti jejich vý-
stavby v jednotlivých čtvrtích Prahy 10. Tato 
studie územních rezerv se nyní dokončuje. 
Plnou podporu městské části má navyšování 
kapacit odstavných ploch P+R a další rozvoj 

městské hromadné dopravy včetně nových 
železničních spojení. Zástupci radnice se 
společně s Ropidem a Dopravním podnikem 
hlavního města Prahy snaží o lepší nastavení 
MHD, a to z hlediska zvýšení komfortu ces-
tování, ale i zavedení nových linek, které by 
zlepšily dopravní obslužnost v naší městské 
části. Cílem je zvýšení atraktivity MHD pro 
naše občany, aby pro ně bylo její využívání 
výhodnější než jezdění vlastními auty.

Kromě toho by situaci s parkováním měla vý-
znamně pomoci i připravovaná změna zákona, 
která umožní účinnější boj s autovraky. Podle 
poslanecké novely, která vzešla také z inicia-
tivy Prahy 10, bude možné nechat odtáhnout 
odstavený automobil, už když bude mít 
propadlou technickou kontrolu déle než půl 
roku. Do této doby to šlo pouze u vraků, které 
byly zjevně nezpůsobilé k provozu, například 
jim chyběl motor nebo měly značně poniče-
nou karoserii. Problém však spočíval v tom, 
že většina odstavených aut takto nevypadá. 
Doufejme, že novela, která může uvolnit až 
stovky parkovacích míst po celé metropoli, 
projde úspěšně i hlasováním v Senátu PČR.

z návrhu parkOvacích zón v praze 10
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PŘIROZENÁ 
HRANICE 
TVOŘENÁ 
KORIDOREM 
ČD

praha10.cz

Chcete o zónách 
placeného stání vědět víc?

PARKOVACÍ ZÓNY 
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

16. března 2020 v 18.00 hod. 

KD Barikádníků
Saratovská 20

Zeptejte se přímo politiků 
a úředníků na vše, co vás 
o zónách zajímá.

plánované 
opravy koMunikací
Během letošního roku se 
v naší městské části uskuteční 
několik plánovaných oprav 
dopravní infrastruktury. To 
s sebou v následujících měsí-
cích přinese různá dopravní 
omezení. Věříme, že občané 
tato opatření pochopí jako 
nutné zlo, potřebné k zajiště-
ní provozuschopného stavu 
komunikací a předcházení 
nečekaných problémů, s jejichž 
likvidací bychom měli mnohem 
větší práci a obyvatelé Desítky 
daleko více starostí. 

seznaM plánových oprav v roce 2020

název akce Úsek

Hradešínská Benešovská – Chorvatská

Chorvatská – výměna dlažby Ruská – Korunní

Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení Kubánské nám. – Pod Rapidem 

Štěrboholská spojka (G) Národních hrdinů

Černomořská – chodníkový program Prahy 10 Černomořská

Rekonstrukce mostu X 518 – U Hostivařského nádraží

Oprava mostu B 062 – Švehlova Švehlova ul. přes Měcholupský potok

zóny placeného stání jsou v současné době standardním opatřením v jádrových 
městských částech. Jednotná celopražská zóna se v tuto chvíl i  nechystá,  a tedy 
i  městská část praha 10 přikračuje k řešení nabízenému vyhláškou hlavního města 
prahy, které je také provozovatelem systému placeného parkování.  praha 10 reaguje 
na velmi kriticky vyznívající  Analýzu dopravy v klidu zavedením parkovacích zón 
i  pro naši městskou část.  z uvedené analýzy je naopak zřejmé, že počet automobilů, 
které budou moci na desítce parkovat,  poklesne o cca 10–15 %. to by mělo pomoci 
k uvolnění kapacity volných míst v řadě lokalit  napříč prahou 10.

„ p r o č  p r a h a  10  z avá Dí  z ó n y  p l a c e n é h o  s tá n í ? “

poplatky jsou nastaveny ze strany magistrátu,  nerozhoduje o nich městská část. 
roční poplatek činí  pro rezidenty (tj .  občany s trvalým pobytem) na první zapsané 
vozidlo na jednu fyzickou osobu 1  200 kč (respektive 600 kč,  pokud parkujete pouze 
ve své čtvrti  a nepřemisťujete se autem po praze 10).  pro první vozidlo osoby starší 
65 let a držitele průkazu ztp,  ztp-p s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti  je roční 
poplatek snížen na 360 kč.  Vzhledem k nákladům na vozidlo se nejedná o l ikvidační 
částky,  poplatek je levnější  než například pronájem garáže.  Vyšší poplatky jsou 
nastaveny pro tzv.  abonenty (majitele nemovitostí ,  podnikatele s provozovnou) 
a nerezidenty,  případně pro majitele,  kteří  na sebe mají  evidováno více vozidel 
a parkují  ve veřejném prostoru.

„kolik buDou zón y stát a k Do o toM rozhoDuje? “

tyto i  další  informace najdete uveřejněné na webové stránce 
www.praha10.cz/parkovani. 

pro vaše dotazy je také nově zřízen kontaktní e-mail  parkovani@praha10.cz,  na který 
se neváhejte do 20. března obrátit!

Systém zón placeného stání přibližuje také stránka „parkuj v klidu“ na adrese 
www.parkujvklidu.cz.

Veřejné setkání k projektu parkovacích zón proběhne 16.  března 2020 
v kd barikádníků.

k De hleDat inforM ace?

V současné době probíhá kompletní rekonstrukce Hradešínské ulice 
v úseku od Benešovské k Chorvatské ulici, kde je pokládán asfaltový 
povrch vozovky a dlažba na chodníky. Dokončení opravy je plánová-
no na jaro 2020. V Chorvatské ulici se navíc bude v celé délce měnit 
dlažba. Oprava chodníků proběhne v rámci programové údržby 
radnice také v Černomořské ulici. 

V úseku Kubánské náměstí – Pod Rapidem dojde k rekonstrukci 
světelného signalizačního zařízení, což si také jistě vyžádá jistá 
omezení. V plánu jsou rovněž práce na Štěrboholské spojce, kon-
krétně jde o etapu G v celé šířce komunikace ve směru do centra. 
V neposlední řadě projdou změnami i ulice Vršovická, U Seřadiště, 
Na Louži, Nad Soutratím a Jabloňová. 

V sousední Praze 15 se chystají opravy dvou mostů, které mohou 
ovlivnit dopravu ve Švehlově ulici s přesahem do naší městské 
části. Jde o rekonstrukci mostu X 518 v ulici U Hostivařského 
nádraží, který se klene přes Průmyslovou ulici, a opravu mostu 
B 062 přes Měcholupský potok právě ve Švehlově ulici. O přes-
ných termínech avizovaných oprav vás budeme včas informovat.
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„koalice tvrDí, Že sociální sluŽby Garantuje i při výpaDku 50 Mil. kč. 
ve svých Materiálech píŠe pravý opak, rozpočet nezMěnila, Granty 
neMá. proč lŽe veřejnosti i hlavníMu Městu?“
OtázKU zvOlila tOP 09

Mgr. Pavel Mareš
zastupitel, VLASTA

Považuji za absurdní, že takovou otázku 
pokládá strana, za jejíhož působení na radnici 
došlo k naprosto stejnému scénáři. V roce 
2017 nebylo totiž v prvním kole žádostí o do-
tace z magistrátu požádáno o 8 z 9 grantů 
na sociální služby poskytované Centrem 
sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP)! 
Současná koalice momentálně řeší důsledky 
nečinnosti předchozího radního z TOP 09. 

Kdyby předchozí radní za TOP 09 Ondřej 
Počarovský byl zodpovědný a přijal takové 
kontrolní mechanismy a opatření, aby se 
vyloučila jakákoliv možnost nepodání žádostí 
o granty, nemuseli bychom nyní trávit mnoho 
času řešením nastalé situace.

Naše koalice postupuje zcela identicky, jako 
před třemi lety po nepodání žádostí o dotace 
(shodou okolností stejným ředitelem CSOP) 
postupovala TOP 09. Vyjednáváme s magis-
trátem možnost, aby ve II. kole grantového 
řízení byly zohledněny potřeby těch, kteří ne-
obdrželi podporu v kole prvním. Tedy i CSOP.

Na rozdíl od našich předchůdců však pra-
cujeme i na systémových opatřeních, která 
v budoucnu zabrání opakování stejných chyb:
1. na úrovni zřizovatele zpracováváme směr-
nici pro příspěvkové organizace se závaznými 
principy hospodaření,
2. v rámci samotného CSOP jsou přijímány 
nové interní kontrolní mechanismy.

Tvrzení, že rozsah služeb poskytovaných 
CSOP nebude ohrožen, opíráme i o znění 
zákona o sociálních službách, který ukládá 
správu a financování sociálních služeb kraji, 
v našem případě magistrátu. Magistrát, jak 
vyplývá z dosavadních společných jednání, si 
je této skutečnosti vědom. 

Zmínku o „lži“ považuji za irelevantní a ne-
důstojnou, tedy se k ní nehodlám vyjadřovat 
a svůj čas radši věnuji tomu, abychom finance 
pro CSOP získali co nejdříve.

Mgr. Michal Kočí
radní, Piráti

V sedmi bodech:
– Koalice nelže, ale řeší problém, který vyvolalo 
nečekané a totální selhání pana Černého, 
ředitele příspěvkové organizace Centrum 
sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) 
Praha 10. 

– Koalice řeší problém s Magistrátem 
hl. m. Prahy i se zástupci politických stran 
v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Dělá to odborně 
a svědomitě, aby jednání dopadla pro Prahu 10 
co nejlépe.

– CSOP je naší příspěvkovou organizací. 
Do našeho příchodu na radnici – za vlád ANO, 
ČSSD ani TOP 09 – neexistoval systém řízení 
příspěvkových organizací! Problém s dotacemi 
přišel právě v době, kdy jsme tento nedostatek 
začali řešit (viz usnesení Rady z 24. 9. 2019). 

– Radní Prahy 10 odvolali ředitele CSOP. 
Jmenovali současně prozatímní vedení, čímž 
se zajistilo dobré fungování organizace, jež 
ročně hospodaří s více než 170 mil. Kč a stará 
se o naše nejpotřebnější. Podobná situace 
s dotacemi se nebude opakovat.

– Teprve až představitelé Prahy 10 dokončí 
jednání s představiteli hlavního města Prahy, 
lze navrhnout případné úpravy v rozpočtu 
CSOP a Prahy 10, jež bude třeba udělat. O 100% 
odpovědnosti odvolaného ředitele není nicméně 
pochyb ani u nás, ani na pražském magistrátu.

– Podle koalice VLASTA není v otázce 
sociálních služeb poskytovaných v CSOP 
prostor pro politické „tanečky“. Nekulturní 
chování, označování radních přisprostlými 
výrazy, či dokonce výsměšné vyplazování 
jazyka od předsedy zastupitelů TOP 09 
Ing. Tomáše Peka, jichž jsme byli svědky 
na lednovém zastupitelstvu, jsou nám cizí 
a veřejnost jen znechucují.

– O novinkách i nápravných opatřeních v CSOP 
vás budeme i nadále informovat.

Současnou situaci způsobenou manažerskou 
chybou vnímáme jako velmi vážnou. Dokladem 
toho jsou nejen personální změny ve vedení 
CSOP, ale i následné kroky. Financování 
sociálních služeb je pro současnou koalici 
prioritou, příjmy z hlavního města navíc nejsou 
jediným zdrojem financování CSOP. Finanční 
výbor městské části Praha 10, jehož jsem 
předsedou a kde jsou zastoupeni jak členové 
koalice, tak opoziční kluby, schválil na svém 
zasedání harmonogram kroků, které situaci 
pomohou stabilizovat a řešit. 

Ing. Roman bulíček
zastupitel, ODS
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„Konec bezradné radnici“, současná koalice 
(Vlasta, Piráti, ODS) zametá své průšvihy pod 
koberec, zásadní problémy občanů neřeší.

V prosinci 2019 stávající koalice se slávou 
předložila zastupitelstvu ke schválení 
rozpočet včetně grantů a dotací pro sociální 
služby, i když již od 26. 11. 2019 věděla, 
že zapomněli požádat o grant 48 mil. Kč 
Magistrát hl. m. Prahy. Při projednávání 
rozpočtu ovšem o tomto průšvihu koalice 
zastupitele neinformovala. A důvod? 
Podle paní radní Sedmihradské (Vlasta) 
předpokládali údajně rychlé vyřešení situace, 
i přes toto vyjádření je zodpovědná za lži 
a nepravdy v předloženém rozpočtu.

Radní pro sociální a rodinnou politiku 
Kočí (Piráti) o problému věděl a vše před 
zastupiteli zatajil a doteď neumí problém 
vyřešit. I po tomto průšvihu ani přes výzvu 
zastupitelů odstoupit nehodlá. Veškerou 
vinu hodil na ředitele Centra sociální 
ošetřovatelské pomoci pana Černého. CSOP je 
zřízena městskou částí Praha 10, za kterou je 
radní pro sociální oblast Kočí plně odpovědný.

Výsledky současné koalice
 1.  Zvýšila nájmy v obecních bytech téměř 

o 30 %.
 2.  Zvýšila daň z nemovitostí o 100 %.
 3.  Zrušila autodopravu pro handicapované 

občany.
 4. Zrušila dětskou zubní pohotovost.
 5.  Zrušila lékařskou pohotovost pro 

děti i dospělé a zajistila nemocným 
mnohahodinové čekání na ošetření 
ve vinohradské nemocnici.

 6. Zrušila nonstop lékárnu.
 7.  Zřídila velké množství bohatě placených 

funkcí (5 místostarostů, 3 radní, mnoho 
výborů a komisí, téměř stotisícové odměny/
měsíc pro poradce).

Ing. Tomáš Pek, S.E.
zastupitel, TOP 09

Senioři, nemocní či rodiny, které se o ně 
starají, jsou závislí na pomoci ostatních. 
Na Praze 10 ji zajišťuje její příspěvková orga-
nizace CSOP. Ta získává cca třetinu peněz 
díky grantům a dotacím. Sérií chyb o ně ale 
nepožádala. V jejím rozpočtu tak zatím chybí 
až 50 000 000 Kč. Všichni se snaží výpadek 
minimalizovat, ale všechny „grantové” peníze 
letos CSOP spíš nedostane. Trestuhodná 
chyba, bezesporu.

Je ale zásadní se snažit ji napravit – nejen 
chodit s prosíkem na magistrát vyjednávat, 
ale skutečně jednat. To se neděje.

TOP 09 považuje jistotu zachování těchto 
služeb za prioritu. Snažila se proto na zastu-
pitelstvu prosadit, aby se změnou rozpočtu 
navýšil příspěvek pro CSOP od městské 
části i za cenu škrtů jinde. Je to jediný 
způsob, jak garantovat zachování služeb 
pro nejcitlivější skupinu obyvatel. To koalice 
odmítla. Místo toho bezradný radní Kočí 
za Piráty, který problému nepředešel, ho tajil, 
pak začal řešit pozdě a teď zřejmě ze stra-
chu o svůj post šíří lži, aby odvrátil pozor-
nost. Neslyšeli jsme od něj návrh řešení ani 
časový plán. Slyšíme jen často si protiřečící 
výmluvy. Na zastupitelstvu koalice tvrdila, že 
je to „bezprecedentní“ situace (to je pravda), 
v tiskové zprávě, že k ní již dříve došlo (to 
je lež). Na zastupitelstvu jsme slyšeli, že 
dostupnosti služeb se problém dotknout ne-
může (to je lež), v oficiálních dokumentech, 
že to hrozí (to je pravda). Jinými slovy – pan 
radní není schopný ani pojmenovat, co se 
děje, natož aby problém řešil. Lži, do kte-
rých se zamotává, pak působí leda zmatek, 
ale rozhodně nepomáhají nejpotřebnějším 
skupinám obyvatel.

Ing. Jarmila bendová
zastupitelka, ANO 2011

Městská část Praha 10 vyhlásila záměr pronájmu 
restaurace v Areálu volného času Gutovka včetně 
jejího zařízení. Případní zájemci o celoroční 
provozování tohoto stravovacího zařízení najdou 
podrobné podmínky pro přijetí do výběrového 
řízení a informace o požadovaných podkladech 
na stránkách radnice www.praha10.cz. 

Radnice chce vybrat co nejlepší záměr 
na restauraci pro rodiče s dětmi a sportující 
veřejnost, která by navíc fungovala celoročně, 
nejen v letní sezoně. V rámci výběrových kritérií 
bude hodnocen také návrh doprovodných akcí 
a spolupráce s provozovatelem areálu. Pro tyto 
nebytové prostory pronajímané v zájmu městské 
části je určen nájem ve výši 200 Kč/m2/rok.

Zájemci o pronájem restaurace si mohou 
přihlášku vyzvednout v infocentru Úřadu 
městské části Praha 10 (Vršovická 1429/68) 
nebo ji najdou na uvedené webové adrese. 
Řádně vyplněnou přihlášku včetně všech 
náležitostí je nutné odevzdat v podatelně radnice 
do 12. března do 10.00 hod.

Rada městské části Praha 10 vyhlásila 
konkurzní řízení na místo ředitelky či ředitele 
Mateřské školy Chmelová v Zahradním Městě 
s předpokládaným nástupem do funkce 
1. července 2020. Uchazeči musejí kromě jiného 
splňovat odbornou kvalifikaci, doložit minimálně 
tříletou praxi a odevzdat vlastní koncepci 
dalšího rozvoje školky. Přihlášku lze doručit 
do 13. března do 12.00 hod. přes podatelnu 
Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, 
101 38 Praha 10 na Odbor školství.

Podrobné předpoklady a požadavky pro výkon 
funkce a další informace naleznete na webových 
stránkách radnice www.praha10.cz. Kontaktovat 
můžete i paní Mgr. Kláru Válkovou, referentku 
pedagogicko-organizačního oddělení Odboru 
školství ÚMČ Praha 10, tel.: 267 093 486, 
e-mail: klara.valkova@praha10.cz.

pronájeM 
restaurace 
na Gutovce

chcete 
vést Školku?
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Městská část 
se brání 
DezinforMační 
kaMpani

„Ve čtvrtek 24. 10. jsme měli pronajatý sál 
v Domě čtení na Ruské ulici, kam občané 
přišli diskutovat s pozvanou starostkou 
Renatou Chmelovou o zvýšené dani a zruše-
ných sociálních službách. Starostka nejenže 
na diskusi bez omluvy nepřišla, ale ještě 
radnice veřejnou diskusi zakázala!“
Dům čtení je pobočkou Městské knihovny 
v Praze, která je zřizována hlavním městem 
Praha. Městská část Praha 10 proto nejenže 
nezasahuje do toho, jaké diskuze zde budou 
probíhat, ale ani to dělat nemůže. 

„Vánoční večírek v KD barikádníků 
za 630 000 korun!“
Článek se týká každoroční události zaměst-
nanců. Ti si ji sami organizovali a platili 
z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 
ve spolupráci s odbory. V textu však slouží 
vánoční večírek jako příklad údajně skandál-
ního hospodaření radniční koalice. 

„Není tedy pravdou, že peníze z daně z ne-
movitosti jdou na opravy škol.“
Na opravy, rekonstrukce a navyšování ka-
pacit MŠ a ZŠ bude v tomto roce z vlastních 
zdrojů městské části vynaloženo nejméně 
86 mil. korun, očekávaný dodatečný vý-
nos z daně z nemovitých věcí činí 70 mil. 
korun. Tato fakta jsou zřejmá z rozpočtu 
a plánu zdaňované činnosti na tento rok, 
které schválilo Zastupitelstvo městské části 
16. prosince 2019.

„Noviny jsou tak o 2 miliony předražené, 
než stály doposud.“
Náš radniční zpravodaj „Praha 10“ byl vloni 
obnoven po více než třech letech. Už sa-
motná snaha o srovnávání s jeho vydáváním 
v roce 2015 je minimálně zavádějící nejen 
z důvodu inflace, ale i proto, že nejsou vůbec 
brány v potaz klíčové faktory jako počet 
stran, kvalita papíru či grafická podoba. 
Každopádně veškeré činnosti související 
s vydáváním tohoto měsíčníku jsou zajišťo-
vány buď přímo zaměstnanci radnice, nebo 
dodavateli vybíranými v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. Do veřejných 
zakázek na distribuci a tisk měsíčníku se 
přihlásila i společnost Strategic Consul-
ting s.r.o., ani v jednom případě ale nespl-
nila kritéria soutěže, respektive nenabídla 
nejnižší cenu – proto byla (a musela být dle 
zákona) ze soutěže vyřazena. Obě služby 
městská část zajišťuje v dané situaci za nej-
nižší možné náklady. 

Kompletní soupis tvrzení, u nichž jsme po vy-
davateli požadovali zveřejnit žádost o odpo-
věď, najdete na webových stránkách 
www.praha10.cz/uvadimenapravoumiru. 
Pokud vy sami zaznamenáte v jakémkoliv 
médiu zprávu týkající se Prahy 10, o jejíž prav-
divosti máte pochybnosti, obraťte se na nás 
prostřednictvím e-mailové adresy: 
uvadimenapravoumiru@praha10.cz.

Jedná se o lživou, klamnou, falešnou informaci, 
která má za cíl  ovlivnit  úsudek a názor jedince, více 
osob či  celé společnosti  tak,  aby vyvolala zdání 
důvěryhodnosti  a pravdivosti .  Je v antagonistickém 
(protichůdném) postavení k pravdivé zprávě.

D e z i n f o r M a c e

Žánr tzv.  žluté žurnalistiky (bulvární či  neetické 
novinařiny) úmyslně šířící  dezinformace či  hoaxy 
(podvod, mystifikace či  žertovná klamná zpráva 
za účelem ovlivnit  a zmanipulovat příjemce). 
doménou fake news v současné době bývají 
dezinformační weby, sociální  sítě,  šířeny ale mohou 
být prostřednictvím všech mediálních platforem.  
 
zdroj:  Wikipedia

f a k e  n e W s 

nábor 
příseDících 

Chcete se stát přísedícím Obvodního soudu 
pro Prahu 10? Nyní máte šanci tuto spole-
čensky prospěšnou funkci v příštích čtyřech 
letech vykonávat. Zastupitelstvo městské 
části Praha 10, které přísedící volí, totiž právě 
hledá vhodné kandidáty. Přísedícím může být 
zvolen státní občan České republiky, který je 
přihlášen k trvalému pobytu na území měst-
ské části Praha 10 nebo zde pracuje. Zájemce 
o funkci musí také být bezúhonný a ve věku 
nejméně třiceti let. Kandidát rovněž před-
kládá negativní lustrační osvědčení a nesmí 
současně vykonávat funkci, která je s funkcí 
přísedícího neslučitelná (např. člen Parla-
mentu ČR). Pokud byste se rádi o tuto funkci 
ucházeli, kontaktujte do 31. března 2020 
Odbor občanskosprávní Úřadu městské části 
Praha 10 – telefonicky na čísle 267 093 536, 
prostřednictvím e-mailu dana.hanzlikova@
praha10.cz nebo osobně na adrese Vršovic-
ká 68, Praha 10, budova B, přízemí „Ověřo-
vací kancelář“, v úředních hodinách (pondělí 
a středa 8.00–17.30, úterý a čtvrtek 8.00–14.30 
a pátek 8.00–13.00 hod.).

Chodí obyvatelům Desítky zdarma 
do schránek a stejně jako radniční měsíčník 
informuje o dění na Praze 10. Tím ale veš-
kerá podobnost končí. Čtrnáctideník Naše 
Praha 10, jejž vydává společnost Strategic 
Consulting s.r.o., totiž vede proti městské 
části nepřetržitou kampaň spočívající 
v opakovaném zveřejňování tendenčních 
článků i vyloženě lživých informací, které 
považujeme za jasný příklad fake news. 
Společnost byla radnicí již třemi dopisy 
vyzvána, aby uvedla na pravou míru celkem 
třináct nepravdivých či ničím nepodlože-
ných výroků. Protože tak neučinila, byla 
na ni podána žaloba dle tiskového zákona.

Fake news a dezinformace (pojmy vy-
světlujeme v informačních boxech), které 
se pravidelně objevují v periodiku Naše 
Praha 10, poškozují dobré jméno celé naší 
městské části. A úmyslně matou její občany. 
Co si mohou myslet o své radnici, když si na-
příklad přečtou, že pořídila jeden notebook 
za astronomickou sumu 136 000 korun? 
Nebo že zakázala veřejnou diskusi v Domě 
čtení? Jenže v prvním případě se ve sku-
tečnosti jednalo o šest počítačů, ve druhém 
se referuje o události, která není teoreticky 
ani prakticky možná. A to rozhodně nejsou 
jediné případy, kdy čtrnáctideník opakova-
ně lže a vymýšlí si. Kromě zmíněných dvou 
výroků vybíráme další tři podobně křiklavé 
a uvádíme je na pravou míru. 

„Objednávka notebooku, který normálně 
stojí v Alze 25 000 korun, oni objednali 
za 136 000 korun.“
Ve skutečnosti šlo o šest notebooků včetně 
příslušenství, jeden tedy městská část pořídi-
la za cenu ještě nižší, než text uvádí 
(po zaokrouhlení 22 700 korun). 
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benefiční 
recitál 

Matka se 
vrátila DoMů

Jitka Smutná nevystupuje v divadle MANA 
pouze v roli Matky, ale představí se zde také 
jako zpěvačka. Vedle herectví se totiž věnuje 
tvorbě písniček, které navíc sama interpre-
tuje: „Autorským písničkám na pomezí folku 
a šansonu se věnuju už léta. Je to jaksi osob-
nější část mé tvorby, v divadle a filmu hraji 
role, které píší jiní. Poslední dobou koncertuju 
s Milanem Kramarovičem a jeho syny Matě-
jem a Jakubem a s dcerou Terezou Nekudo-
vou. Vnášejí do písniček nové a mladé styly 
a nápady, a to nás baví.“ 

Drama o mateřské lásce, ideálech a rozpo-
ruplném vnímání toho, co znamená hrdin-
ství. To je Matka, hra Karla Čapka z roku 
1938, kterou v souvislosti se 130. výročím 
dramatikova narození uvádí Vršovické 
divadlo MANA. Jeho jeviště se nachází 
asi kilometr od Čapkovy vily, kde byla hra 
napsána, a tak se Matka symbolicky vrací 
takřka do autentického prostředí.

Slavné drama nastudoval zdejší soubor pod 
vedením režiséra Petera Gábora, který svěřil 
hlavní roli charismatické Jitce Smutné, 
jejího muže ztvárnil Dušan Sitek a v úlohách 
synů vystupují Aleš Bílík, Ivan Koreček, Ja-
roslav Blažek, Leonard Hädler Stirský a Ma-
těj Vejdělek. Premiéra se odehrála 5. února 
před zaplněným hledištěm a po strhujícím 
výkonu všech účinkujících diváci aplaudo-
vali dlouhé minuty vestoje. Trýznivý střet 
ženského a mužského pohledu na smysl 
života nenechal chladným opravdu nikoho 
z přítomných.

„Čapek nás provokuje a klade si otázky 
o životních hodnotách. Polemizuje o ceně 
lidského života i o sebeobětování pro dobrou 
věc. Co má větší cenu? To jsou témata, která 
by mohla diváka zaujmout,“ říká režisér 
Gábor k příběhu ženy, jež postupně ztrácí 
svoje nejbližší. Ve své bolesti nemůže žádná 
matka pochopit mužskou povinnost bojovat 
a umírat pro slávu, čest a pravdu.

Herečka Jitka Smutná při premiéře přesvěd-
čivě ukázala, že se do pocitu hlavní hrdinky 
dokáže vcítit: „I já jsem obyčejnou milující 
mámou se všemi plusy i minusy. Také mám 

út 24/3 19.30  
Vršovické divadlo MANA, Moskevská 34 
hosté:  Milan,  Jakub a Matěj kramarovičovi

j i t k a  s M u t n á  –  r e c i tá l 

V úterý 24. března vystoupí se svými přáteli 
na jevišti Vršovického divadla v rámci bene-
fičního koncertu, který pořádá PRO Gaudia. 
Tato nezisková organizace poskytuje psycho-
terapeutickou podporu vážně nemocným 
a umírajícím lidem, jejich rodinám i zdravot-
nickému personálu. „Naši terapeuti pomáhají 
klientům zvládnout obtížnou životní situaci, 
naslouchají jejich potřebám a přinášejí lid-
skou blízkost v nemoci i v umírání. Uvědo-
mujeme si, že člověk je víc než jeho nemoc,“ 
uvádí zakladatelka a ředitelka organizace 
Olga Kunertová.

Patronkou PRO Gaudia je právě Jitka Smut-
ná, která se znovu rozhodla podpořit její 
činnost účastí na koncertu bez nároku na ho-
norář. „Často se mě lidé ptají, proč nemám 
CD, ten hlavní důvod je pro mne krása živého 
hraní a setkání s publikem. Občas, jako právě 
tímto benefičním koncertem, mohu pomoci 
dobré věci. Tento projekt pomáhá mnoha 
lidem vrátit do života radost. Duši občas po-
třebuje podepřít každý. Zpívám o obyčejných 
věcech, jak napoví i názvy našich písniček 
Žito, Čas můj, Stínové divadlo, Manželská 
nebo Ořeší,“ zve Jitka Smutná všechny lidi 
dobré vůle na koncert.

FOTO: lenka haTašOvá

syna a nedovedu si před-
stavit sebe samu, že bych 
ho viděla odcházet do vál-
ky, brr.“ I proto popisuje 
dramatický záměr Čapkovy 
hry poměrně nekompro-
misně: „Je dobré si všímat, 
že mají muži jiné argumen-
ty než ženy. Ty válku nikdy 
nevyhlašovaly. Ve válkách 

jiTka smuTná hraje maTku / FOTO: alena hrbkOvá

veleli, zavření někde v klídku, testosteronoví 
papaláši. A vždycky jim šlo o moc, peníze, 
nerostné suroviny a území. Zatímco ženy 
oplakávaly své mrtvé muže a děti do konce 
svých smutných životů.“

Umělecká šéfka Vršovického divadla Věra 
Mašková se při dramatizaci Čapkovy Matky 
zamýšlela také nad tím, jak může hra 
promluvit k současným divákům. „Právě 
matka ví, že veškeré činy, které nejsou 
vedeny láskou, končí zmarem a tragédií. 
Přehnané ambice, politické názory, které 
osudově rozdělují rodiny, ochota nadřadit 
politiku lásce, to jsou témata, která zde 
zaznívají s novou naléhavostí.“ Podle Věry 
Maškové je dnešní společnost rozdělená, 
polarizovaná a rozhádaná. A právě Matka 
je Čapkovým varováním, které ukazuje, že 
jsou důležitější hodnoty jako lidský život 
a láska k bližním i ostatním.
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Marcela Šťastná ztělesňuje samotnou pod-
statu sportu, která spočívá v radosti z pohy-
bu, ale také ve snaze něco dokázat. K tomu 
přidává pevná přátelství s jinými sportovci, 
úctu k soupeřům a snahu podělit se o své 
zkušenosti s mladší generací. Prožívá druhou 
plaveckou kariéru, která jí kromě medailo-
vých úspěchů doslova otevřela celý svět. 
V loňském roce přivezla z bazénu v korej-
ském Kwangdžu dvě zlata z motýlkářských 
tratí a jedno prsařské stříbro v kategorii 
Masters 80–84 let. Městská část ji zařadila 
mezi své nejlepší sportovce. 

Co říkáte na své ocenění v anketě Sportovec 
roku Prahy 10? 
Mám z toho velkou radost, ale nemyslím si, že 
jsem taková osobnost, která by měla tolik vejít 
ve známost. Na druhou stranu po minulém 
mistrovství světa se objevilo hodně žádostí 
o rozhovor, takže jsem jich v poslední době 
pár poskytla, a to i televizím. Je to příjemné, 
jen mám pocit, že když jsem byla výkonnostně 
skutečně dobrá, tak o mě takový zájem nebyl. 
A to plavu v kategorii Masters už asi 28 let 
a medailí jsem přivezla celou sbírku. Teď se to 
kolem mě děje asi jen proto, že jsem taková 
stará. 

Jak jste se k plavání dostala?
Já jsem plavala docela dobře ve škole, tak 
jsem se sama přihlásila do klubu Bohemians, 
tehdy se jmenoval Spartak Stalingrad. Docela 

nohu za krk jseM si z těch 
zákazů neDávala

brzy jsem se vypracovala, a tak mě vybrali 
do juniorské a později i do dospělé reprezen-
tace. Podařilo se mi vytvořit několik českoslo-
venských rekordů a vyhrávala jsem i na mis-
trovství republiky. Problém celého mého 
závodění spočíval v tom, že jsem nemohla 
vyjíždět na soutěže na Západ, dostala jsem 
se maximálně do NDR, Maďarska a podobně. 
Jednou jsem se zúčastnila mistrovství Evropy, 
ale spíš jako členka štafety, která se umístila 
na 7. místě. Skončila jsem ve 24 letech kvůli 
bolestem zad, takže ve vrcholovém dvoufázo-
vém tréninku jsem vydržela sedm let.

Proč jste nemohla do kapitalistické ciziny?
Maminka měla bratra v Americe. A když jsem 
prosila kádrováka ve Skloexportu, kde jsem 
byla zaměstnaná, aby mi výjezd na závody 
podepsal, tak mě nepustil. A řekl, že mě tím 
vlastně chrání. Podnik si zkrátka vzal právo 
o mně rozhodovat, protože mi dával dvě 
hodiny denně na trénink nebo mě pouštěl 
na soustředění, což refundoval plavecký svaz. 
Podařilo se mi to obejít jen jednou, kdy si mě 
vypůjčil oddíl z Českých Budějovic jako posilu, 
a na to oni nepřišli, takže jsem se podívala as-
poň do rakouského Lince. Na strýce jsem ale 
naštvaná nebyla, přála jsem mu, že je za oceá-
nem. Nohu za krk jsem si z těch zákazů nedá-
vala, to mě nemohlo roztrpčit natolik, abych 
netrénovala. Plavání mě zkrátka pořád bavilo, 
i když jsem kvůli tomu přišla třeba o mistrov-
ství Evropy v italském Turínu v roce 1954. 

Jak se Váš život vyvíjel po skončení závodní 
dráhy?
Zkoušela jsem potom ještě jiné sporty, hrála 
jsem třeba soutěžně badminton, ale nijak jsem 
se nevyznamenala. Myslela jsem, že mi všech-
no půjde samo, ale nebyla to pravda. A pak 
jsem se vdala a měli jsme dvě děti, s kterými 
jsme hrozně moc sportovali. Tahali jsme je 
na plovárnu, hráli jsme fotbal, lyžovali jsme 
a ony všechno velice brzo uměly. Od tří let 
třeba jezdily na kole, stejně tak plavaly, kdežto 
já se naučila plavat až v deseti, protože rodiče 
mě k tomu nevedli a o moje závodění příliš 
nejevili zájem. 

Kdy jste se k plavání vrátila?
Daleko po své padesátce jsem potkala kama-
rádku, která v té době závodila mezi veterány. 
Přihlásila jsem se také a potkala jsem tam 
spoustu známých z mládí. A šlo to překvapivě 
dobře, sice už to samozřejmě nebyly časy 
jako zamlada, ale zase jsem se umisťovala 
– hned po půl roce jsem jela na mistrovství 
Evropy Masters a přivezla bronzovou medaili. 
V tomhle plavání jsou závodníci rozděleni 
do jednotlivých kategorií po pěti letech, takže 
se vlastně vždycky těšíme, až postoupíme 
do vyšší kategorie a budeme tam chvíli nej-
mladší, což je velká výhoda. 

V čem nacházíte motivaci skákat ještě pořád 
do vody?
Já jsem hodně závodivý typ, což je asi legrační 
v tomhle věku, ale miluju tu atmosféru velkých 
soutěží. A vítězství mě hodně motivují. Také se 
moc ráda setkávám s lidmi, které znám, doma 
i v zahraničí, je to do značné míry společenská 
záležitost. 
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rodačka z prahy zasvětila velkou část života 
plavání.  V padesátých letech se probojovala 
do reprezentačního výběru čSr. V roce 1958 se 
zúčastnila mistrovství  evropy v budapešti ,  kde 
obsadila 16.  místo na 100 m motýlek a 7.  místo 
v polohové štafetě.  byla první členkou oddílu 
bohemians praha, která závodila na této vrcholné 
akci.  kvůli  strýci v Americe j i  komunisté nepouštěli 
na závody na západě, neumožnili  j í  studovat 
vysokou školu a později  j i  vyhodili  z  podniku 
Skloexport.  po revoluci pracovala v cestovní 
kanceláři  a vrátila se k soutěžnímu plavání. 
Od počátku devadesátých let závodí v kategorii 
Masters,  kde v různých disciplínách vyhrála 16x 
mistrovství  evropy a 8x mistrovství  světa.  Své 
plavecké zkušenosti  předává jako cvičitelka dětem 
i  seniorům. Od roku 1965 žije v Malešicích,  kam se 
přestěhovala z Malé Strany.

M a r c e l a  Š ťa s t n á

Pomáhá Vám plavání i po zdravotní stránce?
Já myslím, že pomáhá. Nebo to může být 
obráceně, že mi dobré zdraví umožňuje zá-
vodit. Ale opravdu cítím, že jsem díky plavání 
otužilejší a obecně se mi vyhýbají nemoci. Teď 
zrovna mám sice berli, protože mi v listopadu 
vyměnili kyčel, ale plavání je rehabilitace, tak-
že doufám, že z toho snad budu rychle venku 
jako ze všech ostatních nemocí. 

Kolik času věnujete tréninku?
Plavu čtyřikrát týdně, nejméně jednou chodím 
cvičit aerobik, jezdím na kole, lyžuji a občas 
plácám tenis. Po té operaci jsem teď musela 
omezit plavecký styl prsa, což mě trošku brz-
dí, ale bude to dobré, já jsem optimistka. Tré-
nuji vždycky ráno od sedmi, protože náš oddíl 
má smlouvu se Slavií, tak chodíme v jejich 
hodinách. Není to ideální, ale nemáme jinou 
možnost, protože Bohemka nemá vlastní ba-
zén. Dřív jsme trénovali v Riegrových sadech 
na Vinohradech, ale to nyní patří Sokolu a náš 
oddíl si tam musí kupovat hodiny. A na nás 
staré už tolik nezbývá, takže si musíme shánět 
tréninky sami. Nám čtyřem ženským se to 
povedlo právě na Slavii, ale někdy i tam mu-
síme čekat, než se dostaneme do vody. Když 
se k nám někdo starší hlásí do oddílu, tak mu 
bohužel musím popsat tuhle překážku. Na Bo-
hemce se pořád mluví o výstavbě vlastního 
bazénu, měl být na Hagiboru, ale sešlo z toho.

Už jste naznačila, že v oddíle bohemians 
Praha máte na starost i jiné věci než jen 
závodění.
Trochu to organizuji, upozorňuji na přihlašová-
ní na závody, vybírám registrační příspěvky, je 
nás asi 25, takže je s tím docela práce. A také 

už asi čtyřicet pět let cvičím na Vinohradech 
děti, nejdřív jsem tam chodila se svými, pak se 
přidaly děti známých a jejich potomci, a tak se 
to postupně protáhlo až do dneška. Máme tam 
družstvo dětí 10–15 let v půlročních kurzech, 
kterým zdokonalujeme plavecké způsoby, 
učíme je skákat do vody, správně dýchat apod. 
Nebudou to závodníci, ale děláme z nich dobré 
plavce pro život. Navíc tam mám od Prahy 2 
také seniory, kterým kolegyně předcvičuje, 
a já je spíš hlídám, aby se neutopili, a trochu 
je opravuji. Ale jen trošku, protože někdo je 
za to vděčný, jiný to bere nedůtklivě, takoví 
jsou lidé. 

V plavání Masters se účastníte závodů 
po celém světě. Považujete to za jakési za-
dostiučinění po příkoří v padesátých letech? 
Ano, určitě jsem si to za tu dobu vynahradila. 
Každý rok se střídá mistrovství světa a Evropy, 
takže už jsem vyjela skoro třicetkrát. Vždy 
to navíc bylo s dobrou partou, což je o to 
příjemnější, a pobyt jsme si většinou ještě 
trochu prodloužili, abychom se v tom místě 
mohli někam podívat. Já se těším i na oby-
čejné závody, které jsou třeba v Brně, ale to 
delší cestování se mi líbí. Na závody jezdíme 
v rámci klubu Bohemians Praha, někdy nás je 
třeba deset, jindy šest, záleží na vzdálenosti. 
Je to totiž docela finančně náročný koníček, 
musíme si našetřit, a čím je člověk starší, tím 
má peněz nějak méně. Už jsem myslela, že loni 
na mistrovství světa do Koreje také nepoje-
du, ale po nějakém článku se naštěstí ozvali 
sponzoři, kteří mi ten zájezd umožnili. Moc jim 
děkuji, byl nádherný. S plaváním jsem za ta 
léta projela celou Evropu, byla jsem v Americe 
i na Novém Zélandu, což bylo nejdál, nejdelší 
a také nejhezčí. Velkým zážitkem pro mě bylo, 
že jsme v Londýně závodili v olympijském 
bazénu z roku 2012. 

Jak světové a evropské šampionáty Masters 
vypadají?
Naše soutěže se konají ve stejných místech 
jako velká mistrovství profesionálů, ale třeba 
o dva týdny později. Jsou to úžasné podniky, 
kupodivu na nás chodí docela dost diváků 
a běžně nás startuje tak osm tisíc závodníků, 
což je skoro jako na olympiádě. Je to samo-
zřejmě dáno tím velkým počtem kategorií, 
které začínají už od 25 let. Masters by mělo 
být pro veterány, kteří už ukončili profesionál-
ní kariéru nebo začali plavat až v pozdějším 
věku. Ale někdy je problém, že ti mladší ještě 
závodí s elitou a zároveň jezdí vyzobávat me-
daile na soutěže Masters, což není správně. 

Máte silnou konkurenci?
Samozřejmě s přibývajícím věkem konkurence 
ubývá. Když jsem byla v kategoriích pod šede-
sát let, tak bylo třeba osm rozplaveb po osmi 
lidech, ale teď už býváme jedna rozplavba 
nebo někdy půlrozplavba. Také jsme jednou 
závodily jen dvě, a to už mě nebaví, závodit 
sama se sebou se mi nechce. Bohužel nemůžu 
zůstat v mladší obsazenější kategorii, i když 

jsem v porovnání s nimi někdy měla lepší čas. 
Jednou se mi dokonce stalo, že jsem ve své 
kategorii obsadila třetí místo, ale v té mladší 
bych za svůj čas brala stříbro. 

Kterého ze svých vítězství si ceníte nejvíc? 
Já zkrátka považuji za vítězství, když vyhraji. 
Dříve jsem bývala často třetí nebo druhá 
a dnes, když nevyhraji, tak se na sebe zlobím. 
Jednou na mistrovství Evropy v Eindhovenu 
jsem získala sedm zlatých medailí, z toho dvě 
ze štafety. S jednou štafetou se nám podařilo 
překonat světový rekord naší kategorie, z toho 
jsme měly obrovskou radost. 

Letos bude na začátku června mistrovství 
Evropy znovu v budapešti, kde jste závodila 
také před 62 lety, těšíte se?
Trochu se bojím, že to nebude tak dobré, když 
jsem teď handicapovaná. Ale připravuji se 
od ledna, plavu hlavně pažemi, nohama moc 
nemůžu. Ale doufám, že pojedu, a snad se 
něco poštěstí. Chystám se na 50 m motýlek, 
stovku prsa a přemýšlím o kraulu, který jsem 
zatím plavala jen ve štafetě. Závodit se bude 
zase na Markétině ostrově na Dunaji jako 
za mého mládí a jako před třemi lety, tam se 
totiž mistrovství opakuje už podruhé. 
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čapkova vila 
jako paMátka
V minulém čísle Prahy 10 
jsme vám „dům souse-
da Čapka“ představili 
popularizační formou, za-
mysleli jsme se nad jeho 
budoucí funkcí a upozor-
nili jsme na akce, které 
se v tomto inspirativním 
prostředí v letošním roce 
uskuteční. Tentokrát 
bychom v jakémsi volném pokračování rádi 
poukázali na skutečnost, že vila je chrá-
něným památkovým objektem a péče o ni 
předpokládá vysoce odborný přístup.

Městská část si vytkla za cíl pokusit se 
zachovat hodnoty vily Karla Čapka, kterou 
získala do svého vlastnictví, v co největším 
rozsahu. Takový přístup nebývá v současné 
době obvyklý a zákon k němu ani nezavazuje. 
Naopak se často stáváme svědky pouze for-
málních obnov, které na první pohled nabízejí 
líbivou podívanou, ale ve skutečnosti se jedná 
o setření stavebně-historické výpovědi ve pro-
spěch domnělé účelnosti a zisku. Praha 10 
naopak chce představit výhody citlivého 
přístupu ke kulturní památce, jehož hlavním 
předpokladem je dostatečná míra poznání. 
Samotná stavební obnova je potom poslední 
položkou z celé řady činností, které vedou 
k oživení domu.

Z Čapkovy vily byly nejprve odstěhovány 
movité věci do externího depozitáře, kde jsou 
dočasně a bezpečně uloženy. V domě zůstalo 
jen několik kusů vybavení, které nebylo vhod-
né převážet kvůli jejich současnému stavu 
nebo náchylnosti k poškození. Před zahájením 
opravy objektu poputují přímo do restaurátor-
ské dílny nebo zůstanou na místě i po dobu 
rekonstrukce. Uvedené kusy nábytku se ale 
nacházejí pouze v těch částech vily, kde se 
při obnově předpokládá jen minimum zásahů. 
Vedle tohoto mobiliáře byl v domě ponechán 
rovněž vestavěný nábytek, jehož demontáž 
by také byla riziková, a proto bude restauro-
ván na místě. Na vyhodnocení jednotlivých 
případů se podíleli pracovníci Uměleckoprů-
myslového musea a Národního památkového 
ústavu. Celý archivní fond, který se v Čapkově 
vile nacházel, převzal do odborné správy 
Archiv hl. m. Prahy (AHMP). Jedná se zejména 
o různé listiny, knihy, fotografie a různé umě-
lecké grafiky, jejichž přesnou evidenci archiv 
zpracoval.

Již na začátku roku 2018 byl vybrán dodavatel 
projektové dokumentace k obnově objektu. 
Dozorem nad její přípravou byla pověřena 
skupina nezávislých odborníků, kteří se prů-
běžně setkávali s projektanty nad jednotlivými 

otázkami obnovy přímo v objektu. Kromě 
pracovníků Úřadu MČ Praha 10 k nim patří 
doc. Ing. Michael Rykl, PhD., z Fakulty archi-
tektury ČVUT, Ing. arch. Anna Schránilová, 
PhDr. Petra Hoftichová, Ing. Milena Andrade 
Dneboská z Národního památkového ústavu 
a bývalá ředitelka Památníku Karla Čapka 
ve Staré Huti Kristýna Váňová. Podle potřeby 
byli ke specifickým úkolům přizváni také další 
odborníci. Šlo zejména o restaurátory, kteří se 
v rámci stavebně-historického průzkumu vily 
zaměřovali speciálně na jednotlivé materiálové 
složky. Procesu se účastnil také zpracovatel 
projektu obnovy zahrady, aby byla zajištěna 
plynulá koordinace obou projektů. Poté pro-
běhly úpravy záměru, konzultace na základě 
předané studie a uvedení do souladu s poža-
davky památkářů.

V rámci rozpočtových možností byly zahájeny 
restaurátorské práce na jednotlivých soubo-
rech věcí, které tvoří sbírkový fond. Zejména 
jde o originální posmrtné sádrové odlitky Karla 
Čapka a pravděpodobně dalších členů jeho 
rodiny, pro něž se podařilo vyjednat ošetření 
a konzervaci ve specializované restaurátorské 
dílně Uměleckoprůmyslového musea. Dále 

bylo v souladu s vyjádřením památkářů zahá-
jeno odborné ošetření a restaurátorské práce 
na osobním psacím stole Karla Čapka a stejně 
tak na psacím stole Olgy Scheinpflugové. Pod 
dohledem PhDr. Zdenky Klimtové, kurátorky 
Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie 
v Praze, byl k ošetření a restaurování odvezen 
do specializované dílny v Jindřichově Hradci 
soubor 41 kusů koberců rozdílného stáří 
a umělecko-historické hodnoty. Jeho význam 
je ovšem znásoben uceleností sbírky a ze-
jména tím, že představuje svébytný doklad 
o povaze slavného sběratele.

V současné době, kdy je možné hlavní příprav-
né práce považovat za ukončené, čeká městská 
část na vydání příslušného stavebního povole-
ní. Na budoucího dodavatele stavebních prací 
se bude samozřejmě vztahovat stejně přísné 
posuzování jako v případě tvorby projektové 
dokumentace. Základním úkolem pro případné 
uchazeče ve výběrovém řízení tak bude, aby 
prokázali ověřitelným způsobem dostatečnou 
zkušenost v oblasti obnovy stavebně-historic-
ky významných objektů, která bude muset být 
podpořena i souhlasem odborných pracovníků 
Národního památkového ústavu.

svaTební FOTOgraFie karla Čapka a Olgy 
scheinpFlugOvé na pracOvním sTOle

křeslO a pracOvní sTůl v ČapkOvě pOdkrOvní pracOvně
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K  Saratovská 3420/2a, www.kdbarikadniku.cz

pá 6/3 20.00

ivan MláDek banjo banD
koncert

so 7/3 19.00

nové struny
koncert  

čt 12/3 19.00

schovanky
dámská country kapela k tanci i poslechu

so 14/3 16.00

MeMoriál jenDy korDy

pá 20/3 19.00

buty
koncert

čt 26/3 20.00

luboŠ pospíŠil a 5p
koncert

po 30/3 19.00

setkání osaD na barče
trampský večer, hrají: Brzdaři a Rio Litvínov
 

taneční zábavy
ne 14.00
Hvězdný prach (8/3 a 22/3), Taurus (15/3), 
Taneční orchestr Stanislava Douši (29/3)

út 18.00 
Pražští heligonkáři (10/3 a 24/3), Taneční 
orchestr Stanislava Douši (17/3), BONUS (31/3)

každou středu 19.00

country taneční 
pod vedením Jitky Bonušové

kulturní DůM 
barikáDníků

K  Donská 168/19, www.kinopilotu.cz

březnové preMiéry:
11/3 – 11 barev ptáčete; 12/3 – Zapomenutý 
princ / Dokonalý pacient; 19/3 – Proxima / Ztra-
cený poklad; 26/3 – Vysoká dívka / Šarlatán

projekce nejen pro seniory
vstupné 60 Kč

po 9/3 10.30

Můj příběh
po 9/3 15.00 

nabarvené ptáče
po 16/3 10.30 

příliŠ osobní znáMost
po 16/3 15.00 

kralíček jojo
po 23/3 10.30

vlastníci
po 23/3 15.00 

Malé Ženy
po 30/3 10.30 

MoDelář
po 30/3 15.00

juDy

st 25/3 – so 28/3

faMufest na Desítce

Famufest je tradiční přehlídka studentských 
filmů, na níž má veřejnost možnost zhléd-
nout snímky, které v uplynulém roce vznikly 
na půdě pražské Filmové a televizní fakulty 
Akademie múzických umění. Letošní 36. roč-
ník festivalu se odehraje ve vršovickém kině 
Pilotů a návštěvníci se kromě filmů mohou 
těšit i na doprovodné akce, kterými ožije celé 
okolí. Organizátoři postupně odhalují program 
na facebooku, kde událost najdete pod ozna-
čením „FAMUFEST 36“.

kino pilotů

K  Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo.cz

so 7/3 19.30 a út 17/3

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

út 10/3 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 nebo 
M. Málková

pá 13/3 19.00

Way to Go
Koncert brněnské folkrockové skupiny. Pětice 
sympatických mladíků přináší krom vlastních 
nápaditých textů i zajímavé vícehlasy.

so 14/3

festival Dny Dobrých zpráv
10.30–12.30 Program pro rodiče s dětmi
Pro děti od 2,5 roku v doprovodu rodičů 
připravil klub Klubíčko Vinohrady pohybové 
a výtvarné aktivity, Lego klub atd. Paralelně 
je pro rodiče připravena přednáška lektora 
Národního centra bezpečnějšího internetu 
Mgr. Vladimíra Váchy s názvem „Co dělají vaše 
děti, když jsou on-line“ o rizicích, která číhají 
v kyberprostoru. Vstupné dobrovolné.

14.00 Víťa Marčík – Moravské pašije
Pašije ztvárněné osobitým způsobem – Víťa 
Marčík jako vypravěč a loutkář, komediant, 
který u všeho byl, vše viděl a díky jehož vyprá-
vění budete i vy účastni velikonočního příběhu.

19.00 Gospel Limited
Pražský mezinárodní gospelový soubor s více 
než desetiletou tradicí.

st 18/3 19.30

vrŠovice jsou zlatý, řek tatínek
Okouzlující vzpomínky na zmizelý svět starých 
Vršovic očima malého chlapce. Hrají: J. Lábus, 
L. Nešleha

út 24/3 19.30 

jitka sMutná
Recitál zpívající herečky. Vstupné 250 Kč / 
benefice ve prospěch Gaudie proti rakovině.

vrŠovické DivaDlo 
Mana
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K  Moskevská 967/34, www.divadloverze.cz
Divadlo hraje ve Vršovickém divadle MANA 
jako stálý host, proto upozorňujeme, že zdejší 
pokladna vstupenky na tituly Divadla VERZE 
neprodává. Vstupenky jsou k zakoupení online 
na webových stránkách divadla, v prodejní síti 
GoOut nebo vždy hodinu před začátkem před-
stavení ve foyeru divadla. 

ne 8/3 14.00

Úča Musí pryč
Emoce vřou! V prvním pololetí se známky dětí 
rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná. 
Kdo za to nese zodpovědnost? Samozřejmě 
učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. 
Kristýna Frejová, Linda Rybová, Igor Chmela 
a další v grotesce, kterou zažil každý, kdo má 
děti školou povinné. 

ne 8/3 20.00

tři verze Života
Poplést si datum formální večeře se šéfem je 
vždycky nemilé. Tím spíš, když jste hostitel, 
toužíte po povýšení a hosté stojí za dveřmi. 
Která ze tří verzí nevydařeného večera by 
seděla právě vám? Hrají L. Rybová, 
J. Janěková ml., D. Prachař a I. Chmela

DivaDlo verze 

st 25/3 19.30 

Whistle (zapískej)
Životní příběh židovské sekretářky dr. Menge-
leho. Monodrama, které propůjčuje hlas druhé 
generaci přeživších a přibližuje neviditelné, ale 
hluboké rány, které holocaust zanechal. Hraje: 
H. Galron /představení v anglickém jazyce 
s titulky

čt 26/3 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

po 30/3 19.30

letní Den
Čeho jsou muži schopni, když mezi ně vstoupí 
rozmarná žena? Komedie S. Mrožka. Hrají: Z. Ka-
lina, D. Rous a P. Tenorová nebo M. Málková

út 31/3 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 K  Solidarity 1986/53, 

www.strasnickedivadlo.eu

so 14/3 15.00 

Daně, Daně a jak na ně…
Tom, relativně skromný profesor botaniky, kte-
rého zajímají jenom ženy a rostliny, zjistí, že ho 
jeho účetní namočila do daňového podvodu. 
Hrají: I. Máchová, B. Mottlová / D. Býmová, 
V. Efler, M. Šimůnek / V. Hájek, M. Sochor / 
J. Chvalovský, H. Gregorová

pá 27/3 19.30

jarní koncert 
Campanula Bohemica a České vokální kvinteto

straŠnické DivaDlo

Zast. Adverte s.r.o.

Divadélko

K  Ruská 827/60, 
www.divadelnistudioneklid.cz
z důvodu omezené kapacity hlediště rezerva-
ce nutné

so 14/3 17.00

Dobře utajené housle
Literárně hudební pořad, oživující myšlenky, 
úvahy a jedinečné teze Miroslava Horníčka. 
Účinkují Z. Rendek a I. Šorman

DivaDlo nekliD

K  Košická 71/21, www.oldstars.cz

so 7/3 20.00 a pá 20/3 20.00

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

ne 22/3 19.00 

znalci 
Znají všechno kromě sebe. Hra o upřímnosti, 
která může být krutá a nesnesitelná, o lži, kte-
rá sice může být milosrdná, ale stále zůstává 
lží, o individuální svobodě, nevěře, o strachu 
z navázání dlouhodobého partnerského vzta-
hu, o divokých večírcích i skličující samotě. 
Hrají: E. Sinkovičová / B. Waschingerová, 
J. Ondračková, L. Ruml / D. Toman, N. Hrabov-
ská, O. Kulhavý / V. Šamárek, J. Šolc

pá 27/3 20.00 

biletářka 
Čeká vás večer plný humoru a nečekaných 
zvratů, ale určitě se o vás dokonale postará 
naše milá biletářka. Slavné monodrama Arnoš-
ta Goldflama. Hraje: A. Jeřábková

olDstars / h2o – 
bytové DivaDlo

st 11/3 19.30

suDí
O radostech i strastech nejnenáviděnějšího 
muže na fotbalovém hřišti. S nadsázkou a hu-
morem. Autenticitou a láskou k nejpopulárněj-
šímu sportu na světě. O tom všem je one man 
show Ladislava Hampla.

ne 22/3 19.30

poručík z inishMoru (derniéra)
Ostrov Inishmore je osídlen svéráznými typy 
obyvatel. Žijí tu nepříliš bystří vesničané, mladí 
rozvášnění teroristé a hlavně kocour Prcík 
Tomeš. Toho si páníček cení víc než lidského 
života. A následky jeho smrti připomínají do-
slova tarantinovskou grotesku. Hrají L. Rybová, 
J. Dolanský, L. Hampl, I. Chmela a A. Minajev

so 21/3 15.00

Mísa plná ovoce 
Veselá autorská pohádka s písničkami o afric-
kém kmeni Bongo Bongo, kde soupeří dobro 
se zlem o voňavé ovocné plody. 
Hrají: B. F. Karásková a I. Šorman

čt 26/3 20.00 

akt(off)ka
„Lidé jsou komedianti, my jsme herci.“ Dvě 
aktovky z české mediální bažiny. Účinkují: 
Z. Rendek, L. Křišťan, F. Minařík a I. Šorman
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K  Úvalská 1357/28, www.studiotalentu.cz

so 7/3 17.17  

MDŽ s vilíkeM aneb varieté na talíři 
Velkolepá show jako menu, protože MDŽ jsou 
chlebíčky, jednohubky, pití, květiny… a scénky, 
písničky, kouzla a tanečky. Účinkují: William 
Henry III. (K. Blažek), A. Fišerová, B. Kepková, 
M. Moudrá, J. S. Richter

ne 8/3 15.15 a ne 22/3 15.15   

poháDka o líných straŠiDlech
Pohádkový muzikál Vladimíra Čorta o pokladu 
ve mlýně. Pojďte si hrát, trošku se bát, ale 
hlavně se smát! Hrají: K. Blažek, A. Fišerová, 
B. Kepková, M. Kociánová

so 14/3 15.15 a so 21/3 15.15  

piMprlata v parku
Kocour Vilík a jeho dřevění kamarádi se na vás 
těší v parku Na Solidaritě. Pro každého malý 
dárek na památku.

so 14/3 19.19   

totálně Šťastní
Komedie vypráví o generaci dnešních třicát-
níků. Jsou mladí, talentovaní, dobře vypadají, 
svět jim leží u nohou, zkrátka jsou totálně 
šťastní. Nebo ne? Hrají: K. Blažek, A. Fišerová

ne 15/3 15.15   

DobroDruŽství s vilíkeM iv
Kocour Vilík a jeho kamarádka Bára za vydat-
né pomoci dětí luští a hádají všelijaké úkoly, 
aby odhalili nápovědu k otevření záhadného 
kufru z půdy. Během hledání navštíví mnohá 
místa v Praze, chybět nebudou ani písničky 
a tanečky. Hrají: K. Blažek a B. Kepková

so 28/3 19.19   

24. Den
Skandální příběh plný otázek: Má oběť právo 
trestat viníka? A je vlastně oběť obětí? 
Hrají: K. Blažek, J. S. Richter

nebytDivaDélko

K  Krymská 273/12, www.cafevlese.cz

čt 5/3 19.30

oceán 

Tuhle skupinu si mnozí pamatujeme jako 
ikonu počátku devadesátých let s jedinečným 
Petrem Mukem v čele. V roce 2011 se formace 
dala znovu dohromady a zesnulého frontmana 
nahradila neméně skvělá Jitka Charvátová. 
Přijďte si poslechnout jejich novou tvorbu i ně-
které z původních hitů.

st 11/3 19.30

DaviD poMahač 
Úspěšný český hudebník, kterého poslouchači 
mohou znát hlavně jako nedílnou součást 
dua Kieslowski nebo uskupení Tvrdý/Poma-
hač. Nyní rozjíždí svou sólovou kariéru albem 
Do tmy je daleko a my jsme moc rádi, že ho 
pokřtí právě u nás.

pá 13/3 19.30

noisy pots 
Na scéně se objevili v roce 2014 a okamžitě 
zaujali originální koncepcí, která využívá kom-
binaci spojení zvukových barev, rytmů a groo-
vů, typických pro elektronickou taneční hudbu 
s perkusivní pestrou zvukomalbou, hranou 
na nejrůznější vědra, barely, hrnce a rendlíky. 

čt 19/3 19.30

toMáŠ palucha + laDa 
Kapela kolem zakládající dvojice muzikantů 
Jana Tomáše a Libora Paluchy u nás zahraje 
poprvé. Bude to večer pro citlivé posluchače 
minimalistické, avšak skvěle propracované 
hudby s až hypnotickým účinkem. Jako před-
skokan vystoupí dívčí pěvecký sbor Lada.

pá 20/3 19.30

MoDré hory 
Slovenskou skupinu velmi rádi uvítáme již po-
několikáté. Nové posluchače mohou v tomto 
stylu hudby překvapit krásné poetické texty 
o lidské duši, životech a vztazích či o aktuál-
ních problémech doby. Tentokrát v ještě 
sugestivnějším akustickém podání.

café v lese

K  Na Hroudě 1492/4, www.gejzir.eu
otevřeno: po–pá 12.00–18.00 hod.,
vstup zdarma 

út 10/3 17.30 (vernisáž) – pá 24/4

fotoobrazy
Výstava fotografa Josefa Hebra (1946). Autor 
se fotografií zabývá od roku 1964, kdy začal 
spolupracovat s několika časopisy a vydavatel-
stvími kalendářů a pohlednic. V naší galerii vy-
stavuje soubor fotografií, který vznikal nahodile 
při autorových cestách v letech 2005–2019. 
Jedná se o architekturu, krajinu, přírodu, světlo 
a stíny. Fotoobrazy Josefa Hebra jsou vytištěny 
z digitálních dat pouze s minimem technických 
a grafických úprav. Autor žije a tvoří v Praze 10.

Galerie pre

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

st 11/3 18.00 

pláŠť
Improvizační sdružení Strakův pojízdný 
cirkus doprovodí avantgardní němý film Plášť 
(Šiněl) z roku 1926 podle povídky N. V. Gogola. 
Přibližná sestava: J. Nikelskij – flétny, 
M. Müllerová – saxofon, K. Sequens – saxofon, 
Š. Hruška – trubka, A. Neuwirthová – housle

čt 12/3 18.00 

Dobrovolná skroMnost jako cesta 
z kliMatické krize?
Může být individuální úsilí o skromný způsob 
života cestou z ekologické krize? Diskutují 
Lucie Galčanová Batista a Vojtěch Pelikán

Městská knihovna 
praha
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a mnoho dalších akcí na praha10.cz

SPOLEČENSKÁ
PRAHA 10

BŘEZEN 2O2O

11 19

2824
út 24/3  19.30–21.00

JÓGA 
A ČAJ

Pravidelné úterní kurzy 
hatha jógy pro veřejnost.

VILA FLORA
VLAŠIMSKÁ 13

čt 19/3  18.000–2– 0.00

ZIMNÍ VEEČERY 
U SV. VÁCCLAVA
Cyklus moderovanýých besed
na současná témataa.

FARNOST VRŠOVICE 
NÁMĚSTÍ SVATOPLUKKA ČECHA

so 28/3  10.00–18.00

ÚVOD DO FACILITOVÁNÍ 
DRUM CIRCLE
Workshop zaměřený na učení 
principů facilitování drum circle 
a jeho základních technik.

ADAMOVY BUBNY 
NEOBYČEJNÁ KLUBOVNA, NORSKÁ 603/16

st 11/3  13.00

BETONOVÉ
EXPERIMENTY

Šperky, vázy, květináče, nebo
cokoli jiného? Přijďte si vyrobit

jeden nebo více kousků z betonu.

VRŠOVICE OPEN
BULMEX, MEXICKÁ 2

K  Vilová 91/11, www.trmalovavila.eu

čt 20/2 – pá 27/3

osobnosti a paMátky prahy 10
Výstava představí pestrou mozaiku osobností, 
které svým působením spoluutvářely a utvá-
řejí historii i současnost Prahy 10. Otevřeno 
ve všední dny od 14.00 do 16.00 hod.

K  Moskevská 34, Vršovice

4/3 – 30/3

něco s tou barvou
Zveme vás na výstavu 
obrazů, kterou pro 
vás společně připravili 
Regina Bergerová, Petr 
Čechák, Jana Klímová, 
Eva Kotasová, Kylie 
Scalabroni, Daruše 
Singerová, Milan Sin-
ger, Bára Semeráková 
a Libuše Vondroušková z ateliéru Malování 
kreslení pod vedením MgA. Aldina Popaji.

trMalova vila husův sbor

čt 26/3 18.00 

spisovatelé Do knihoven 
Vystoupí Jonáš Zbořil, básník, hudebník 
a rozhlasový redaktor rádia Wave. Vydal 
sbírku Podolí a letos následuje Nová divočina. 
Akci pořádá Asociace spisovatelů ČR. 

K  Pobočka Korunní2160/68

po 30/3 13.00–19.00 

Den pro výMěnu knihy
Máte doma knihy v dobré stavu, které 
už nebudete číst? Přijďte si je vyměnit 
na výměnu knih. I když knihy nemáte, určitě si 
nějakou odnesete.

Pobočka Zahradní Město
K  Topolová 2961/12a

čt 26/3 17.00

jiří hájíček – autorské čtení
Přední český prozaik uspěl již se svou 
debutovou knihou povídek Snídaně na refýži, 
která vyšla v roce 1998. Svůj originální a citlivý 
jazyk pro jemné nuance života a osudů lidí 
ukázal dále v novele Zloději zelených koní 
a v románu Dobrodruzi hlavního proudu 
či ve sbírce povídek Dřevěný nůž. Za svůj 
román Selské baroko získal v roce 2006 cenu 
Magnesia Litera.

čt 12/3 – čt 2/4

přeDpeklí
Výstava výsledků přípravy studentů k přijíma-
cím zkouškám na střední a vysoké výtvarné 
školy.

po 9/3 18.00

laDislav Žák
Přednáška prof. Vladimíra Šlapety z cyklu 
Pražští architekti. Rezervace na e-mailu pro-
dukce@foibos.cz nebo tel. čísle 775 234 343.

st 25/3 18.00

jan kotěra, Mezi privátníM 
a veřejnýM
Přednáší PhDr. Ladislav Zikmund-Lender.
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17. dubna 2020 od 17 hod.
v KD Barikádníků

Saratovská 20

Bohatý program Speciální host
Květiny pro dámy Pohoštění

VSTUP ZDARMA
Pro občany s trvalým bydlištěm 
na území MČ Praha 10

Vstupenky k vyzvednutí v pokladních 
hodinách v KD Barikádníků 
od 31. 3. 2020 praha10.cz

KVĚTINOVÝ
BÁL
PRO SENIORY

LETNÍ POBYTY 
PRO SENIORY PRAHY 10

PŘIHLÁŠKY k dostání od 15. 3. 2020 
v informační kanceláři ÚMČ Praha 10
a v KD Barikádníků
nebo na webu www.praha10.cz

Horský hotel 
na Černé hoře 
Janské Lázně

65+ s trvalým bydlištěm na území MČ P10

Termíny
I 21. 6.–26. 6. I
I 28. 6.–3. 7. I
I 5. 7.–10. 7. I

KURZY

TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI
P R O  S E N I O R Y 
Z D A R M A

Stejně jako v předchozích letech i letos Praha 10 
pořádá kurzy trénování paměti. Nabízí je zájem-
cům z řad seniorů (60 let a více), kteří mají své 
trvalé bydliště na území naší městské části.

Kurz trénování paměti je určen všem, kteří se 
chtějí setkávat v příjemném prostředí se svými 
vrstevníky, naučit se něco nového a posílit 
svou paměť. Každý ze dvou běhů se skládá 
z pěti hodinových lekcí a jeho kapacita je 
maximálně 15 osob. 

Kurz vede zkušená lektorka, takže nemusíte 
mít obavy, že by vás zkoušela, známkovala či 
porovnávala s ostatními účastníky. Naopak, 
cílem trénování paměti je rozvíjet individuální 
schopnosti a možnosti každého účastníka, aby 
si uvědomil, co dokáže za použití správných 
nástrojů a technik a jak může získané doved-
nosti uplatnit pro zvýšení kvality a bezpečnos-
ti každodenního života. Kromě jiného se do-
zvíte, jak si lépe zapamatovat jména a obličeje, 
jak se chovat, abyste předcházeli situacím, 

kdy si nedokážete vybavit, zda jste vypnuli 
sporák nebo zamkli byt, jak si pamatovat 
důležitá telefonní čísla či PIN do bankomatu, 
jakými způsoby si zapamatovat větší množství 
nových informací nebo jak si vybavit něco 
z minulosti. Kurz probíhá v přátelské a tvořivé 
atmosféře a vy budete mile překvapeni, kolik 
toho vaše paměť dokáže, pokud víte, jak s ní 
pracovat. 

Kurzy trénování paměti budou probíhat 
od 15. dubna do 13. května vždy ve středu, 
I. kurz od 9.00 do 10.00 a II. kurz od 10.30 
do 11.30 hod., a to na radnici Prahy 10, 
Vršovická 68, v Radničním salónku v 5. patře 
budovy B. Kurzy jsou bezplatné. 

Zájemci se mohou hlásit od 30. března na 
e-mailové adrese luxova@pontias.cz 
nebo telefonicky či zasláním SMS na číslo 
603 852 715. 

Bydlíte v příliš velkém bytě nebo činžovním 
domě bez výtahu a zdravotní stav už vám 
nedovoluje žít v něm bez pomoci jiné osoby? 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10 (CSOP) nabízí možnost nájemního 
bydlení v malometrážních bytech zvláštního 
určení v Domě spokojeného žití v Sámově ulici 

volné byty

(DSŽ). Jsou zde k dispozici malometrážní byty 
se sociálním zařízením a kuchyňskou linkou. 
Ostatní vybavení bytu je ponecháno na roz-
hodnutí obyvatele. K bytům se uzavírá nájemní 
smlouva na dobu určitou jednoho roku. Dům 
prošel v roce 2014 rozsáhlou rekonstrukcí by-
tových jednotek i společných prostor. Později 
bylo zrevitalizováno i nádvoří, byly zasazeny 
stromy, keře a květiny a vybudováno jezírko. 
Vznikl tak prostor pro individuální či společen-
ské trávení volného času.

O přidělení nájemního bytu mohou žádat 
senioři nebo osoby se zdravotním postiže-
ním s trvalým pobytem na území Prahy 10, 
pokud se neobejdou bez pomoci jiné osoby 
a nevlastní nemovitost určenou k bydlení. 
Bližší informace o podmínkách vám poskyt-
nou pracovnice CSOP v Praze 10 – telefon 
272 173 078, e-mail koordinatorka1@csop10.cz, 
které vám rovněž pomohou s podáním žádosti 
o tento byt.
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Desítka Žije 
pozeMníM 
hokejeM
Pozemní hokej je u nás stále poměrně 
neznámým sportem, i když v Evropě je 
hojně rozšířený a oblíbený, zejména v belgii, 
Nizozemsku, Německu, Španělsku či Anglii, 
odkud vzešel. V Česku se mu věnuje přibliž-
ně 3 000 dospělých a dětí. Oddíly existují 
i v naší městské části, a proto jsme se roz-
hodli vám zdejší hokejové dění představit. 

Pozemní hokej je týmový sport, který se 
hraje v létě (v 11 lidech na umělé trávě), ale 
i v zimě v hale, kdy proti sobě stojí na každé 
straně šest hráčů. Je snadno rozpoznatelný, 
protože se hraje podivně zahnutými krátkými 
hokejkami s balónkem velikosti tenisového 
míčku, ale tvrdosti hokejového puku. I když 
může na jednu stranu vypadat nebezpečně, 
balónek totiž lítá rychlostí až 80 km/h, jedná 
se o bezkontaktní sport, který rozvíjí celkovou 
koordinaci těla. Nemalou měrou pomáhá 
dětem i při socializaci – mohou si zde najít 
kamarády na celý život a společně prožívají 
výhry i prohry a jiná dobrodružství. S hokejem 
můžete vycestovat do zahraničí, a to nejen 
jako hráč, který získá profesionální smlouvu, 
ale lze ho propojit se studiem třeba na někte-
ré z anglických univerzit. 

V Praze 10 sídlí dva tradiční hokejové kluby 
– SK Slavia Praha a HC Bohemians. Jejich 
týmy mají na kontě řadu úspěchů, například 
muži od klokanů vyhráli v sezoně 2017/2018 
titul mistrů republiky. V tomto ohledu ale 
jasně dominuje ženský slávistický celek, který 
dlouhá léta pravidelně obhajuje zisk poháru 
pro českého šampiona. Jeho hráčky tvoří 
i základní osu reprezentačního výběru, který 
v lednu letošního roku získal bronzové me-
daile na mistrovství Evropy v halovém hokeji. 
Na tomto skvělém výsledku se podílelo sedm 
slávistek. Kapitánka Tereza Mejzlíková k tomu 
dodává: „Jsme hrozně nadšené, celý turnaj 

byl velmi náročný. Ale byly jsme velmi dobře 
takticky připravené a snažily jsme se dát 
do posledních zápasů všechno. Zisk bronzu 
je odměna za dlouholetou práci jak pro nás, 
tak celý realizační tým.“ Individuální úspěch 
přidala Adéla Lehovcová, která se podělila 
o titul nejlepší střelkyně turnaje. Její skvělé 
výkony nyní ocenila i radnice Prahy 10 ve své 
anketě Sportovec roku. 

Oba oddíly jsou také zdatnými organizátory 
různých hokejových akcí. Minulý měsíc se zde 
například konalo mistrovství České repub-
liky v halovém hokeji, během kterého byla 
hala v Edenu zaplněná do posledního místa. 
Fanoušci tohoto krásného sportu po celý 
den sledovali semifinálové a finálové zápasy, 
na jejichž konci se z titulů radovali muži 
HC 1972 Rakovník a ženy SK Slavia Praha. 
Ke konci května proběhne na venkovním 
hřišti i významný mezinárodní turnaj. Ženský 
tým Slavie zde přivítá soupeřky v třetí divizi 
evropského klubového poháru, jakési obdobě 
fotbalové Ligy mistrů. 

HC Bohemians i SK Slavia zřizují na De-
sítce i školní kroužky, kde si děti mohou 
vyzkoušet pozemní i halový hokej ještě před 
vstupem do klubu. V současné době fun-
gují na ZŠ Hostýnská, ZŠ Nad Vodovodem, 

ZŠ Eden a ZŠ V Rybníčkách. Pokud byste měli 
zájem o podrobnější informace, můžete se 
prostřednictvím e-mailu obrátit na sportovní 
ředitelku Karolínu Paterson (karolina.pater-
son@pozemnihokej.cz). Tyto školní přípravky 
můžete vidět v akci 14. března v hale v Edenu, 
kde se od 10. 00 hod. uskuteční celorepub-
likový turnaj kroužků. Přijde si sem zahrát 
na 200 dětí a pro účastníky i fanoušky se 
budou přes den organizovat různé soutěže, 
exhibice národního týmu a další doprovod-
ný program. Atmosféru hokejových zápasů 
mohou děti zažít i v létě v rámci příměst-
ského sportovního tábora „Léto dětí v Ede-
nu“. SK Slavia ho pořádá na konci prázdnin 
ve spolupráci s ostatními sporty v okolí 
(beachvolejbal, ragby, házená či plavání). 

A perlička na závěr. Pozemní hokej je olympij-
ský sport a letos v Tokiu bude mít s trochou 
nadsázky své zastoupení i Praha 10. Vršovic-
ký rodák a zároveň jeden z nejlepších čes-
kých rozhodčích Jakub Mejzlík byl totiž spolu 
se třinácti kolegy z celého světa vybrán, aby 
řídil zápasy na olympiádě! Držíme palce, aby 
se mu turnaj vydařil. 

SlÁViStické MiStryNě republiky V hAlOVéM hOkeJi
FOtO: petr růŽek

VleVO AdélA lehOVcOVÁ – NeJlepší StřelkyNě NA Me V hAlOVéM 
hOkeJi  2020 /FOtO: WOrldSpOrtpicS FrANk uiJleNbrOek

desíTkOvé derby mezi bOhemians a slavií 
v semiFinále misTrOvsTví Čr /  FOTO: peTr růžek
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PRAHA IO
SPORTOVEC ROKU

2OI9

SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ 

LANOVÉHO 
CENTRA
Areál Gutovka

21. 3. 2020  
10.00–18.00 hod.

Doprovodný program I Ochutnávky lezení 
Slackline I Bouldering I Drytooling

Vstupné 50 Kč

praha10.cz

Ve čtvrtek 5. března proběhne ve Strašnic-
kém divadle slavnostní vyhlášení již sedmé-
ho ročníku populární ankety Sportovec roku 
Prahy 10. Oceněni budou aktivní sportovci, 
kteří žijí v naší městské části nebo reprezen-
tují zdejší sportovní kluby a základní školy.

Anketa byla vyhlášena koncem listopadu mi-
nulého roku a během následujících týdnů jsme 
obdrželi celkem 73 nominací, o devět více než 

Po generální opravě 
se znovu otevírá 
velký lanový park. 
Můžete se těšit 
na zbrusu nové pře-
kážky, které prověří 
schopnosti nejen dětí, 
ale i dospělých. Umíte 
chodit po zavěšené 
kladině? Překračovat 
zrádné kládové hou-
pačky? Proplétat se skrz lanové sítě? Přelézt houpací stěnu jako v ninja 
faktoru? Neváhejte a přijďte vyzkoušet svoje dovednosti do lanového 
centra na Gutovce.

Jeho otevření se uskuteční 21. března a celý den bude lezeckou osla-
vou. Na velké stěně si s instruktorem zkusíte lezení s lanem, na slack-
line si otestujete svou rovnováhu a při boulderingu, kdy se leze nízko 
nad zemí nad matracemi, které fungují jako dopadiště, si ověříte sílu 
a šikovnost. Ochutnejte také lezení s cepíny při drytoolingu, kdy se led 
imituje dřevěnými chyty. 

Gutovka nezahálí ani v dalších přípravách na sezonu. „Nyní opravujeme 
malé lanové centrum a herní prvky na dětském hřišti. V poslední době 
jsme zrenovovali umělou skálu vodního světa a vysadili zeleň, čekají 
nás nátěry laviček a herních prvků. Rádi bychom instalovali betonový 
pingpongový stůl, aby měli návštěvníci další sportovní vyžití,“ uvedla 
Petra Chalupová, vedoucí správy areálu. Přijďte si tedy i vy užít krásné 
jaro na Gutovce.

nejlepŠí 
sportovci 
prahy 10

lanové centruM 
na Gutovce v novéM

tika (TJ Bohemians)
–  Ondřej Šilhavý a Daniel Šilhavý (2005) – 

cyklistika (KOVO Praha)
–  Vít Kulíšek (2001) – badminton (TJ Astra)
–  Filip Forman (2002) – florbal (FBŠ Bohe-

mians)
–  Jan bechyně (2000) – tanec (Danceway)
–  Adéla Lehovcová (1991) – pozemní hokej 

(SK Slavia)
–  Matěj Kozubek (1996) – dálkové plavání 

(TJ Bohemians)
–  Anita Rotheová, Tereza Valentová (2003) – 

gymnastický aerobik (Pro Fitness Praha)
–  SK Slavia Praha (U19) – fotbal (SK Slavia)
–  Školní tým ZŠ Eden – fotbalgolf (ZŠ Eden)
–  Věra Macháčková (1966) – bowling pro 

zrakově postižené (SK Slavia Praha, odbor 
zrakově postižených)

–  Ladislava Pořízková (1974) – tenis na vozí-
ku (SK Hamr)

–  Ivana Felgrová (1942) – trenérka plavání 
a vodního póla (SK Slavia – vodní pólo)

–  Václav Hejda (1926) – atletika (ASK Slavia)
–  Marcela Šťastná (1937) – plavání (TJ Bohe-

mians)

Zvláštní cenu nad rámec běžných nominací obdr-
ží za mimořádnou reprezentaci Prahy 10 Jindřich 
Trpišovský, trenér fotbalistů SK Slavia Praha.

v loňském roce. „Jsme rádi, že se nám anketu 
Sportovec roku Prahy 10 podařilo oživit a její 
popularita stále roste,“ říká první místostarost-
ka Jana Komrsková, která má sportovní oblast 
na starost.

Na lednovém jednání Výboru pro sport 
a volnočasové aktivity vybrali členové všech 
zastupitelských klubů celkem 16 sportovců, 
kteří budou oceněni v osmi kategoriích od dětí 
a mládeže přes dospělé, sportovní týmy, školní 
výběry, trenéry až po sportovce s handicapem.

V rámci slavnostního večera udělí městská 
část i ocenění za mimořádnou reprezenta-
ci Prahy 10 v zahraničí či za obdivuhodné 
celoživotní výkony. „Výběr oceněných nebyl 
snadný, jelikož máme na Praze 10 mnoho 
talentovaných sportovců. Jednání Výboru pro 
sport a volnočasové aktivity však bylo velmi 
konstruktivní a na výsledném seznamu se 
shodli všichni jeho členové,“ dodává předseda 
výboru Václav Vlček.

A kdo tedy skleněnou trofej v letošním 
ročníku získá?
–  Adam burget (ročník 2009) – squash (no-

minován SK Hamr)
–  Lucie Maříková (2006) – sportovní gymnas-

sport

prAhA 10 / březeN 2020 19



V letošním roce připadá hlavní 
termín celonárodní akce „Ukliďme 
Česko“ na sobotu 4. dubna. V naší 
městské části se znovu zapojíme 
několika úklidy, které pod souhrn-
ným názvem „Společně ukliďme 
Prahu 10“ organizuje občanská 
inicia tiva Společně pro Desítku 
ve spolupráci s místní radnicí. 

Uvítáme každého, kdo má zájem 
přispět k upravenější a čistější podobě 
městské části, například úklidem v okolí 
svého bydliště, školy či firmy. Připojit se 
můžete k některé z úklidových skupin, 
které jsou již zaregistrované na stránce 
www.uklidmecesko.cz, nebo můžete 
zorganizovat vlastní úklid kdekoliv 
na Desítce. A nemusíte se přitom 
vázat jen na celostátně vyhlášený termín akce, uklízet je možné kdykoliv. Mezi 
tradiční lokality, kde úklid probíhá, patří les Na Bohdalci, Malešický les, les při 
Rabakovské ulici, oblast Trojmezí, Slatiny, okolí Botiče či okolí metra Skalka.
 
S přípravou úklidu vám velice rádi pomůžeme a také zajistíme svoz odpadu 
z veřejně přístupných ploch (kromě soukromých), dodání úklidových pytlů 
a dle individuální domluvy i pracovních rukavic nebo nářadí. Více infor-
mací najdete na občanském informačním rozcestníku www.prahadeset.cz 
a na webu radnice www.praha10.cz, můžete se také obrátit mailem či telefonem 
na Ing. Romana Kaštovského z oddělení městské zeleně a čistoty 
(roman.kastovsky@praha10.cz / 736 499 364).

společně ukliDíMe Desítku

Pomozte nám zbavit Desítku
černých skládek a odpadků

v sobotu 

4. 4. 2020

praha10.cz

                             SPOLEČNĚ 

UKLIĎME
PRAHU IO

Velká dobrodružná hra s tematikou pražských věží se usku-
teční v neděli 5. dubna. Stovky věží vytvářejí charakteristic-
ký horizont našeho města a my se naučíme znát jejich jména 
a příběhy. Tentokrát se zaměříme na oblast kolem botiče 
na území Prahy 4 a 10. 

Pražské věže se vyznačují různorodostí: poznáte věže 
na domech, radniční, vodárenské, kostelní, zvonice, kapličky, 
zámeckou věž, věž na sokolovně i pivovaru, věže plynárenské, 
pak také věže novodobé neboli věžáky. Na mnohé budete moci 
během hry vyšplhat, jiné budeme obdivovat zdola. Čeká vás 
řešení jednoduchých úkolů, které vám pomohou zapamatovat 
si jména jednotlivých věží.

A kudy vede trasa? Hra začíná v 10.30 hod. v Nuselské radnici 
v Táborské ulici. Rozhlédneme se z jejího balkonu, navštívíme 
věžičku sokolovny v Nuslích, polezeme na spoustu kostelních 
věží ve Vršovicích, Hostivaři i na Spořilově, na Pankráci se po-
díváme k vodárenské věži od slavného architekta Jana Kotěry, 
v Michli zavítáme do Plynárenského muzea, pod věžičkami 
Branického pivovaru se nabízí ochutnávka piva a v meandrech 
Botiče poznáme romantická zákoutí. Do cíle – opět v Nuselské 
radnici – bychom se měli dostat do 18.00 hod.

Chcete se také přihlásit? Utvořte libovolný rodinný či kama-
rádský tým s libovolným počtem účastníků. Na www. prazske-
-veze.cz najdete přihlášky, aktuální informace, kam se půjde, 
pravidla, cíl hry i časový harmonogram. Nesoutěží se o nej-

lepší čas, hrajeme 
o zlatou kostičku 
v cíli. Na startu každý 
obdrží mapu se sítí 
MHD s vyznačenými 
stanovišti, startovní 
průkaz a itinerář 
s úkoly. Strategii si 
zvolí každý tým sám. 
Přijďte si prohlédnout 
pražské věže, jsou 
to naše ochránkyně, 
které všechno vidí, 
hodně si pamatují, 
a proto se k nim 
chovejme s úctou.

 — Milan Horký, 
 koordinátor hry

praŽské věŽe 

praha10.cz

Městská část 
Praha 10 
zve děti na

LETNÍ TÁBOR 
PRO DĚTI 5–14 LET

1. 7.–12. 7. 2020

Horský hotel 
na Černé hoře 
Janské Lázně

VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY 
odevzdejte do 15. 5. 2020

Kontaktní osoba: 
Jana Tlamichová, tel. 725 526 738,
jana.tlamichova@praha10.cz
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velkoobjeMové 
kontejnery
Do kontejnerů lze odkládat výhradně domovní 
odpad objemného charakteru – nábytek, 
podlahové krytiny, kovové odpady, zdravotní 
keramiku, zrcadla, lyže apod. Do kontejnerů 
nepatří nebezpečné odpady (vč. ledniček, 
monitorů, televizorů, autobaterií apod.), pneu-
matiky, bioodpady a stavební odpad. Kontej-
nery je zakázáno používat k odkládání odpadů 
z podnikatelské činnosti. 

K bezplatnému předání objemného odpadu 
včetně nebezpečného lze využít sběrné dvory 
hlavního města Prahy, například v Teplá-
renské, Zakryté, Perucké či Malešické ulici. 
Ve sběrných dvorech je otevřeno v pondělí 
až pátek od 8.30 do 17.00 a v sobotu od 8.30 
do 15.00 hod. 

terMíny přistavení

místo přistavení datum čas přistavení katastr

vrátkovská x tuklatská 7. 3. 8.00–12.00 Strašnice

Přetlucká x Prusická 7. 3. 10.00–14.00 Strašnice

Rybalkova x Charkovská 9. 3. 13.00–17.00 vršovice

Pod Strání – vedle č. o. 33 9. 3. 13.00–17.00 Strašnice

Hostýnská (u školy) 9. 3. 14.00–18.00 Strašnice

Michelangelova (v proluce) 9. 3. 14.00–18.00 Strašnice

Mokřanská x Běžná 9. 3. 15.00–19.00 Strašnice

Dukelská x volyňská 10. 3. 15.00–19.00 vršovice

tulipánová x Želivecká 11. 3. 13.00–17.00 záběhlice

Jesenická x Nad trnkovem 11. 3. 14.00–18.00 záběhlice

Na Pahorku x Pod Sychrovem ii 12. 3. 13.00–17.00 Michle

Platanová x Kapraďová 12. 3. 14.00–18.00 záběhlice

Nad Elektrárnou u ČD 12. 3. 15.00–19.00 Michle

Krymská x Kodaňská (ostrůvek) 14. 3. 8.00–12.00 vršovice

Brigádníků x U Kombinátu 14. 3. 10.00–14.00 Strašnice

Nučická x Dubečská 16. 3. 13.00–17.00 Strašnice

Nosická (pod prod. Billa) 16. 3. 13.00–17.00 Strašnice

Nad vodovodem x Slunečná 16. 3. 14.00–18.00 Strašnice

Srbínská, mezi garážemi 16. 3. 14.00–18.00 Strašnice

vladivostocká x Gruzínská 16. 3. 15.00–19.00 vršovice

Sněženková x Meruňková 17. 3. 15.00–19.00 záběhlice

Křenická x Olešská 18. 3. 13.00–17.00 Strašnice

Bramboříková, parkoviště 18. 3. 14.00–18.00 záběhlice

Rektorská x Bakalářská 19. 3. 13.00–17.00 Malešice

Kamelova mezi č. 2 a 4 19. 3. 14.00–18.00 záběhlice

U vrš. nádr. x Ukrajinská 19. 3. 15.00–19.00 vršovice

vladivostocká x Jaltská 21. 3. 8.00–12.00 vršovice

vršovická x Karpatská 21. 3. 10.00–14.00 vršovice

Pod altánem x Na vrších 23. 3. 13.00–17.00 vršovice

nám. Mezi zahrádkami 23. 3. 13.00–17.00 záběhlice

Přípotoční x Oblouková 23. 3. 14.00–18.00 vršovice

Káranská x Pobořská 23. 3. 14.00–18.00 Malešice

Madridská x Norská 23. 3. 15.00–19.00 vršovice

Ostružinová x Jahodová 24. 3. 15.00–19.00 záběhlice

Elektrárenská x Nad vrš. horou 25. 3. 13.00–17.00 Michle

Doubravčická x tehovská 25. 3. 14.00–18.00 Strašnice

tuchorazská (konec ulice) 26. 3. 13.00–17.00 Malešice

nám. Svatopluka Čecha x Minská 26. 3. 14.00–18.00 vršovice

Na třebešíně x Nad Kapličkou 26. 3. 15.00–19.00 Strašnice

Dykova, u Bezručových sadů 28. 3. 8.00–12.00 vinohrady

Průhonická x vestecká 28. 3. 10.00–14.00 Strašnice

Petrohradská x Pod Stupni 30. 3. 13.00–17.00 vršovice

Říčanská x Benešovská 30. 3. 13.00–17.00 vinohrady

Sámova x U vršovického nádraží 30. 3. 14.00–18.00 vršovice

Magnitogorská x tádžická 30. 3. 14.00–18.00 vršovice

Na Slatinách (u telef. automatu) 30. 3. 15.00–19.00 Michle

Nedvězská č. 6–12 31. 3. 15.00–19.00 Strašnice

Práčská č. 37 (před školou) 1. 4. 13.00–17.00 záběhlice

28. pluku x Na Míčánkách 1. 4. 14.00–18.00 vršovice

Na Křivce x Osnická 2. 4. 13.00–17.00 Michle

Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 2. 4. 14.00–18.00 vršovice

litevská x Bajkalská 2. 4. 15.00–19.00 vršovice

terMíny přistavení

místo přistavení datum čas přistavení katastr

Šafránová x Chrpová 20. 3. 15.00–18.00 záběhlice

Nad vršovskou horou, za mostem 21. 3. 9.00–12.00 Michle

Molitorovská x Bylanská 21. 3. 13.00–16.00 Strašnice

U Kombinátu, v ohybu ulice 22. 3. 9.00–12.00 Strašnice

Janderova x Chládkova 22. 3. 13.00–16.00 Malešice

Nad Primaskou x Nad Olšinami 22. 3. 13.00–16.00 Strašnice

Na Křivce x Osnická 22. 3. 13.00–16.00 Michle

Nad vodovodem x Slunečná 27. 3. 15.00–18.00 Strašnice

Ostružinová x Jahodová 28. 3. 9.00–12.00 záběhlice

Dvouletky x Solidarity 28. 3. 13.00–16.00 Strašnice

Na Slatinách, „náměstíčko“ 29. 3. 9.00–12.00 Michle

Na vinobraní x Nad trnkovem 29. 3. 9.00–12.00 záběhlice

Dubečská x Pod Strání 29. 3. 13.00–16.00 Strašnice

Královická x Hájecká 29. 3. 13.00–16.00 Strašnice

nám. Mezi zahrádkami x 
Podléšková 3. 4. 15.00–18.00 záběhlice

Mokřanská x Běžná (mobilní dvůr) 4. 4. 9.00–15.00 Strašnice

Na Šafránce x Estonská 4. 4. 9.00–12.00 vinohrady

U trati x Na Spádu 4. 4. 13.00–16.00 Strašnice

Brigádníků X U Kombinátu 5. 4. 9.00–12.00 Strašnice

vyžlovská, parkoviště proti č. o. 24 5. 4. 13.00–16.00 Strašnice

kontejnery 
na biooDpaD
Velkokapacitní kontejnery, které se nově 
přistavují i v pátek odpoledne, jsou určené 
pro zahradní bioodpad, jako jsou větve, tráva, 
listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně 
jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů. 
K odkládání bioodpadů slouží také sběrné 
dvory nebo stabilní sběrné místo bioodpadu 
v Dřevčické ulici. 

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci 
s městskou částí Praha 10 poskytuje službu 
umístění stanovišť sběru tříděného odpadu 
v domovním vybavení, tedy například ve dvoře 
činžovního domu. Vlastníci nemovitostí mají 
možnost získat sběrné nádoby na papír, plas-
ty, sklo a nápojové kartony včetně zajištění 
pravidelného odvozu odpadu. „Po zvýšení po-
čtu kontrol, navýšení počtu svozů i svozových 
míst přicházíme s dalším řešením, které, věřím, 
pomůže zabránit hromadění nepořádku v okolí 
nádob na tříděný odpad a udělá Prahu 10 zase 
o kousek lepším místem pro život,“ říká první 
místostarostka Jana Komrsková, která má 
životní prostředí na starost.

Nová služba je poskytována v rámci standard-
ního poplatku za komunální odpad. Vlastník 
nemovitosti tedy za poskytování této služby 
nic nepřiplácí. Od ledna 2020 je součástí této 
služby i zanáška nádob, která byla dosud 
hrazena vlastníkem nemovitosti zvlášť. 

Podmínkou umístění je dostatečná plocha pro 
umístění sběrných nádob uvnitř objektu nebo 
na pozemku vlastníka (na zahradě, ve dvo-
ře, v kontejnerové kleci apod.). Obyvatelé 
nemovitostí budou mít možnost třídit odpady 
přímo v objektu, což zlepší dostupnost třídění, 
zvýší objem vytříděného odpadu a v koneč-
ném důsledku může i snížit náklady za odvoz 
směsného komunálního odpadu. Úklid kolem 
těchto nádob zajišťuje vlastník či správce 
nemovitosti.

Služba je primárně určena k třídění odpadu 
z domácností, nikoli podnikatelským subjek-
tům a živnostenským provozovnám, které 
v daném domě případně sídlí. Pro zřízení do-
movního stanoviště tříděného sběru je potřeba 
písemná žádost (stačí oskenovaná e-mailem), 
která by měla obsahovat počet a velikost 
nádob, jaké komodity (plast, papír atd.), přesné 
umístění, kontaktní osobu (tel., e-mail) a počet 
bytových jednotek v domě.

Pokud máte o tuto službu zájem a jste vlastní-
kem či správcem nemovitosti na území MČ Pra-
ha 10, zašlete žádost na e-mailovou adresu 
jiri.jerabek@praha10.cz. Žádost si můžete stáh-
nout na www.praha10.cz pod odkazem „Životní 
prostředí a odpady“, která má životní prostředí 
v kompetenci.

DoMovní 
tříDění oDpaDu
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Student ČVUT nabízí doučování matematiky ZŠ a SŠ, 
tel.: 607 570 747.

OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODICÍCH LANEK – NOVÉ 
ŽALUZIE – SEřÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A bAL. DVEřÍ – 
ANTISMOGOVÉ SÍTĚ – SÍTĚ PROTI HMYZU 
tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz

Koupím staré obrazy, hodiny, hodinky, odznaky, pohledy 
a jiné. Tel.: 605 254 511.

ŠITÍ NA ZAKÁZKU, OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ. Johana 
Janů, tel.: 733 612 090, Ostružinová 2181/24, Praha 10.

HÁJEK ZEDNICTVÍ-MALÍřSTVÍ: Kompletní rekonstrukce 
bytu, domu, nebytových prostorů. Veškeré zednické, 
malířské, obkladačské, podlahářské a bourací práce; 
odvoz suti zajištěn. Mob. 777 670 326.

Hledáte služby hodinového manžela? Vyučený elektrikář 
zapojí, nainstaluje, opraví, vyvrtá, smontuje, připevní. 
Volejte 774 426 635.
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Na konci března uplyne čtyřicet let od úmrtí slavného 
básníka a překladatele. Byl autorem tří desítek převážně 
lyrických sbírek a lyrizovaných próz. První sbírku Blouz-
nivý vějíř, ovlivněnou poetismem, vydal již v roce 1926. 
Zprvu pracoval jako úředník v Penzijním ústavu, ale 
ve třicátých letech získal místo redaktora v uměleckém 
časopise Život. S jeho poezií se čtenáři setkávali také 
na stránkách Lidových novin, Hosta do domu nebo Tvá-
ře. Krátce působil jako dramaturg Divadla E. F. Buriana.
My si jej připomínáme jako obyvatele Strašnic, neboť 
v letech 1934–1948 žil se svou ženou Věrou Pilařovou 
v mansardě vily v ulici V Úžlabině. Poté se přestěhoval 

vlaDiMír holan 
(1905–1980)

vladimír hOlan na snímku z rOku 1972
zdrOj: ČTk

(…pokračování v tajence), kde se uzavřel do vlastní 
tvorby. Kvůli svému popřevratovému rozchodu s KSČ 
nesměl celá padesátá léta publikovat, ale nepřestal sklá-
dat básně: „Mluvil jsem patnáct let do zdi.“ Jeho sbírky 
začaly znovu vycházet až po roce 1963. K těm hlavním 
patří Noc s Hamletem (1964), autorova výpověď o vzta-
hu k umění, světu i člověku. Holanovo dílo souborně 
vydává nakladatelství Paseka pod názvem Spisy.

Správné znění tajenky zašlete do 20. března 2020 
na adresu Praha 10, měsíčník městské části, Vršovická 
68/1429, 101 38 Praha 10, nebo e-mailem na redakce@
praha10.cz. Nezapomeňte uvést svou adresu či jiný 
kontakt. Tři vylosovaní výherci od nás obdrží knihu. 
Tajenka z minulého čísla zní „vizuální umělce mladé 
generace“. Na knihu za správnou odpověď se mohou 
těšit: Milan Jelen, Strašnice; Karolina Rašovská, 
Záběhlice a Kateřina Lustigová, Strašnice.

Desítková kříŽovka



JARNÍ

SLAVNO
ST

NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
K U B Á N S K É  N Á M Ě S T Í 

21. 3. 2020
10.00–13.00

ZABÍJAČKOVÉ HODY 
DIVADLO PRO DĚTI
J A R M A R E Č N Í
M U Z I K A
D Ě T S K É  D Í L N Y  
F L A Š I N E T Á Ř

PRAHY IO

praha10.cz

4. 4. 2020 
od 10 hod.

VELIKONOČNÍ
TRHY

praha10.cz

Řemesla

Výtvarné dílny
Hudebníci
Kejkle a tradice

NA KUBÁNSKÉM
NÁMĚSTÍ 

•  animační program  
a soutěže o ceny

•  foto zóna a TV koutek
•  obří hrací zóna

Máša a její kamarád
Medvěd Míša vás zvou!

v NC EDEN
7. 3. 2020 14 - 18 hod.

www.nceden.cz

BUDE
LEGRACE
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