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ZDRÁVKA JE NAŠÍ CHLOUBOU
Střední zdravotní škola 
na Vinohradech dělá Praze 10 
dobré jméno daleko za jejími 
hranicemi. Vychovává skvělé 
ošetřovatelky, které nyní 
při studiu pomáhají v boji 
s covidem.

JAK SE DNES
PODNIKÁ NA DESÍTCE
Navštívili jsme některé místní 
podnikatele a živnostníky 
z Prahy 10, jejichž zaběhanou 
a osvědčenou činnost 
poznamenala pandemická 
krize. Dokázali se přizpůsobit?

KDE SE PIVO VAŘÍ,
TAM SE DOBŘE DAŘÍ
ROZHOVOR S DANEM HOJDAREM
Z VINOHRADSKÉHO PIVOVARU
STR. 6–7



Už dlouho vám nedá spát nějaký projekt, který byste rádi viděli 
v Praze 10 uskutečněný? Pomozte nám s utvářením naší městské 
části podle svých představ, zapojte se do přípravy Akčního plánu 
pro rok 2022!

Radnice chce dát tentokrát prostor právě vám, abyste jí poradili, na co 
se má zaměřit v oblasti kultury, územního rozvoje, ochrany životní‑
ho prostředí nebo třeba sportovních aktivit. „Rádi bychom společně 
s vámi vytipovali projekty, které jsou pro městskou část Praha 10 a její 
obyvatele klíčové. Vybrané projekty následně zařadíme do rozpočtu 
městské části pro rok 2022 nebo v dalších letech,” zve všechny občany 
Desítky ke spolupráci radní Lucie Sedmihradská, která má na starost 
rozpočet, finance a dotace.

CO JE AKČNÍ PLÁN?
Je to seznam konkrétních projektů, které chce městská část uskuteč‑
nit během určitého roku. Projekty naplňují cíle dlouhodobého Strate‑
gického plánu Prahy 10 a jsou provázány s rozpočtem, takže na jejich 
realizaci jsou zajištěné finanční prostředky. Akční plán pro letošní rok 
vznikal ještě bez přímé účasti občanů, ale ten další už můžete hmata‑
telně ovlivnit právě vy!

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?
Připravili jsme projektový formulář, jehož prostřednictvím budeme 
vaše nápady sbírat do 31. března 2021. Vyplnit ho můžete elektronicky 
na adrese www.praha10.cz/strategie nebo si ho vyzvedněte v papírové 
podobě v informačních centrech MČ Praha 10.

JAKÝ PROJEKT MŮŽETE PODAT?
Musí být v souladu se Strategií pro Desítku (Strategický plán udrži‑
telného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030). Inspirujte se 
v příslušné brožuře nebo v Akčním plánu pro rok 2021, které najdete 

Určitě můžete, stačí, když se zapíšete do „Registru zástupců obča‑
nů v hodnotících komisích veřejných zakázek a jiných výběrových 
řízeních“. Městská část právě nyní pořádá výběrové řízení na doplnění 
tohoto seznamu, jehož členové mohou na vlastní oči kontrolovat, jak se 
která zakázka vyhodnocuje.

A jak to celé funguje? Když radnice vypíše nějakou veřejnou zakázku, 
jmenuje zároveň komisi, která posuzuje došlé nabídky od uchazečů 
a doporučuje přidělení zakázky některé z firem. V této komisi obvykle 
zasedají politici a úředníci, případně externí spolupracovníci, třeba 
poradci. Praha 10 navíc v rámci transparentnosti počítá i se zástupci 
občanů – z uvedeného registru je do hodnotící komise vylosován vždy 
jeden řádný člen a tři náhradníci. Zástupce občanů v komisi má stejná 
práva a povinnosti jako ostatní členové.

Kdokoliv z vás tedy může posílit kontrolu čistého zadávání veřejných 
zakázek radnicí a jejími příspěvkovými organizacemi. Stačí jen věk nad 
18 let, trvalý pobyt na území Prahy 10, trestní bezúhonnost a bezdluž‑
nost vůči městské části. Pokud tyto náležitosti splňujete, můžete si 
podat přihlášku. Získáte ji spolu s podrobnými podmínkami v Informač‑

ních kancelářích MČ Praha 10 (na radnici v přízemí 
budovy A nebo v objektu Polikliniky Malešice) 
a ke stažení je na webových stránkách úřadu 
(www.praha10.cz v sekci veřejných zakázek). 

Přihlášku podejte poštou na adresu radnice nebo ji zaneste osobně 
do podatelny – lhůta končí 27. dubna v 10.00 hod. Do registru bude 
zapsáno až 200 uchazečů, kteří splní podmínky; jejich členství bude 
následně platné po dobu dvou let. A na závěr dobrá zpráva – zástupce 
občanů vylosovaný do hodnotící komise má právo na odměnu ve výši 
500 Kč za každý den, kdy se zúčastní jejího jednání!

MÁTE NÁPAD PRO DESÍTKU? 
SEM S NÍM!

CHCETE SI POSVÍTIT 
NA ZAKÁZKY RADNICE? ROZSVĚCUJEME

také na stránkách www.praha10.cz/strategie. Projekt by měl obsahovat 
název, popis, orientační rozpočet a vazbu na strategický dokument. 
Navržené projekty posoudí Odborná skupina pro strategii MČ Praha 10, 
složená ze zástupců vedení městské části a úředníků.

AKČNÍ PLÁN 2022 – HARMONOGRAM
Návrhy projektů od veřejnosti .....................................................................březen
Příprava projektů úředníky k posouzení .............................. duben–červen
Vyhodnocení projektů po projednání s radními ............... červenec–září
Projednání Akčního plánu s veřejností ....................................................... říjen
Projednání Akčního plánu v komisích a výborech ........... říjen–listopad
Schválení v radě a zastupitelstvu ......................................................... prosinec
 
Veškeré potřebné informace naleznete na webové stránce www.praha10.
cz/strategie. Pro bližší informace kontaktujte oddělení strategického 
rozvoje a participace přes e ‑mailovou adresu strategie@praha10.cz.
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 2  A KČ N Í  P L Á N  2 0 2 1

 4  T É M A  –  P O D N I KÁ N Í  N A   D ES Í TC E

 6    R OZ H OVO R  S   DA N E M  H OJ DA R E M 
 Z   V I N O H R A D S K É H O  P I VOVA R U

 8  P O D Ě KOVÁ N Í  N AŠ I M  Š KO L Á M

 1 0  S LO U P E K  P R O  Z AST U P I T E LS K É  K LU BY

 1 2  K U LT U R N Í  A   S P O L E Č E N S KÝ  S E RV I S

 1 3  H U S I T É  N A   V I N O H R A D E C H

 1 4  Z I M A  V   Z A H R A D N Í M  M ĚST Ě

 1 5  KDYŽ ULICE PROMLUVÍ /  TRENÉR PRAHY 10

 1 6  Z D R ÁV KA  P O M Á H Á  D ES Í TC E

 1 7  P O Š L E T E  S R D Í Č KO

 1 9  D Ě N Í  N A   D ES Í TC E

 2 0  U K L I Ď M E  P R A H U  1 0

 2 2  Ř Á D KOVÁ  I N Z E R C E

 2 3  D ES Í T KOVÁ  K Ř Í ŽOV KA

ÚVODNÍ SLOVO OBSAH

POMÁHÁME VÁM,

protože málokterá skupina obyvatel je 
neschopností vlády ekonomicky decimována 
tak silně jako drobní živnostníci a podnikate‑
lé. Náhoda? Nemyslím si. To je však na jinou 
debatu. Podstatné je, že řada z nich se nachází 
ve velmi složité životní situaci. Rezervy jsou 
pryč. Na pomoc ze strany státu pak buď 
nemají nárok, nebo v mnoha případech čekají 
na její poskytnutí řadu měsíců. Navíc, pomoc 
je schopna krýt ztráty pouze částečně. Řada 
podnikatelů je tak již rok bez jakéhokoliv zis‑
ku, který by mohli použít na hrazení životních 
potřeb. Nám osud našich firem samozřejmě 
lhostejný není. Proto se snažíme, alespoň 
v rámci omezených možností městské části, 
jejich situaci ulehčit. Jak? Třeba následovně:

Odklad nájemného a 30% sleva. Nájemcům 
městských nebytových prostor jsme umožnili 
odložit si placení nájemného a zažádat rovněž 
o jeho 30% slevu. Sleva se týkala všech, kteří 
kvůli nařízením vlády přišli o možnost provo‑
zovat svou živnost.

Dotace pro podnikatele v okolí Starostraš‑
nické. Otevřeli jsme výzvu „COVID STARO‑
STRAŠNICKÁ“. V rámci ní jsme vyčlenili milion 

korun na pomoc podnikatelům dotčeným 
vládními nařízeními a současně rekonstrukcí 
ulice Starostrašnické.

Inzerce zdarma. Připravili jsme možnost 
inzerce zdarma v měsíčníku, který právě držíte 
v ruce. Stejně tak jsme na sociálních sítích 
vytvořili galerii provozů, které fungovaly přes 
výdejní okénka. Tomu, kdo o to projevil zájem, 
jsme tak poskytli zdarma důležitý reklamní 
prostor.

Nový manuál pro zábory zahrádek a stánků. 
Vytvořili jsme manuál pro využívání veřejných 
prostranství na území městské části. Manuál 
srozumitelným způsobem informuje mimo jiné 
o tom, jak ve veřejném prostoru umístit před‑
zahrádku nebo stánek, uspořádat nejrůznější 
akce apod. Samozřejmě, jeho dopad bude 
zásadní po rozvolnění pravidel.

Nový tržní řád. Schválili jsme úpravu tržního 
řádu. Po důkladné revizi stávajících tržních 
míst jsme navrhli jejich podstatné rozšíření, 
a to ve snaze podpořit podnikatele zasažené 
pandemií.

Modré zóny podle podnikatelů. S podnikateli 
jsme detailně projednávali zavádění „modrých 
zón“. Veškeré připomínky jsme se snažili vypo‑
řádat tak, aby výsledné řešení představovalo 
kompromis, který zajistí jediné – aby měli naši 
občané, včetně podnikatelů, možnost pohodl‑
ně zaparkovat.

Diskutujeme s podnikateli. Nakonec zmíním 
organizaci „Desítkového fóra“, v rámci kterého 
jsme diskutovali s našimi podnikateli z Desít‑
ky. Na debatu navážeme pravidelnými „pod‑
nikatelskými“ snídaněmi a dalšími aktivitami. 
Hned, jak to situace dovolí.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří bojují 
a nezabalili to. Prosím, vydržte. Potřebujeme 
Vás.
 Váš místostarosta
 Martin Valovič

Praha 10 / oficiální měsíčník městské části
Periodický tisk územního samosprávného celku
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Vyhlášená kavárna Café Jen v Kodaňské 
ulici oslaví letos na jaře již osmé narozeniny. 
„Za tu dobu už jsme se stali takovou vršo-
vickou institucí, protože od spousty zdejších 
lidí známe jejich děti či pejsky odmalička,“ 
říká jedna ze dvou spolumajitelek podniku 
Dominika Fajtová. Dodává, že do této lokali‑
ty přišli v době, kdy se toho poblíž ještě moc 
nedělo: „Ani tahle ulice ještě zdaleka nebyla 
tak cool. Objevili jsme se tu vlastně náho-
dou, ale dneska je to srdeční záležitost.“

Xaoxax nebo zkráceně Xao je galerie 
a knihkupectví v Krymské ulici. S názvem 
jsem si lámal hlavu, než mi jedna z majitelů 
Alžběta Zemanová vysvětlila, že se jedná 
o prozaické přeškrtnutí všech „B“ v názvu 
nakladatelství Baobab. To zde sídlilo před 
současnými nájemníky, kteří na jeho tradici 
navazují. Umělecky zaměřený provoz není 
klasickým podnikatelským projektem, pro‑
tože se o něj stará nezisková společnost, ale 
principy jeho fungování ovlivnila pandemic‑
ká krize stejně nepříznivě.  

KAVÁRENSKÝ KOLONIÁL
RÁJ ILUSTROVANÝCH KNIH

Pronajaté prostory, v nichž byl předtím 
poměrně zanedbaný zverimex, potřebovaly 
nejprve pořádnou rekonstrukci. Café Jen se 
pak postupně stalo sousedskou kavárnou 
s výběrovou kávou připravovanou ve spo‑
lupráci s britskou pražírnou. Lidé, kteří sem 
chodí, se většinou dobře znají, a zejména 
v létě při posezení na zahrádce utvářejí 
místní kolorit. Kavárna se také otevírá svému 
okolí účastí na různých kulturních akcí, jako 
je třeba Zažít město jinak, nebo pořádáním 
charitativních snídaní. 

Nápadité snídaně jsou ostatně v normálních 
časech zdejší vlajkovou lodí, stejně jako 
víkendové brunche, jakési spojení snídaně 
a oběda, jídlo podávané od desáté do třinácté 
hodiny. Tomuto konceptu odpovídá i běžná 

otevírací doba, která začíná v 7.30, takže se tu 
i ve všední dny můžete cestou do práce stavit 
pro kávu nebo sendvič. Zavírá se naopak už 
v 17.00, protože kávové zvyklosti mají před‑
nost před večerním popíjením alkoholu. 

V Jenu si veškerou nabídku od samých začát‑
ků zajišťují vlastní výrobou. A jelikož domácí 
kvalita se projevila, bylo nutné rozšířit zázemí 
ještě o samostatnou provozovnu za rohem 
v Norské ulici. Kromě jídel pro kavárnu se 
zde chystají i cateringy pro jiné příležitosti. 
K největším lákadlům kavárny patří populár‑

ní mrkvový dort a podle Dominiky Fajtové 
„všechny děti z okolních ulic vyrostly na na-
šem tvarohovém dezertu Míša ve skleničce“.    

K současné pandemické situaci se kavárna po‑
stavila čelem. Pomohla jí dlouhodobě budova‑
ná tradice takeaway, tedy možnosti zakoupení 
jídla a nápojů s sebou. Zkušenosti z dřívějška 
se tak na jaře loňského roku ukázaly být k ne‑
zaplacení. „Nemuseli jsme nikoho propouštět, 
náš desetičlenný kolektiv je poměrně aktivní, 
vždycky si nějakou práci najdeme. A tak jsme 
se pustili do nových projektů,“ dodává Domi‑
nika Fajtová. K nim patří třeba zřízení e‑shopu 
nebo příprava víkendových snídaňových kra‑
bic. Podnik se podle své spolumajitelky vlastně 
přetvořil na obchod nebo koloniál, kam Vršo‑
vičtí chodí nakupovat i základní suroviny, které 
dříve sháněli třeba na farmářských trzích. 

„Nechci porovnávat, jestli se nám daří lépe, 
nebo hůře než dříve, protože nyní vlastně fun-
gujeme v úplně jiném byznys modelu. Částeč-
ně pracujeme i s jinými produkty, a například 
e-shop jsme před rokem vůbec neměli. Ale 
nehodnotím to úplně špatně, je to změna, 
a ta vás vždy někam posune,“ popisuje realitu 

Kodaňská 37,  Vršovice
tel. :  604 329 904
www.cafejen.cz
www.facebook.com/cafejencafe/

C A F É  J E N

JAK SE DNES PODNIKÁ

V normálních časech tu totiž prodej knih, zamě‑
řených na obrazové tituly a komiksy, vydělává 
na nájem a hlavní kulturní činnost – pořádají 
se tu výstavy zejména z oblasti knižní tvorby, 
ilustrací a grafiky, konají se tu výtvarné dílny pro 
děti, laickou i odbornou veřejnost, autorská čtení 
a prezentace knih. Xao vede spolek studentů 
ilustrátora Juraje Horvátha z uměleckoprůmys‑
lové školy. Jejich někdejšímu učiteli patří právě 
Baobab, a když se s ním přesouval do Tábora, 
nabídl zdejší prostor a pokračování konceptu 
svým žákům. „Zajímá nás to, co jsme vystudovali, 
takže se pořád točíme kolem knih, jejich úpravy 
a ilustrací,“ vysvětluje Alžběta Zemanová. 

Každému ze čtyřech členů spolku zabere práce 
pro Xao zhruba polovinu úvazku vedle jejich 
hlavního zaměstnání, a navíc tu například s hlí‑
dáním výstav pomáhají studenti. V galerii bývají 
k vidění tematicky koncipované výstavy s rozší‑
řenými vernisážemi a k nim probíhají i dílny, aby 
se propojily zážitky pro dospělé i děti: „Třeba 
Chrudoš Valoušek zde prezentoval originály 
linorytových ilustrací ze své knihy Panáček a my 

DOMINIKA FAJTOVÁ / CAFÉ JEN

ALŽBĚTA ZEMANOVÁ A JAKUB PLACHÝ / XAO

Jsou tady pro obyvatele Desítky mnohdy už dlouhá léta, kolem jejich provozoven se sou‑
středí sousedská společenství a vzájemně utvářejí nezaměnitelný ráz zdejších lokalit. Jak 
se přizpůsobili těžké době? Co při práci zažívají a v co doufají? Následující čtyři strany berte 
jako symbolickou poctu všem našim podnikavým lidem.

Dominika Fajtová. Zároveň si pochvaluje, že 
místní obyvatelé s nimi dál drží a nové poměry 
v kavárně je baví. Situace je jiná, ale kontakt 
zůstává. Na budoucnost nemyslí: „Úplně jsme 
přepnuli, bereme to, jak to je, a snažíme se 
vyhovět současným potřebám lidí a zároveň 
dělat, co nás baví a dává nám smysl.“
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Když v létě kolem poledne žhavé sluneční 
paprsky zalijí Průběžnou ulici, budete si 
ve Verandě připadat skoro jako na Apenin‑
ském poloostrově. Pan provozovatel Tomáš 
Chalupský roztáhne plátěné markýzy nad 
rozložitými výkladcovými okny, barevné 
koláže s italskými motivy na zdech začne 
dotvářet jemná stínohra a v přízemních 
prostorách restaurace nastane příjemná 
předsiestová atmosféra. A kdo má radši hor‑
ko, může posedět na zahrádce v podloubí, 
která v sezoně prohlubuje zážitek z návště‑
vy tohoto místa.

ITÁLIE VE STRAŠNICÍCH

Průběžná 57,  Strašnice
tel. :  274 775 522
www.pizza-veranda.cz

P I Z Z E R I A  R I S T O R A N T E  V E R A N D A

Krymská 27,  Vršovice
https://xaoxax.cz/
www.facebook.com/xaoxax

G A L E R I E  &  K N I H K U P E C T V Í  X A O

vydržela již devatenáct let. „Oproti Malé 
Straně jsme úplně obrátili koncept, vyrábíme 
z mnohem dražších surovin a jídla prodá-
váme za poloviční cenu,“ popisuje Tomáš 
Chalupský. Svůj podnik charakterizuje jako 
středomořskou kuchyni z nejčerstvějších 
a prémiových surovin: „Drtivá většina výrobců 
například dělá pizzy z drcených rajčat, 
zatímco my používáme rajčata loupaná, která 
jsou nejzralejší a nejsladší, a ta teprve lehce 
rozmixujeme.“ 

Zdejší nabídka zahrnuje spoustu druhů těsto‑
vin, pizz, steaků a salátů, nechybějí samozřej‑
mě ani denní menu. Pizza se připravuje přímo 

Strašnická pizzerie a restaurace Veranda 
zahájila svůj provoz v roce 2002. Jejímu 
otevření předcházela náročná rekonstrukce 
původního interiéru pohostinství z padesá‑
tých let. „Do domu se desítky let z nemalých 
vybraných nájmů neinvestovalo zpět vůbec 
nic,“ připomíná pan Chalupský počáteční 
obtížnou situaci. Nakonec objekt prošel pri‑
vatizací a společenství vlastníků jednotek se 
pustilo do kompletní opravy.

Pan Chalupský měl po revoluci dlouhá léta 
restauraci v Mostecké ulici na Malé Straně, 
která si získala slušné renomé: „Navštěvo-
val nás Václav Havel, uvítali jsme italského 
a finského prezidenta, generálního tajemníka 
NATO…“ Dům byl později přebudován na lu‑
xusní apartmánový penzion a pan Chalupský 
musel hledat jinou štaci. Chtěl zůstat co 
nejblíže centru, ale ceny nájmů se tam začaly 
šplhat do výšin pro něj nereálných. Navštívil 
tedy, jak říká, asi stovku provozoven po celé 
Praze, než ho ve Strašnicích zaujaly velkorysé 
prostory s okny z kuchyně do zeleně, dva 
nákladní výtahy a solidní zázemí. Zdálo se mu, 
že „tady by to šlo“.

Volba padla na koncept italské restaurace, 
které byly na přelomu tisíciletí na strmém 
vzestupu. Postupně jich spousta skončila 
a vrátila se k české kuchyni, ale Veranda 

před zraky hostů ve velké peci, v níž se stále 
topí dřevem, zatímco jinde se už mnohdy 
přešlo k plynovým hořákům. V restauraci 
vyrábějí čerstvé domácí těstoviny na drahém 
stroji od italské rodinné firmy. Pochutnat si 
sem chodí zejména místní lidé ze soused‑
ství, převážná část z nich si Verandu oblíbila 
a dlouhodobě se sem vrací.

Podnik má deset stálých zaměstnanců 
a se složitou pandemickou situací se zatím 
vyrovnává bez propouštění. Pan Chalupský 
nejde daleko pro kritiku vládního programu 
Antivirus. Na náhrady z něho prý téměř nedo‑
sáhne, neboť jeho lidé při otevřeném výdejním 
okénku nepřestali pracovat, aniž by však 
mohli zabránit propadu tržeb. „Všechno, co 
nyní děláme, je veřejná služba. Bez provozní 
rezervy bychom už otevřeno neměli,“ hodnotí 
současný stav majitel Verandy. Optimismus 
ale italsky hovorný a usměvavý pan Chalup‑
ský neztrácí: „Snad se vše v nějaké dohledné 
době obrátí k lepšímu.“

jsme v dílně s dětmi vyráběli takového pohybli-
vého panáčka.“ Na návštěvu sem chodí i školky, 
aby se i ti nejmenší dozvěděli něco o knihách.

V rámci knihkupectví najdete české i zahraniční 
autory včetně těch méně zavedených, studentů 
i zajímavých amatérů. Mají tu knihy z Labyrintu 
nebo Běžílišky, ale rádi zviditelňují také malé 
začínající nakladatele. Všichni ale musejí být 
ochotni dát knížky do komisního prodeje, protože 
Xao je kvůli nedostatečnému kapitálu nemůže 
nakupovat. Na druhou stranu zase členové spol‑
ku svěřené knihy osobně propagují účastí na růz‑
ných knižních přehlídkách a kulturních akcích.   

Kromě prodeje knih tvoří příjem Xao příležitostně 
i granty. To umožňuje kromě pokrytí provoz‑
ních výdajů a nákupu materiálů vyplácet aspoň 
skromné honoráře vystavujícím umělcům. Na vý‑
stavy mají návštěvníci vstup zdarma a za účast 
v tvůrčích dílnách pro děti se vybírá nízký popla‑
tek. „Když zde byl Baobab, tak sem lidé chodili 
více za knihami než si prohlédnout expozici, nyní 

je to tak napolovic, což nás těší,“ popisuje situaci 
v normálních časech Alžběta Zemanová.  
  
Nyní se všechny zdejší aktivity smrskly jen 
na výdej knih přes okénko, které je otevřené jed‑
nou týdně. Spolek si nemůže dovolit pronajímat 
e‑shop, a tak alespoň skenuje obálky a ukázky 
z knih na své webové stránky a lidé si objedná‑
vají e‑mailem. Vzhledem k zaměření na specific‑
ké knihy, které se mnohdy odlišují rozměry nebo 
způsobem zpracování, je tento systém poměrně 
nešťastný: „Nejsme klasické knihkupectví s vše-
obecně běžnou nabídkou. Potřebujeme, aby 
sem lidé chodili a knížky si prohlíželi, mnohdy 
ten tvůrčí záměr zkrátka nafotit nejde,“ uzavírá 
Alžběta Zemanová.

TOMÁŠ CHALUPSKÝ / VERANDA
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Dan Hojdar se stará o to, aby se v Praze 10 
vařilo a pilo dobré pivo. Patří do skupiny 
devíti kamarádů, kteří dali před osmi lety 
dohromady vstupní kapitál a rozjeli výrobu. 
Našli si k tomu příhodné místo s historickou 
pamětí na samé hranici naší městské části. 
Jedná se o dochovanou část původního pi‑
vovaru na Královských Vinohradech, který 
kdysi patřil k největším v českých zemích. 
Ve sklepích někdejší spilky se zrodil nový 
pivovar s velkou restaurací a sálem pro kul‑
turní akce. V normálních časech zde na vás 
čeká zážitek unikátního interiéru s valenou 
klenbou a mohutnými zdmi, v nichž jsou 
proražené otvory, které umožňují nahléd‑
nout do výroby.

Jak se zrodil novodobý Vinohradský 
pivovar?
Se skupinou kamarádů z gymnaziálních let 
jsme v hospodě často snili o tom, že bychom 
si vařili vlastní pivo. Trvalo však dlouhou 
dobu, než dva z nás – Jan Korselt a Václav 
Hrabák – projekt v roce 2013 skutečně na‑
startovali. S pomocí sládka Františka Richtera 
z Bulovky jsme o rok později uvařili svůj první 
ležák. Původně jsme nepočítali s dnešní roz‑
lehlou pivovarskou restaurací, chtěli jsme jen 
vařit pivo a mít malý reprezentativní výčep. 
Nakonec se ale restaurace stala populární jak 
mezi místními patrioty, tak mezi pivními znalci 
ze zahraničí. Její kosmopolitní klientela na‑

TRADICE VINOHRADSKÉHO PIVOVARU 
NESHOŘELA

konec ovlivnila i to, že jsme kromě klasického 
ležáku začali postupně vařit i více svrchně 
kvašeného piva.

Sídlíte v místě historického vinohradského 
pivovaru. Vnímáte zdejší tradici jako sou‑
část svého podnikání?
Ano, vnímáme. Možná tím spíše, že jsme mís‑
to pro pivovar hledali poměrně dlouho. Naším 
záměrem bylo najít funkční prostory pro 
vaření piva, takže když se naskytla možnost 
realizovat náš sen v prostorách někdejšího 
vinohradského pivovaru, byli jsme nadše‑
ní. I časově vše sedělo – shodou okolností 
jsme první várku naráželi 1. listopadu 2014, 
na den přesně 120 let po první várce našich 
předchůdců. Původní pivovar, postavený 
uprostřed tehdy samostatných Královských 
Vinohrad, patřil k největším v českých ze‑
mích. Jeho součástí byla i sladovna a přilé‑
haly k němu dvě obrovské zahrady pro tisíce 
lidí s výhledem na Vršovice a neuvěřitelnou 
spotřebou až 100 hl piva denně. Areál se od té 
doby samozřejmě hodně změnil, my dnes 
využíváme pouze jeho malou část. Největší 
ránu mu zasadil mohutný požár v roce 2000. 
Zbyl po něm pouze přední trakt, který dříve 
sloužil jako spilka.

K rekonstrukci prostor jste přizvali známé 
architekty z ateliéru ov ‑a. Dostali od vás 
nějaké zadání?

Tihle architekti jsou naši kamarádi. Znají náš 
vkus a my zase víme, jak pracují oni, takže se 
spolupráce vysloveně nabízela. Projekt jsme 
podrobně probírali a shodli jsme se na stro‑
hém stylu a minimalistickém pojetí interiéru. 
Konečnou podobu jsme nechali na nich, jsou 
to profesionálové. A udělali jsme dobře.

Prezentujete se také jako „jediný podnik 
v celé čtvrti s místní výrobou piva“. Pociťu‑
jete spjatost s Prahou 10 nějak konkrétněji?
Když mluvíme o městské části nebo čtvrti, 
myslíme tím spíše oblast původních Králov‑
ských Vinohrad, kde se scházela a bavila celá 
Praha. Díky aktuálnímu rozčlenění se nachá‑
zíme na pomezí tří městských částí, a proto 
se identifikujeme spíše jako podnik, který 
je součástí lokálního života. Mají to k nám 
blízko lidé z Prahy 10, z Prahy 3 i z Prahy 2. 
Do Desítky patříme „papírově“, ale podílíme 
se i na projektech spojených s oběma dalšími 
zmíněnými částmi, třeba podporou dobročin‑
ných organizací nebo aktivit.

Má váš pivovar nějakou filozofii, pokud to 
řekneme nadneseně? Nebo když budeme 
přízemnější, nikde jsem nenašel žádný 
reklamní slogan na vaše pivo, což mi přijde 
neobvyklé.
Žádný slogan nemáme, možná je to zajímavý 
nápad k zamyšlení. Náš marketing zatím není 
primárně založený na sloganech, reklamě 
nebo inzerci. Snažíme se dělat kvalitní věci, 
které si lidé zapamatují a mluví o nich dál. 
Naše pivo má vysokou úroveň, používáme 
pouze ty nejlepší suroviny, máme krásné 
logo, dbáme na design i zpracování etiket, 
pivních tácků a podobně. Věříme, že nejlepší 
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Narodil  se před čtyřiceti  pěti  lety v Praze. 
Absolvoval obor ekonomie na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy a po dokončení studií 
pracoval ve finančních institucích v Praze, 
Frankfurtu nad Mohanem, Londýně a New Yorku. 
Po odchodu z  investičního bankovnictví  v roce 
2007 se rozhodl cestovat několik let s rodinou 
po světě a poznat život z trochu j iné perspektivy. 
V oblasti  pivovarnictví  působí od roku 2013,  kdy 
spolu s kamarády z gymnaziálních let založil 
Vinohradský pivovar.  Výroba piva ho natolik zaujala, 
že se j í  začal věnovat naplno.  Sám to glosuje tak,  že 
„pokud jsou všechny cesty stejné a nevedou nikam, 
můžeme si  alespoň vybrat tu,  která má srdce“. 
Z původně malého projektu a koníčku se pro něho 
stal  pivovar prací na plný úvazek.  V současné době 
se věnuje stavbě nového pivovaru na okraji  Prahy.

D A N  H O J D A R

reklamou je kvalitní produkt, a zatím nám to 
funguje velice dobře. Výsledkem je více než 
dva roky vyprodaná výrobní kapacita. Proto 
ji nově rozšiřujeme na okraji Prahy. V nových 
výrobních prostorech začneme vařit pivo 
do patnácti měsíců. Budou vybavené nejlepší 
technologií u nás, což nám umožní navýšit 
objem vyrobeného piva, zejména ležáckého 
typu, a zároveň udržet jeho špičkovou kvalitu.

Nyní ještě patříte do kategorie minipivovarů?
Ročně vyrobíme asi 8 000 hl piva, což je 
na hranici toho, čemu se u nás ještě říká mini‑
pivovar, i když naše legislativa tenhle pojem 
nedefinuje. V České republice minipivovary 
s výstavem do 10 000 hl odvádějí poloviční 
spotřební daň z hektolitru vystaveného piva 
oproti velkým průmyslovým pivovarům (těch 
s výstavem nad 200 000 hl). Minipivovar, 
tzv. craft, je často navíc vymezený ruko‑
dělným výrobním procesem a nezávislostí 
na velkých průmyslových pivovarech. Portfolio 
piv je často zaměřeno na svrchně kvašená 
piva, málokdo dělá ležák. Výroba ležáku je 
totiž složitější, trvá déle a v závěru je na něm 
nižší marže. Odpověď na vaši otázku proto zní: 
ano, rozhodně patříme do kategorie minipivo‑
varů z hlediska craftového přístupu a kapacity 
výroby. Od většiny minipivovarů se však lišíme 
velkým podílem vyrobeného klasického ležá‑
ku, který tvoří více než 70 % naší produkce.

Kromě ležáků se ale věnujete i výrobě 
svrchně kvašených piv a jiných pivních spe‑
ciálů. Na co přesně se zaměřujete?
Naší doménou jsou v první řadě ejly americ‑
kého typu – American Pale Ale (APA) a India 
Pale Ale (IPA). Dokládají to i Zlaté pivní 
pečeti, ocenění našich „svrchňáků“ na loňské 
mezinárodní soutěži v Českých Budějovicích. 
Kromě primátu v několika dílčích kategoriích 
jsme se s naší double IPA stali i celkovým 
vítězem. Při tvorbě receptů se inspirujeme ze‑
jména na západním pobřeží Spojených států, 
kde také nakupujeme chmel, primárně v údolí 
Yakima. Kromě toho jsme si oblíbili i chmely 
z Austrálie a Nového Zélandu. Vaříme často 
sezónní speciály, například speciální ležák 
z čerstvého chmele v okamžiku jeho sklizně. 
Z hlediska moderního craftu jsme spíše kon‑
zervativní. Zajímá nás ejlová klasika a prak‑
ticky například nevyrábíme módní „kyseláče“, 
které experimentují s různými ovocnými 
variantami.

A co třeba nějaká desítka? Nebylo by to pro 
Prahu 10 stylové?
Jasně, ta číslice k tomu vybízí, to je dobrý 
postřeh. Ale pro mě osobně pivo začíná 
až od jedenáctky. Je plnější a lépe si ho 
vychutnám. Obecně jde dnes zákazníkům čím 
dál tím častěji o chuť než o počet vypitých 
piv. Například mladší lidé, kteří si dnes více 
hlídají zdravý životní styl, vypijí často jen 
jedno nebo dvě. Při pouhých dvou pivech vás 
logicky začíná zajímat více chuť a kvalita než 
pouze cena, což bývá primárním důvodem 

pití výčepní desítky. Na druhou stranu se 
do budoucna také připravujeme na výrobu 
nealkoholického piva, jehož zvýšená spotřeba 
je trendem po celém světě.

Lze nějak jednoduše charakterizovat spek‑
trum podniků, v nichž je vaše pivo na čepu? 
Podle čeho si je vybíráte?
Jelikož děláme pivo pro zábavu a potkalo 
nás to štěstí, že jsme nemuseli tolik tlačit 
na prodeje, tak si můžeme vybírat. Soustředí‑
me se zatím výhradně na Prahu a zajímají nás 
především podniky, které navštěvují mladí 
lidé. Často jsou spjaté s živou kulturou a pro‑
vozují je naši kamarádi. Kvůli covidu je situace 
samozřejmě úplně jiná, musíme se více 
soustředit na prodej baleného piva, dobrou 
spolupráci máme například s Rohlíkem.

Jaký vliv na kondici vašeho pivovaru měl 
uplynulý rok?
Pokud jde o pivovar jako takový, klesl nám 
výstav o třetinu a ziskovost šla pochopitelně 
dolů, protože našimi odběrateli jsou podni‑
ky, které byly vládními opatřeními uzavře‑
né po velkou část roku. Nemuseli jsme ale 
naštěstí řešit dilema snižování personálního 
stavu, protože potřeba práce v pivovaru je 
u nás relativně nezávislá na množství uva‑
řeného piva. Bohužel, v restauraci se počet 
zaměstnanců zmenšil, ale nikoliv proto, že 
bychom propouštěli. Vybudování funkčního 
týmu stojí značné úsilí a navíc jsme doufa‑
li, že covid nebude trvat dlouho a nějak to 
utáhneme. Několik zaměstnanců restaurace 
se ale rozhodlo změnit obor, protože se pro 
ně oblast gastronomie a pohostinství stala 
nejistá a neperspektivní. Navíc přišli o část 
příjmů, kterou tvořilo spropitné. My ale doufá‑
me, že až se situace okolo covidu stabilizuje, 
tak se k nám zákazníci vrátí a s nimi i optimi‑
smus a motivace zaměstnanců. Ze zkušenosti 
po první vlně víme, že otevřená hospoda chybí 
všem. Jak číšníkům, tak hostům, kteří jsou 
lační po dobrém jídle a pivu ve společnosti 
svých přátel.

Pomohlo vám aspoň něco?
Plechovky. O pořízení stáčírny jsme přemýš‑
leli již před dvěma lety, ale neměli jsme do‑
statek finančních prostředků. Nakonec jsme 
velkokapacitní linku namontovali loni těsně 
před vypuknutím pandemie. Zpočátku měli 
k plechovkám zákazníci výhrady a nechtěli 
se pouštět do změn, ale z hlediska ekologie 
i kvality piva se jedná o nejlepší ze všech 
dostupných řešení. Postupně si všichni zvykli 
a dneska už „petky“ nikdo nechce. Je to 
stejný vývoj, jaký jsme zaznamenali ve všech 
zemích, kde plechovky začínaly a kam nyní 
pivo v plechu exportujeme (například Dánsko, 
Velká Británie, Slovensko, Polsko, Finsko 
apod.).

Ovlivní současné složité období nějak kon‑
kurenci mezi malými pivovary?
Nemyslím, že skončí významnější množ‑

ství pivovarů, pokud tedy covidová situace 
nebude trvat další rok. Podpora od státu byla 
sice pro pivovary prakticky nulová, na roz‑
díl třeba od restaurací, ale mnoho podniků 
nebylo zakládáno na úvěr. Řada majitelů měla 
často jiné podnikání a z vydělaných peněz si 
jako koníček postavila minipivovar. Dnes jich 
existuje asi pětistovka a neočekávám, že se 
toto číslo bude v budoucnu nějak dramaticky 
měnit. Spíše bych řekl, že aktuální situace 
přispěje k rozmanitosti ve světě minipivovarů. 
Dnes většina z nich vyrábí podobné množství 
piva a působí zejména lokálně. V blízké bu‑
doucnosti ti obratnější navýší svoje kapacity 
a rozšíří působnost. Vznikne tak nová skupina 
minipivovarů s produkcí až do 50 000 hl. Ty 
zbylé nezaniknou, ale omezí svoji působnost 
na úzce lokální trh. Jak jsem již zmínil, my 
plánujeme svoje kapacity navyšovat a připra‑
vujeme se na to zodpovědně a s respektem. 
Budeme se muset pořádně otáčet, abychom 
nalezli odbyt a uspěli. Nebo možná také ne, 
třeba budeme zase hned vyprodaní. Kdo to 
dneska odhadne? 

PRAHA 10 / BŘEZEN 2021 7

DAN HOJDAR



Loňský rok zahýbal českým školstvím jako málokterý v daleké histo‑
rii. Tzv. koronavirová doba přinesla změny v organizaci škol, výuko‑
vých metodách i komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávání. Hodně 
nám dala, ale i vzala, protože online vzdělávání je sice inovativní, ale 
pro všechny do značné míry vyčerpávající. Pedagogové, ale i ostatní 
zaměstnanci škol se museli potýkat se spoustou překážek a naučit se 
dosud nepoznaným věcem. Komunikují s žáky i rodiči online, pořádají 
třídnické hodiny nebo konzultace, někteří i doučují. Mnozí neměli ani 
tušení, že některé technologie existují, natož že je budou zanedlouho 
ovládat a v podstatě se stanou nedílnou součástí jejich životů. 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ŠKOLÁM

Naše městská část připomíná prestiž jejich povolání směrem k veřej‑
nosti při udělování Ceny bratří Čapků. Oceňování pedagogů z ma‑
teřských a základních škol má u nás tradici a vrcholí ceremoniálem 
na konci března, u příležitosti Dne učitelů (28. 3.). Loňské slavnostní 
předávání se již z důvodu pandemie neuskutečnilo, a tak je na místě 
ještě jednou poděkovat tehdejším laureátům ze základních škol v ulici 
U Vršovického nádraží, Olešská a Jakutská a z mateřských škol v ulici 
Benešovská, Tolstého a Magnitogorská za jejich profesní činnost. 

Bohužel, ani letošní rok projektu nepřeje. Možnost nominací se sice 
otevřela, ale při online setkání ředitelů našich škol bylo domluveno, že 
vybrat za školu jednoho pedagoga by bylo při současných neobvyklých 
podmínkách velice obtížné. Cena bratří Čapků ve své oficiální formě proto 
tentokrát udělena nebude. Výsledkem jednání byla domluva, že uznání si 
zaslouží všichni pedagogové, ale též ostatní zaměstnanci škol jako celek. 

Ředitelé nemuseli dlouho přemýšlet, v čem členové jejich týmů vynikali 
a za co by jim chtěli poděkovat a udělit ocenění. Tak například:
•  MŠ Chmelová za zvládnutí mimořádně náročného období
•  MŠ Hřibská za ochotu operativně řešit vzniklé situace
•  MŠ Mládežnická za práci v semknutém kolektivu
•  MŠ Štěchovická za celoroční abnormální nasazení
•  MŠ U Roháčových kasáren za profesionalitu a člověčenství
•  MŠ Kodaňská za zajištění nejen distančního vzdělávání
•  MŠ Benešovská za předávání všeho hezkého a neúnavné úsměvy
•  MŠ Tuchorazská za spolehlivost, loajalitu a profesionálně odvedenou 

práci
•  MŠ Vladivostocká za to, že společně tvoří tým s velkým „T“
•  MŠ Dvouletky za odpovědnost, soudržnost a velkou dávku optimismu
•  MŠ Omská za smysl pro fair play a práci dle hesla „Jeden za všechny, 

všichni za jednoho!“
•  MŠ Troilova za ochotu, úsilí a energii, kterou vkládají do své práce 

s dětmi
•  MŠ Tolstého za vzájemnou podporu při zvládání práce za ztížených 

podmínek
•  ZŠ Gutova za růst ve využívání elektronických výukových technologií 

a emocionální výdrž
•  ZŠ V Rybníčkách za to, že se dokázali dotknout vlastního stínu, 

a mnozí jej dokonce překročili
•  ZŠ Břečťanová za výborné nasazení, vytrvalost a vstřícnost

•  ZŠ Brigádníků za to, že se v této nelehké době přiblížili ideálu
•  ZŠ Eden za empatii, trpělivost a kreativitu 
•  ZŠ Karla Čapka za vytváření vlastních učebních materiálů (výukových 

videí, prezentací apod.) 
•  ZŠ Hostýnská za obětavou práci, nezdolnou vůli, trpělivost, spolupráci, 

empatii a optimistický pohled na svět 
•  ZŠ U Roháčových kasáren za pokrok v IT dovednostech a natáčení 

výukových videí 
•  ZŠ Nad Vodovodem za maximální snahu zvládnout nelehké období 
•  ZŠ Švehlova za pozitivní postoj ke každodenní práci, zodpovědnost 

a kreativitu
•  ZŠ Olešská za zvládnutí náročného období, vynaložené úsilí a spolu‑

práci 
•  ZŠ Jakutská za neúnavné hledání cesty k setkávání, vzdělávání a obo‑

hacování

Speciální poděkování přišlo ze ZŠ Eden, a to naopak od zaměstnanců 
pro paní ředitelku. Zmiňují obrovské množství práce, které odvedla a při‑
tom „se k nám nepřestala chovat lidsky, našla si čas i na naše starosti, 
sledovala pozorně, co se ve škole děje, nechávala nám možnosti na poli 
distanční výuky, a především vkládala i nadále důvěru v nás a naši práci. 
Věřila, že vše uděláme na osobní maximum, a za tento přístup jsme jí 
velmi vděční“.

Nesmíme zapomenout ani na poděkování zaměstnancům organizace 
Školní jídelny Praha 10 za jejich obětavou práci. A osobně chci poděko‑
vat kolegům z Odboru školství za koordinaci zřizovatelských aktivit ne‑
jen ve vztahu ke školám a všem „svým“ ředitelům za skvělou spolupráci.

 — Mgr. Bc. Jana Vinterová, 
 vedoucí Odboru školství ÚMČ Praha 10

PLACENÁ INZERCE – P10/03/21/OKP/0108

8 BŘEZEN 2021 / PRAHA 10

RADNICE INFORMUJE



Praha 10 pokračuje ve výpomoci vlastníkům 
nelegálně posprejovaných či počmáraných 
domů na svém území. Pokud podobný nešvar 
postihl i vaši nemovitost, můžete se obrátit 
na radnici a domluvit se na řešení.

Stačí, když vyplníte přihlášku na stránce 
www.praha10.cz/praha10bezgraffiti a splní‑
te podmínky dotačního projektu. Radnice 
následně nechá na vlastní náklady odstranit 
graffiti z poškozené fasády a zároveň na ni 
nanese speciální ochranný 
nátěr. První nemovitosti se 
začnou čistit hned, jakmile 
dojde k oteplení, neboť pro 
tuto práci je nezbytná ven‑
kovní teplota nad 5 °C. 

Naší městské části se významně daří bojovat 
s autovraky. Změna legislativy totiž konečně 
rozhýbala ledy. Dříve se nad nepojízdnými 
vozy v ulicích mohli všichni maximálně pohor‑
šovat, ale reálně neměli politici ani úředníci 
žádné nástroje, jak s tím něco udělat. Situace 
se však změnila díky novele silničního zákona, 
přijaté v loňském roce. K odtažení nepojízd‑
ného vozidla tak nyní stačí už třeba jen šest 
měsíců propadlá technická kontrola.  

Úprava uvolnila ruce také Praze 10 a díky její 
usilovné práci začal počet autovraků, které 
hyzdily zdejší ulice a zabíraly parkovací stání, 
prudce klesat. „Zatímco v roce 2019 jsme se 
dokázali zbavit jen devíti vraků, loni jsme jich 
odtáhli již 60 a za posledních dva týdny dalších 
20,“ uvádí místostarosta Martin Sekal, který má 
dopravu v naší městské části v kompetenci. 

V boji proti vrakům výrazně pomohlo také 
zavedení modrých zón, které dostaly mnoho 
nepojízdných vozidel do další pasti. Díky 
tomu, že radnice začala vraky aktivně odta‑
hovat a intenzivně působit na jejich majitele, 
objevil se ještě jeden kýžený efekt. Spoustu 
vraků odstraňují jejich majitelé sami, protože  
si uvědomili vlastní společenskou odpověd‑
nost. Podle údajů na základě důkladného 
monitorování situace zmizelo z ulic za po‑
slední rok celkem přes 200 autovraků, což je 
nesrovnatelný rozdíl s předchozími obdobími. 
„Jsem moc rád, že když jsme ukázali, že vraky 
tolerovat nebudeme, tak to občané pochopili. 
Jak je vidět, občas stačí jen trochu postrčit,“ 
pochvaluje si místostarosta Sekal.

Od počátku letošního roku radnice ještě posílila 
spolupráci s městskou policií a Správou služeb 
hl. m. Prahy. Postupným cílem, který si stano‑
vila, je kompletní vyčištění Prahy 10 od vraků. 
Problematickými položkami na seznamu zůstá‑
vají pouze nepojízdné automobily v dědickém 
řízení nebo na některých specifických pozem‑
cích. Na takové případy je bohužel i současná 
legislativa krátká. „Vzpomínám si na jeden 
případ, kdy se kvůli staré škodovce soudila 
matka se synem 17 let. Za tu dobu z auta zbyl 
jen rezavý vrak. Naštěstí takových jsou jen jed-
notky kusů,“ doplňuje místostarosta Sekal.

Na celém území Česka začne na konci března 
sčítání lidu, domů a bytů, jehož tradice u nás 
sahá až do roku 1869. Český statistický úřad 
ho letos připravil tak, aby občané mohli 
své údaje poskytnout online, bez kontaktu 
s dalšími osobami. Rozhodným okamžikem 
pro zjišťování údajů bude půlnoc z pátku 26. 3. 
na sobotu 27. 3. Sčítání je pro všechny občany 
naší země povinné a vztahuje se rovněž 
na všechny domy a byty včetně neobývaných. 
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny záko‑
nem, nařízením o evropské statistice, GDPR 
a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmě‑
jí být použity pro jiné než statistické účely.

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ?
Sečíst se musí každý občan České republiky 
a cizinec, který zde má trvalý nebo přechodný 
pobyt nad 90 dnů. Za nezletilé děti a osoby, 
které nejsou způsobilé k právním úkonům, 
může formulář vyplnit jiný dospělý člen 
domácnosti.

JAK SE SEČÍST?
Zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, 
nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, 
jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisa‑
řem se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., 
a to na webových stránkách www.scitani.cz 
nebo pomocí mobilní aplikace, kterou najdete 
v Google Play i App Store pod názvem 
„Sčítání21“. Jde to odkudkoliv a sečíst můžete 
nejen sebe, ale celou rodinu. 

Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4. 
do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte 
ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího 
komisaře, který se dostaví v předem oznáme‑
ném termínu a vyčká na váš příchod před vaším 
domem. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný 
průkaz a mají povinnost se na požádání pro‑
kázat svým osobním dokladem (občanským 
průkazem nebo cestovním pasem). Formulář 
s obálkou si můžete vyzvednout také na kte‑
rémkoliv kontaktním místě sčítání ve vybraných 
pobočkách České pošty a v krajských správách 
Českého statistického úřadu. Vyplněný formu‑
lář odevzdáte na poště nebo ho vhodíte do poš‑
tovní schránky. Obálka s logem sčítání má 
předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

VADÍ VÁM 
GRAFFITI?

VRAKY 
POSTUPNĚ MIZÍ

PROBĚHNE 
SČÍTÁNÍ LIDU 

Obnovený projekt běží od září a v jeho pod‑
mínkách došlo oproti minulosti k některým 
úpravám. Největší změnou je, že domy mohou 
přihlašovat pouze jejich vlastníci, nikoliv kaž‑
dý občan. „Vyhneme se tak řešení situací, kdy 
by například sousedé chtěli mít určitý objekt 
bez graffiti, ale majitel s ním nemá problém. 
Pro žadatele se také podstatně snížila admi-
nistrativa,“ popisuje radní Michal Kočí, který 
má v gesci bezpečnost.  

Cílem této aktivity je potlačení, prevence 
a náprava vandalismu. „Zároveň se jedná 
o jeden ze způsobů, kterými městská část 
pracuje na zkrášlování veřejného prostoru 
na svém území,“ shrnuje radní Kočí. 
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V TÉTO RUBRICE VYJADŘUJÍ SVÉ NÁZORY JEDNOTLIVÉ KLUBY ČLENŮ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10.
ZASTUPITELÉ MOHOU PSÁT NA VOLNÉ TÉMA DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ. 
REDAKCE DO PŘÍSPĚVKŮ NEZASAHUJE.

Vládnoucí koalice Vlasta (KDU ‑ČSL, STAN, 
VLASTA) v čele se starostkou Renatou 
Chmelovou si do jednacího řádu zastupitel‑
stva prosadila možnost distanční účasti pro 
zastupitele, kteří jsou v karanténě. Důvodem 
je zjevně snaha udržet si dostatečný počet 
hlasů potřebných pro přijetí vlastních usne‑
sení. Překvapující je však, jakým způsobem 
paní starostka rozhodovala o tom, koho přes 
videokonferenci připojí a koho nikoliv.

Při posledním jednání zastupitelstva požado‑
vali opoziční zastupitelé předložení potvrzení 
o karanténě, aby mohli ověřit, že všichni 
distančně připojení skutečně splnili podmín‑
ky jednacího řádu. Koho by však napadlo, že 
takovými potvrzeními paní starostka disponu‑
je, je na omylu. Pod tíhou našich argumentů 
a opakovaných žádostí o doložení karantény 
nám bylo nakonec rezignovaně řečeno, že 
za slovem „karanténa“, použitém v jednacím 
řádu, se vlastně karanténa neskrývá, neboť 
prý stačí, když zastupitel prohlásí, že pro 
jistotu zůstává doma.

Vládnoucí koalici Vlasta se tedy bravurně 
podařilo na tři jednání zastupitelstva odstavit 
některé opoziční zastupitele, kteří ctí jasně 
stanovená psaná pravidla, a protože jim neby‑
la nařízena karanténa, nemohli se tak připojit 
k jednání zastupitelstva na dálku.

Na Praze 10 jsou si sice zastupitelé formálně 
rovni, avšak někteří jsou si zjevně rovnější. 
Pro nás je to opět další jasný signál nepolevit 
v našich důsledných kontrolách jednotlivých 
kroků koalice VLASTA a starostky Chmelové 
a intenzivně požadovat přesná a pravdivá 
vyjádření a vysvětlení.

Můžeme jenom doufat, že se takových 
překvapení nedočkáme například ve vztahu 
k rozpočtu.

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

Poslanecká sněmovna před pár dny neumož‑
nila vládě další fungování v režimu nouzové‑
ho stavu. Ten měl od počátku sloužit vládě 
pouze k získání času na smysluplnou úpravu 
zákonů, zvážení možných opatření a následné 
vyhodnocení jejich vlivu. Šestkrát po sobě 
toho vláda Andreje Babiše nevyužila a nedo‑
kázala navrhnout odůvodněný, propracovaný 
a vědecky podložený systém postupu.

Plošně zavedená opatření nebyl nikdo scho‑
pen odůvodnit ani podložit věrohodnými daty, 
natož je komunikovat směrem k veřejnosti. 
Země se řídí dojmy a domněnkami členů 
vlády v čele s premiérem. Ekonomické škody 
budeme splácet ještě dlouhé roky, morální 
škody jsou nedozírné, ale největšího „zločinu“ 
se vedení země dopouští na dětech.

Prakticky celý rok je vzdělávací systém při‑
nejmenším značně omezený. Distanční výuka 
je i po deseti měsících zmatečná, obvyklý 
počet hodin je mnohde zredukován přibliž‑
ně na třetinu, některé předměty a praktická 
cvičení jsou zrušeny. Děti se tak nedobrovolně 
ocitly v domácím vězení, odříznuti od svých 
kamarádů, zájmů, kroužků i sportu. To považu‑
ji na celé současné situaci za nejbolestivější.

Opoziční strany opakovaně nabízejí řešení, 
komplexní plány na postup proti čínskému 
viru, které minimalizují škody v celé společ‑
nosti. Veškeré návrhy opozice však vláda 
vytrvale odmítá, aniž by sama navrhla cokoliv 
jiného než zákazy, pokuty, vyhrožování a re‑
strikce

Věřím, že současný stav a dohoda s hejtma‑
ny donutí vrcholné představitele země začít 
přemýšlet v souvislostech, svět bude o něco 
málo normálnější a snad začne fungovat i běž‑
ná školní docházka, aby alespoň děti nebyly 
okrádány o své dětství.

Nový nesmysl: Praha 10 bude mít nový bill‑
board, a rovnou za 5 milionů. V době, kdy se 
řada lidí potýká s existenčními problémy, se 
městská část rozhodla „potěšit“ své obyvatele 
alespoň kulturou. Chce mít dílo připomínající 
umělce J. Haukovou a J. Chalupeckého.

Záměr by to byl hezký, pokud by ho neprová‑
zela celá řada otázek a podivností. Ponechme 
v tuto chvíli stranou estetiku celého díla, která 
je jistě záležitostí osobního vkusu, byť věříme, 
že jistě existují kreativnější možnosti využití 
veřejného prostoru, než je „interaktivní bill‑
board“, který vypadá, inu, dost jako billboard. 
Větším problémem celé záležitosti je opět celý 
proces výběru.

Prvním je vůbec začátek: Praha 10 si sice musí 
půjčit 500 milionů na rekonstrukci radnice, ne‑
umí zařídit 10 milionů ročně na provoz pohoto‑
vosti, zato umí získat 5 milionů na billboard.
Druhým problémem je průběh „soutěže“. Byl 
nejasný, s nejasnými hodnotícími kritérii, zpět‑
ně nelze dohledat, z jakých důvodů se komise, 
v níž seděla i starostka Chmelová, rozhodla 
právě pro zmiňované dílo.

Víme jen, že podle ní bylo „nejlepší“, což vzhle‑
dem k jeho ceně, a nakonec i vzhledu, jako 
odpověď neuspokojuje nejen nás, ale i uměl‑
ce, kteří se do soutěže také hlásili, i celou 
řadu obyvatel městské části. Další soutěžící 
napadají i vyhlášení výsledků, k nimž došlo 
v rozporu s regulemi soutěže.

TOP 09 podporovala a dál podporuje zlepšo‑
vání veřejného prostoru i kulturu samotnou. 
Jedná ‑li se ovšem o veřejné peníze, musí být 
jasné, proč se z peněz občanů pořídí „to“, 
a nikoli něco jiného. Hra na transparentnost 
současné koalice je stejná jako její hra na ří‑
zení městské části. Nejasná, a bez dodržování 
pravidel.

Ing. Jana Komrsková
místostarostka, Piráti

Mgr. Ing. Martin Kopecký
zastupitel, ANO 2011
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Dovolte mi malou obranu kolegů z koalice 
VLASTA, jejichž práci tu opakovaně napadá 
opozice. Porovnejme si, jak to bylo dřív a jak 
je to dnes.

Dříve, za exstarostky Kleslové (ANO), 
neměla Praha 10 plán komplexní obnovy škol 
a školek. Zato probíhaly dětské talentové 
soutěže „s Kleslovou na fotkách“: půl milionu 
za jedno odpoledne. My jsme se dali do práce 
na školních budovách. Za 10 let budou opravy 
a rekonstrukce stát 1,7 miliardy. Kolik se toho 
zanedbalo!

Dříve nevycházely noviny. Radnice platila 
tučné peníze za neúplné a tendenční zprávy 
a najala si arogantního mluvčího. Díky nám 
se uzavírá již druhý rok vydávání měsíčníku 
„Praha 10“ s praktickými zprávami z Vašeho 
okolí, ze škol i z úřadu, o sociálních službách 
i historii Prahy 10. V koronavirové době mají 
místní podnikatelé zdarma řádkovou inzerci.

Dříve Praha 10 dávala 10 milionů ročně 
za pohotovost, přesněji za dvě místnosti bez 
zázemí, odkud potřebné pacienty přeposílali 
do nemocnic. Díky nám už více než rok 
funguje rozšířená pohotovost v nemocnici 
na Vinohradech. Kvalitní lékařská péče se 
špičkovým zázemím. Dnes vítaná věc – 
a Prahu 10 to nic nestojí.

Dříve byli radními lidé, kteří chodili do hlavní 
práce jinam, ale hlasovali (s jakou asi 
znalostí?) pro stovky věcí ovlivňujících běžný 
chod Prahy 10. Vedle toho existovali placení 
„nosiči hlasů“. Naši radní pracují pro Prahu 10 
naplno každý den a za to jim logicky náleží 
i plat. Díky nám na webu www.praha10.cz 
najdete usnesení rady včetně příloh a detailů.

Radnice je otevřená i během pandemie. 
Denně komunikujeme, odpovídáme na dotazy 
i kritiku. Radní VLASTY jsou vstřícní, ne 
arogantní.

Zdravé jaro Vám všem!

Ve své gesci mám rekonstrukce školek a škol. 
O to bolestněji se mi píšou následující řádky. 
Řádky o tom, že naše děti právě ztratily celý 
školní rok. A to nejen pokud jde o výuku. 
Přišly o kontakt s kamarády. Nemohou hrát 
své oblíbené hry, nebo provozovat jakékoliv 
sportovní aktivity. Je vůbec reálné takové 
škody napravit? 

Nejsem odborník, jen máma a babička. Přesto 
si dovolím napsat, že nikoliv. Nebo je snad 
i zde možná nějaká finanční „kompenzace“ 
jako v jiných oborech? Kolik dostane odškod‑
né osmileté dítě za to, že díky neschopnosti 
odpovědných osob přišlo o rok života? Kolik 
dalších let strávených v domácím vězení, bez 
výuky, kamarádů a sportu musí ten osmiletý 
školák absolvovat, aby dotyčným stálo za to 
dodržovat vlastní opatření a nechodit i přes 
zákaz na tajná setkání a oslavy, ke kadeřníkovi 
nebo dodržovat karanténu tak, jak to chtějí 
po ostatních? 

Uvědomují si tito lidé vůbec, jak těžko se bude 
dohánět ztráta pracovních návyků našich 
dětí? Jak dlouho bude trvat, než se vrátí ze 
sociálních sítí zase do reálného života? Zjevně 
ne. Místo toho jdou raději na fotbal a pak se 
cítí ublížení, že se to někomu nelíbí, vždyť 
přece co by dělali doma. 

U dětí mezitím skokově narůstají psychické 
problémy způsobené právě dlouhou izolací. 
Neustálými obavami, strachem, úzkostmi, 
nejistotou. Nemožností dělat cokoliv jiného, 
než sedět doma u telefonu, nebo počítače. 
Vy to vážně nevidíte? Nebo nechcete vidět? 
Přestaňte už sakra ukazovat kolem sebe a za‑
čněte alespoň kvůli těm dětem něco dělat!

Olga Koumarová
radní, ODS

Mgr. Pavel Mareš
zastupitel, VLASTA

Z DOTAZŮ KLIENTŮ 
SOCIÁLNÍHO 
ODBORU
Bude i v letošním roce vyplácen finanční 
dar na tísňovou péči (SOS tlačítko)?

Ano, i v tomto roce Praha 10 podpoří 
uživatele registrované sociální služby tísňová 
péče. Finanční dary se poskytují uživatelům 
s trvalým pobytem na území naší městské 
části, pokud se 
jedná o osaměle 
žijící seniory či 
osamělé osoby 
se zdravotním 
postižením. 
Zároveň musí být 
splněna podmínka, 
že žadatel 
o finanční dar si 
v letošním roce pořídil zařízení tísňové péče, 
případně že hradí v letošním roce provoz 
této sociální služby.

Žádost o finanční dar mohou uživatelé 
podávat do 4. září 2021 v podatelně Úřadu 
MČ Praha 10, Vršovická 68, budova A. 
Slouží k tomu předepsaný formulář, který 
je k dispozici fyzicky na sociálním odboru 
úřadu (kontakty jsou uvedeny na konci 
článku) a elektronicky na webových 
stránkách www.desitkapomaha.cz v rubrice 
„Aktuality“. O poskytnutí finančních darů 
pro uživatele sociální služby tísňová péče se 
rozhoduje podle zásad, které schválila Rada 
MČ Praha 10.

A jak tísňová péče funguje? Je realizována 
na základě smlouvy budoucího uživatele 
s vybraným registrovaným poskytovatelem 
služby. Uživatel se v případě potíží pomocí 
tlačítka spojí s dispečinkem poskytovatele 
a jeho odborný personál situaci vyhodnotí 
a řeší. Podle potřeby a závažnosti situace 
může kontaktovat rodinu, lékaře, záchrannou 
službu, hasiče nebo policii.

S dotazy k problematice finančních darů pro 
uživatele sociální  služby tísňová péče se můžete 
obrátit  na Odbor sociální  Úřadu MČ Praha 10, 
Vršovická 68, konkrétně na Mgr.   Ivetu Konečnou 
(tel.:  267 093 481, e -mail: iveta.konecna@praha10.cz) 
nebo na Mgr.  Petru Jonášovou (tel . :  267 093 581, 
e -mail :  petra.jonasova@praha10.cz).

K O N TA K T
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K  Holandská 669/1, www.vzlet.cz

VZLET ROZTAHUJE KŘÍDLA
Ve Vršovicích se pomalu rozbíhá provoz nové 
kulturní instituce. V bývalém sokolském bio‑
grafu Vzlet, který čerstvě prošel rekonstrukcí, 
se ke společné práci schází trojice uměleckých 
organizací – divadlo Vosto5, barokní orchestr 
Collegium 1704 a Kino Pilotů. Jejich projekt 
na Desítce na sebe poprvé upozornil na pod‑
zim, kdy se na jeho otevření vybralo v crowd‑
fundingové kampani přes 1 250 000 korun. 
Nyní přicházejí s prvním tvůrčím programem, 
který je uzpůsobený aktuálním pandemickým 
podmínkám.

VZLET

Sice můžete částečně nahlédnout dovnitř, ale 
umění muselo být vyneseno do venkovního 
prostoru. Na konci února se proto veřejnosti 
představila Galerie Vzlet – nové výstavní místo 
na fasádě kulturního centra. Prvním prezento‑
vaným dílem je „Recept“ od Krištofa Kintery, 
jednoho z nejvýznamnějších výtvarných umělců 
současné české scény, který žije právě ve Vršo‑
vicích. „Je to takové kouzlo nesmyslu, určitá ne-
patřičnost obsahu i formátu. Velký recept mouč-
níku na celou stěnu uprostřed ulice mi přišel jako 
vhodný začátek komunikace s okolím a s lidmi, 
kteří zde žijí,“ vysvětluje autor konceptu. 
   
„Recept“ se ocitá ve veřejném prostoru v nad‑
měrné velikosti a na nečekaném místě. Autor 
instalace poslal do ulic jednoduchou domácí 
recepturu na tradiční moučník štrúdl. Jeho 
vzkaz na novém kulturním domě lze chápat 
jako touhu po domácím míru a klidu, pospoli‑
tosti a vzájemném setkávání. 

Začátkem března se aktivity Galerie Vzlet 
přesunou také do Rohovky – místnosti na rohu 
Holandské a Norské ulice. Soubor Jedinečné 
svatopěstitelské družstvo ji originálně přetvoří 
v environmentální výtvarnou instalaci s pra‑
covním názvem „Kuchařka/Pilot“. Program bu‑
dou moci diváci sledovat zvenku přes vitrínová 
okna místnosti jako ve výkladní skříni. 

Od 1. března otevírá v prozatímním „okénko‑
vém“ provozu také Kafe Vzlet – kavárna v pří‑
zemí Vzletu. Dokořán se dveře Vzletu otevřou 
veřejnosti podle vývoje situace a v návaznosti 
na uvolnění vládních omezení. Zatím se oficiál‑
ní opening Vzletu stále plánuje na duben 2021. 
Kulturní palác ve Vršovicích chce nabídnout 
program v oblasti divadla a hudby, přednášky, 
vzdělávací pořady pro děti i komunitní akce.

K  Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo.cz

st 31/3 19.00 (premiéra online)

MÁMA ŘÍKALA, ŽE BYCH NEMĚLA
V dramatu anglické autorky Charlotte Keat‑
leyové se setkávají čtyři generace žen, které 
se v průběhu 20. století snaží uchopit jeden 
z nejdůležitějších ženských údělů, totiž roli 
matky. Lze být matkou a zároveň mít nějakou 
kariéru? Je dítě dar, nebo komplikace? Ne, 
žádnou odpověď nečekejte. Hra vám může 
pouze navodit pocit, že tohle dobře znáte, 
a úlevu, že v tom nejste sama. V režii Viktorie 
Čermákové hrají: Radka Fidlerová, Dana Čer‑
ná, Máša Málková a Sandra Černodrinská.

PODCASTY POD VĚŽÍ
Divadlo stále natáčí podcasty, které přinášejí 
rozhovory se známými osobnostmi (např. 
Daniel Rous, Stanislava Jachnická, Dana Čer‑
ná). Aktuální díly jsou zveřejňovány každý 
pátek na adrese https://anchor.fm/vrovick‑
‑divadlo‑mana.

VRŠOVICKÉ DIVADLO 
MANA

INSTALACE KRIŠTOFA KINTERY NA FASÁDĚ VZLETU
FOTO: JAN HROMÁDKO

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ

Vršovice K  kostel sv. Václava, nám. S. Čecha
Květná neděle 28/3 8.30, 10.30 – mše sv.
Zelený čtvrtek 1/4 18.00 – mše sv.
Velký pátek 2/4 17.00 – křížová cesta 
18.00 – obřady s pašijemi a uctíváním kříže

VELIKONOČNÍ 
BOHOSLUŽBY

Bílá sobota 3/4 20.30 – velikonoční vigilie
Hod boží velikonoční 4/4 8.30 a 10.30 – mše sv.
Velikonoční pondělí 5/4 8.30 – mše sv.

Strašnice K  kostel Neposkvrněného početí 
P. Marie, ul. Ke Strašnické 1000
Květná neděle 28/3 7.00, 9.00, 10.30, 18.00 – 
mše sv.
Zelený čtvrtek 1/4 18.00 – mše sv.
Velký pátek 2/4 15.00 – modlitba křížové 
cesty; 18.00 – obřady 
Bílá sobota 3/4 celý den adorace u Božího 
hrobu do 18.00; 20.00 – velikonoční vigilie
Hod boží velikonoční 4/4 7.00, 9.00, 10.30, 
18.00 – mše sv. 
Velikonoční pondělí 5/4 9.00, 18.00 – mše sv. 

Záběhlice K  kostel Narození P. Marie, 
ul. K Prádelně
Květná neděle 28/3 9.30, 18.00 – mše sv.
Zelený čtvrtek 1/4 18.00 – mše sv.
Velký pátek 2/4 14.30 – křížová cesta 
15.00 – obřady 
Bílá sobota 3/4 – slavíme společně v Hostivaři
Hod boží velikonoční 4/4 9.30, 18.00 – mše sv. 
Velikonoční pondělí 5/4 9.30 – mše sv.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Strašnice K  Kralická 1001/4
28/3 9.00 a 10.30 – Květná neděle s Večeří Páně 
2/4 9.00 a 10.30 – Velký pátek s Večeří Páně 
4/4 9.00 a 10.30 – Velikonoční neděle s Večeří 
Páně 

Bohoslužby od 9.00 jsou s přímým 
přenosem na YouTube kanále sboru (Sbor 
ČCE ve Strašnicích). Přihlašování na oboje 
bohoslužby funguje přes webové stránky 
sboru http://cce‑strasnice.cz/.

Malešice K  Milíčova kaple, Rektorská 2
4/4 9.30 – bohoslužby
30/4 – 2/4 18.00 – čtení textů, zpěv pašijových 
písní a modlitby

Připojit se může každý přes www.facebook.
com/milicovakaple/

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Vinohrady K  Dykova 1
Květná neděle 28/3 9.00 
Zelený čtvrtek 1/4 18.00  
Velký pátek 2/4 18.00
Bílá sobota 3/4 20.00 
Velikonoční neděle 4/4 9.00

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ

Strašnice K  Vilová 512/26
2/4 18.00 – velkopáteční bohoslužba
4/4 10.00 – velikonoční bohoslužba

Bohoslužby budou přenášeny živě 
na YouTube kanále farnosti.
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HUSITÉ 
NA VINOHRADECH
PŮST 
Nacházíme se v čase postního období, v čase 
přípravy na největší křesťanské svátky – Veli‑
konoce. Co znamená tato příprava? Půst mají 
často lidé spojený s hladověním, s odpíráním 
si toho, co mají rádi. Půst, ačkoli většinou nese 
znaky nějakého dobrovolného vnějšího ome‑
zení, znamená však předně přípravu vnitřní, 
duchovní. Půst znamená změnu smýšlení, 
obrácení sebe a svého života tím správným 
směrem – k Bohu. K Bohu jako k tomu, kte‑
rému máme naslouchat, jako k cíli své cesty 
i k tomu, kdo nás po této cestě vede. Podle 
Písma má být Bůh středem našeho života. Pak 
teprve se celý náš život může dát do pořádku. 
Středem našeho života má být, protože je na‑
ším Stvořitelem, Pánem i přítelem, je Dobrem, 
Pravdou a Krásou. Není ovšem tím, kdo chce 
být sám v sobě oslavován a kdo chce, aby 

Náboženská obec Církve československé 
husitské Vinohrady
Dykova 51/1
101 00 Praha 10
www.hs-vinohrady.cz
www.facebook.com/ccshvinohrady
www.facebook.com/StudentskyKostelHTF
YouTube: CČSH Vinohrady

Daniel Majer,  farář 
736 760 982, majer@hs-vinohrady.cz 

Filip Sedlák, pomocný duchovní
777 580 275, sedlakfil ip1@gmail .com 

Lenka Studničková
Kancelář farního úřadu
222 519 677,  studnickova@hs-vinohrady.cz

K O N TA K T Y

SLOVO K SRDCI 

Dlouho se však setkávalo v dnes již neexistu‑
jící školní kapli Základní školy Na Smetance. 
Lidí toužících po společenství však bylo 
postupně tolik, že se rozhodli pro stavbu 
vlastního kostela – Husova sboru, který byl 
po různých peripetiích nakonec postaven roku 
1933 na současném místě vedle Vinohradské 
vodárny. Navrhoval jej významný architekt 
Pavel Janák a je postaven ve funkcionalis‑
tickém stylu. Původně tvořilo součást sboru 
také divadlo, to však bylo po čase přestavěno 
na kolumbárium, které je jedním z největších 
v Evropě. Ke kostelu také přiléhá bytový dům, 
neboť v čase první republiky z důvodu bytové 
krize nebylo možné stavět nové stavby bez 
obytných jednotek. Sbor je přes svou jednodu‑
chost nápadný vysokou věží s kalichem na vr‑
cholu, která byla v roce 2011 konečně osazena 
zvony podle původního projektu. Nesou jména 
základních křesťanských ctností – Víra, Na‑
děje a Láska. Náš kostel také sehrál svou roli 
v závěru druhé světové války. Během Pražské‑
ho povstání odtud vysílal Český rozhlas, když 
byla jeho budova obsazena nacisty.

V současné době je již kostel pro naše 
společenství svými rozměry možná až příliš 
velkorysý. To je však v aktuální situaci po‑
četních omezení účastníků na bohoslužbách 
spíše výhodou, protože se díky tomu můžeme 
scházet v zásadě bez omezení. Přesto stále 
vysíláme bohoslužby on‑line pro všechny, kte‑
ří jsou nemocní, nemoci se obávají či mají svůj 
kostel zavřený. Nescházíme se však pouze 
klasicky v neděli ráno, ale také ve středu večer 
k bohoslužbám studentským, protože náš 
sbor je také studentským kostelem Husitské 
teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zde se 
k prvním kazatelským krůčkům odhodlávají 
budoucí faráři, ale zavítají k nám také různí již 
zkušení a zajímaví hosté.

tů, prohlídek a další. V současné době jsme 
ve spojení se svými farníky po telefonu, mailu, 
skypu, ale také nabízíme možnost jít s farářem 
na procházku. Pokud vás něco tíží, potřebuje‑
te vyslechnout nebo si prostě jen popovídat 
o věcech, které jsou pro vás důležité, tak je 
taková procházka ve dvou ideálním způsobem, 
zvlášť za současných omezení. Občerstvíte 
tak tělo i ducha. Naše společenství je otevřené 
ke všem nově příchozím, a tak pokud budete 
mít chuť a čas, zavítejte mezi nás – fyzicky či 
virtuálně. Rádi se s vámi potkáme!

 — Daniel Majer a Filip Sedlák

KONCERT ZVONEČKU PŘI SVĚCENÍ ZVONU

PROJEKCE VE FILMOVÉM KLUBU S PŘEDNÁŠKOU 
MARTINA ČIHÁKA

HUSŮV SBOR NA JAŘE

jemu bylo pro něj samého slouženo. Bůh je 
Sluncem, které osvěcuje náš život tak, že jej 
dokážeme nahlédnout v pravém světle. Náš 
život takto osvícen pak dává smysl, pak víme, 
co máme dělat, jak se rozhodnout. Máme se 
radovat z daru života, každého nového dne. 
A tak při vědomí, že jsme se o svůj život neza‑
sloužili, nýbrž že nám byl dán, k němu máme 
přistupovat s pokorou, láskou a otevřeností 
a stejně tak i k druhým lidem a druhému stvo‑
ření. Postní období je zvláštní čas, ve kterém 
se zaměřujeme na to, aby pro tohoto Boha 
v našem životě bylo místo, abychom pro něj 
měli čas. Abychom mohli s novou radostí 
a nadějí zaslechnout velikonoční zprávu 
o vzkříšení, která by v nás pak měla rezonovat 
i po zbývající část roku. Aby náš život nebyl 
jen náš, ale aby to byl život, který jsme dostali 
a který sdílíme s druhými.

ŽIVOT VE VINOHRADSKÉM 
HUSOVĚ SBORU
Vinohradské společenství věřících Církve 
československé husitské se začalo scházet 
velmi brzy po jejím založení v roce 1920. 

Díky tomu, že je naše společenství men‑
ší, tak se všichni známe, a dokud to bylo 
možné, tak jsme se také pravidelně scházeli 
po bohoslužbách ke sdílení všedních radostí 
i strastí při kávě, čaji, bábovce a chlebíčcích 
z domácích dílen našich pilných sester. Před 
vládními omezeními se u nás konalo i množ‑
ství dalších setkání – biblické hodiny, filmový 
klub, diskuzní a cestovatelské večery, setkání 
amatérského divadelního souboru, cykly 
přednášek, sborové výlety, množství koncer‑
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ZIMA V ZAHRADNÍM MĚSTĚ

PLATANOVÁ

PODLÉŠKOVÁ

TOPOLOVÁ

MALINOVÁ

MALINOVÁ

MALINOVÁ

NÁM. MEZI ZAHRÁDKAMI

PODLÉŠKOVÁ

BŘEČŤANOVÁ

JASMÍNOVÁ

Jaro a léto umějí v Zahradním Městě vykouz‑
lit rozkvetlý ráj plný veselého života, potěšit 
kolemjdoucí nepřebernou sbírkou barev 
a zaujmout vůní pestrých druhů rostlin. Když 
se však k návštěvě po čase opět odhodlá 
pořádná zima a zahalí zdejší ulice do měkké‑
ho sněhobílého přehozu, nezbývá než zatajit 
dech, pokorně přijmout tu tichou krásu 
a nechat se bezděčně unášet ulicemi…

ŠAFRÁNOVÁ JETELOVÁ

JABLOŇOVÁ

FOTOGRAFICKÁ KOLÁŽ



KDYŽ ULICE 
PROMLUVÍ

NAŠE TRENÉRSKÁ ŠPIČKA

V naší městské části se nachází jeden z nej‑
ucelenějších uličních systémů v měřítku celé 
Prahy. Ano, tušíte správně, naši toponomas‑
tickou (nauka o místních jménech) chloubu 
představuje Zahradní Město. Při plánování 
tohoto nevšedního sídelního útvaru byl zvolen 
systém, kdy názvy jednotlivých ulic vycházejí 
z pojmenování různých druhů rostlin. Tento 
systém vznikl již v období první republiky 
a názvy ulic přetrvaly bez problémů až do sou‑
časnosti. Však také komu by vadila jména 
jako Fialková, Topolová, Jahodová, Jabloňo‑
vá, Malinová, Mateřídoušková, Sasanková, 
Sněženková, Břečťanová, Jetelová, Zvonková 
nebo Chmelová? V řadě z těchto ulic se dnes 
nacházejí zastavení naučné stezky „Zahrada 
ve městě“, kterou připravily členky zdejšího 
rodinného centra Klub K2. Při putování se 

Městská část vyhlásila výsledky ankety Trenér Prahy 10, která mimořádně nahra‑
dila tradičního Sportovce roku. Hlavním důvodem pro změnu byla vládní omezení 
sportovních aktivit, která citelně zasáhla i profesionální soutěže a závody.

„Žádné porovnání výkonů sportovců v covidovém roce by nebylo zcela spraved-
livé. Proto jsme se tentokrát rozhodli ocenit dlouhodobou práci trenérů, kteří se 
věnují dětem a mládeži. Mnozí z nich vedou přípravu a rozvoj sportovců ve svém 
volném čase. Takových lidí bohužel ubývá, přestože jich je v dnešní přetechnizo-
vané době čím dál tím více potřeba,“ vysvětluje motivaci radnice místostarostka 
Jana Komrsková, do jejíž gesce sportovní oblast patří.

V anketě se nakonec objevilo 23 nominací na ocenění pro 14 trenérů, 8 trenérek 
a jedno trenérské duo. Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na svém 
zasedání jednohlasně vybral pět oceněných koučů. „Kromě sportovního hlediska 
jsme přihlíželi i k osobním příběhům nominovaných trenérů,“ dodává předseda 
výboru Václav Vlček. Ocenění trenéři se mohou těšit na poukázku na nákup 
sportovního vybavení a jejich kluby na symbolickou individuální dotaci určenou 
právě na odměny trenérů. K anketě se vrátíme ještě v dubnovém čísle měsíčníku.

TRENÉŘI PRAHY 10 ZA ROK 2020
Antonín Novotný (TJ Lokomotiva Vršovice)
šéftrenér házenkářského oddílu a propagátor házené na základních 
školách

Dagmar Banszelová (TJ Sokol Vršovice)
úspěšná judistka, trenérka malých sportovců, včetně několika pozděj‑
ších národních reprezentantů a olympioniků

ZAHRADNÍ 
MĚSTO

můžete zastavit u dvaceti informačních cedulí, 
z nichž se dozvíte spoustu užitečných zají‑
mavostí o místních názvoslovných rostlinách 
a historii lokality. Jednotlivé panely si lze 
prohlédnout i na webových stránkách https://
klubk2.cz/naucna ‑stezka ‑zahrada ‑ve ‑meste/.

S výstavbou rodinných kolonií v dnešním 
Zahradním Městě započala stavitelská firma 
Zd. Kruliš a Ing. Vlad. Vlček na pozemcích, 
které byly z větší části zakoupeny od Pensijní‑
ho fondu zaměstnanců státních drah. Úřední 
kolaudace probíhaly od roku 1929 a první 
ulice byly pojmenovány o pět let později. Další 
názvy se ve větší míře zaváděly v roce 1947, 
poté následovalo pojmenování v letech 1962 
a 1966 a nakonec již jen jednotlivě v sedmde‑
sátých letech.

Mezi nejstarší obydlená místa patří Karafiá‑
tová, Kopretinová, Kalinová, Jiřinková nebo 
Pivoňková ulice. Určitou zajímavost předsta‑
vuje Chrpová ulice, která se nejdříve jmenova‑
la V zahradním městě. Tento název napovídá, 
že se původně jednalo o rodinné bydlení 
se zahradami v Záběhlicích na okraji Prahy. 
K charakteru místa odkazuje i zdejší „ústřed‑
ní“ náměstí Mezi Zahrádkami. Zde se také 
nacházela jednokolejná smyčka, kde končila 
tramvajová linka č. 4. Ta sem jezdila z centra 
a k jejímu slavnostnímu zahájení došlo dne 
18. října 1936 za příprav místního Okrašlovací‑
ho spolku.

Vilová kolonie se dále rozšiřovala až do roku 
1941, kdy byl její rozvoj z nařízení německých 
úřadů zastaven. Stavební ruch zde ve znač‑
ném rozsahu panoval opět v letech 1962–1969, 
kdy bylo postaveno sídliště Zahradní Město – 
východ a o něco menší Zahradní Město – zá‑
pad. V té době se tedy již mluví o Zahradním 
Městě s velkým „M“, které se v roce 1960 stalo 
součástí Prahy 10.

Původní plány počítaly s tím, že rostlinné téma 
v názvech ulic bude pokračovat i v přilehlé 
části Hostivaře. Nakonec se za dnešní Švehlo‑
vou ulicí uchytila pouze ulice Azalková. K její‑
mu přejmenování došlo v roce 1962. Připra‑
vená jména ostatních ulic se nakonec použila 
jinde. Ulice Hrušňová a Platanová našly své 
uplatnění ještě v Zahradním Městě, ale Lísko‑
vá a Třešňová se stěhovaly až do Hloubětína.

 — Michal Ezechel,
 kronikář MČ Praha 10

Karel Trpka (Klub Slavia Praha – skoky do vody)
úctyhodných 45 let vede skokany do vody všech 
věkových kategorií

Kateřina Krajčová a Jan Fiala 
(TJ Astra Zahradní Město)
 badmintonové trenérské duo, které vede své svěřen‑
ce online

 Michal Jedlička (Florbalová škola Bohemians)
úspěšný sportovec i trenér mládeže, zaujal i neobvyk‑
lým gestem fair play, které jeho svěřence zřejmě stálo 
postup do finále

DAGMAR BANSZELOVÁ SE SVÝMI SVĚŘENCI
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V naší městské části působí několik 
špičkových středních škol, které díky své 
kvalitě získaly věhlas i v rámci celé Prahy 
a lákají i „přespolní“ zájemce o studium. 
K těm možná trochu opomíjeným patří 
nespravedlivě Střední zdravotnická škola 
se sídlem v Ruské ulici a areálu vinohradské 
fakultní nemocnice. Přitom se jedná 
o školu s dlouholetou tradicí a prestižním 
vzděláváním v oblasti zdravotnické 
ošetřovatelské péče, sociálních služeb 
a bezpečnostně ‑právní. V dnešní složité 
době bychom si měli takové vzdělávací 
instituce obzvláště považovat, protože 
potřeba kvalifikovaných zdravotníků 
zkrátka narůstá.

Zdravotnická škola v Praze 10, kterou 
zřizuje magistrát, připravuje každým rokem 
na budoucí povolání asi 700 studentů. 
Poskytuje jim moderní vzdělání dle 
nejnovějších poznatků a v nadstandardně 
vybaveném prostředí. Praktická výuka 
probíhá ve fakultních nemocnicích, v různých 
sociálních službách, jako jsou domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem či 
dětské skupiny, a na první pohled možná 
netradičně i při spolupráci se státní 
a městskou policií, případně s armádou.

Ve škole se vyučuje několik studijních oborů, 
jejichž absolventi se velice dobře uplatňují 
na trhu práce (viz rámeček). Spektrum 
vyučovaných oborů zahrnuje studijní 
programy zaměřené na přípravu pro další 
studium na vysokých školách (Zdravotnické 
lyceum) i programy pro získání odborné 

ZDRÁVKA 
POMÁHÁ PRAZE 10

kvalifikace. Pořádají se tu rovněž kurzy 
určené dalším pracovníkům ve zdravotnictví, 
například pro sanitáře. Vinohradská zdravotní 
škola úspěšně rozvíjí kontakty se zahraničím, 
kde pravidelně probíhají odborné stáže 
studentů. Řada zdejších zkušených pedagogů 
se na vysokých školách zapojuje do přípravy 
svých učitelských následovníků. Když se 
všechno sečte, je možné říci, že škola se 
zásadním způsobem podílí na zajištění 
nelékařských zdravotníků a pracovníků 
v sociálních službách nejen pro Prahu 10, ale 
i pro další místa po celé republice.

ČELEM K PANDEMII
Pokud někoho covidová pandemie 
neochromila, pak to je právě místní „zdrávka“. 
Škola po celou dobu pandemie realizuje 
praktickou výuku na smluvních pracovištích 
a zásadním způsobem se podílí na péči 
o nemocné. V říjnu vláda navíc uložila 
pracovní povinnost studentům posledních 
dvou ročníků středních škol v oborech 
zaměřených na pečovatelskou činnost 
apod. Vedení školy proto sestavilo seznam 
studentů, kteří by v případě nutnosti mohli 
nastoupit na příslušná pracoviště, a poskytla 
ho primátorovi.

Mnozí žáci a učitelé rovnou přijali 
pandemii jako výzvu a začali pracovat 
ve zdravotnických a sociálních službách, aniž 
by čekali na vyhlášení pracovní povinnosti. 
Žáci napříč všemi ročníky se snažili být 
nějakým způsobem užiteční a hledali 
uplatnění jako pečovatelé v různých typech 
sociálních či jiných zařízení. A samozřejmě 
jejich pomoc mířila především do zařízení 
na území Prahy 10. Skloubení výuky s pomocí 
se ukázalo jako velice náročné, ale díky 
podpoře vyučujících i ředitelky probíhá 
zdárně. Práce dobrovolníků je potřebná 
a oceňovaná a zpětná vazba posiluje jejich 
motivaci. Všichni si velmi váží poděkování, 
kterého se jim dostalo od pacientů, jejich 
rodin i zástupců institucí, v nichž pomáhali. 
Velmi je potěšilo i poděkování od primátora 
a radního pro oblast školství.

Tak třeba studentka Natálie začala pracovat 
v domově pro seniory, kde působila již před 
pandemií. Ale zatímco v rámci školního 
vyučování na ni dohlíží odborný učitel, nyní 
si na pracovišti musela poradit sama za sebe. 
Práci musela navíc pochopitelně kombinovat 
s distanční výukou. Během přestávek v práci 
se učila na zkoušení či písemky, doma potom 
dopisovala zameškanou učební látku. Toto 
náročné období ji však neodradilo od práce 
pečovatelky, ale spíše povzbudilo a začalo 
ji více bavit. Po ukončení střední školy chce 
v oboru pokračovat na vyšší odborné škole.

Karolína zase pracovala v domově se zvláštním 
režimem, kam chodila vypomáhat v odpoledních 
hodinách a o víkendech. Během studia si 
tak mohla vyzkoušet, jaké to je doopravdy 
pracovat na směny a utvářet vztahy v kolektivu 
zaměstnanců. Po ukončení maturitního ročníku 
by chtěla pokračovat ve studiu na dětskou 
či praktickou sestru. Vedení obou zařízení si 
studentky velmi chválilo – prokázaly velmi 
dobrou odbornou připravenost k výkonu práce 
pečovatelky, ke klientům se chovaly mile 
a empaticky. Velmi často vykonávaly i práci nad 
rámec svých povinností. Skvělá vizitka pro naši 
zdravotnickou školu!

 — PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., 
 ředitelka
 Mgr. Patrik Burda, 
 zástupce ředitelky

Ruská 2200/91,  Praha 10
www.szs -ruská.cz 
www.facebook.com/szs.ruska

Obory studia:
Praktická sestra,  Zdravotnické lyceum, 
Sociální  činnost,  Bezpečnostně -právní činnost, 
Ortoticko -protetický technik,  Ošetřovatel
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POŠLETE SRDCE 
PLNÉ... lásky

něhy
radostismíchu
p�r�������

Nakonec můžete srdce
sami dotvořit – zakulatit 
ohýbáním horních 
růžků nebo mu dodat 
unikátnost dalšími 
jedinečnými sklady.

A co je nejlepší – dá se 
do něj něco vložit. .-)

Máte chuť, čas a odvahu pustit 
se do skládání z papíru? Nabízí-
me vám návod, jak si složit srdíč-
ko japonskou technikou origami. 
Její princip spočívá v přeměně 
listu papíru ve smysluplný ob-
jekt pomocí překládání. 

V současnosti může být tím 
pravým účelem třeba to, 
že uděláte radost blízkému 
člověku. Možná máte příbuz-
ného nebo kamaráda, s nímž 
se kvůli anticovidovým opat-
řením nemůžete vidět osob-
ně, ale i tímto netradičním 
způsobem mu můžete dát 
najevo, že na něj myslíte. 

A nezáleží na tom, zda své srdce 
odešlete fyzicky v obálce, nebo 
jen vyfocené mobilem. Vybrali 
jsme lehký model, který urči-
tě zvládnete hned napoprvé, 
postup si snadno zapamatujete 
a budete zpaměti skládat další 
a další. A nezapomeňte na zadní 
stranu srdíčka připsat nějaký 
vzkaz, který se skryje uvnitř! 

PRO RODINY S DĚTMI



Autorkou tohoto postupu skládání 
srdíčka je paní Milada „Míťa“ Bláho-
vá, členka české i americké origami 
společnosti, v jejíchž časopisech 
pravidelně publikuje své práce. Ná-
vody ke skládačkám vymýšlí už od 
sedmdesátých let minulého století, 
kdy ji na výstavě japonských hraček 
v Náprstkově muzeu v Praze okouzlila 
dovedně poskládaná papírová krabič-
ka. Několikrát se do expozice vracela 
a zkoušela ji tak dlouho skládat, až se 
jí to podařilo. 

Od té doby už přivedla na svět více 
než 300 vlastních návrhů. Ve své 
tvorbě se zaměřuje především na 
jednoduché modely. Drží se zásady, 
že smyslem origami není vytvořit 
co nejvěrnější zpodobnění skuteč-
ného předmětu nebo zvířete, ale co 
nejsnadnějším způsobem vystihnout 
podstatu a hlavní rysy zobrazované 
předlohy. Z vlastních, ale i tradičních 
skládanek vytváří působivé kompo-

zice, které zaujaly významné světové 
origamisty. Svou dovednost přes třicet 
let předávala dívkám z 52. skautského 
oddílu Origami a dodnes pořádá dílny, 
kde si skládání mohou vyzkoušet 
nejen děti.  

Pokud vás ukázka techniky origami 
od paní Bláhové chytí, můžete si díky 
připojenému odkazu obstarat její pří-
ručku s dalšími návody. Některé sklá-
dačky mají i praktické použití, třeba 
jako obálka na dopis, záložka do knihy, 
taštička nebo gratulace. Jiné můžete 
postavit na stůl, pověsit na zeď nebo 
jimi ozdobit vánoční stromek a určitě 
vás napadne i něco dalšího.   

Paní Mítě Bláhové ze srdce děkujeme 
za velkorysé poskytnutí jejího návrhu 
pro zveřejnění v našem měsíčníku. 
Přejeme jí hodně zdraví a sil a spolu 
s ní doufáme, že skládání poskytne 
potěšení a rozptýlení mnoha lidem 
z Desítky, kde autorka také žije.

Videonávod na skládání 
tohoto srdce:

praha10.cz/origami

Obrázky dalších srdcí 
poskytujeme s laskavým 
svolením České origami 

společnosti. Více na  
origami-cos.cz

Srdce plné  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

posílá

. . . . . . . . . . . . . .

SRDÍČKO OD MÍTI
PRO RODINY S DĚTMI



Autorkou tohoto postupu skládání 
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nejen děti.  
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od paní Bláhové chytí, můžete si díky 
připojenému odkazu obstarat její pří-
ručku s dalšími návody. Některé sklá-
dačky mají i praktické použití, třeba 
jako obálka na dopis, záložka do knihy, 
taštička nebo gratulace. Jiné můžete 
postavit na stůl, pověsit na zeď nebo 
jimi ozdobit vánoční stromek a určitě 
vás napadne i něco dalšího.   

Paní Mítě Bláhové ze srdce děkujeme 
za velkorysé poskytnutí jejího návrhu 
pro zveřejnění v našem měsíčníku. 
Přejeme jí hodně zdraví a sil a spolu 
s ní doufáme, že skládání poskytne 
potěšení a rozptýlení mnoha lidem 
z Desítky, kde autorka také žije.

Videonávod na skládání 
tohoto srdce:

praha10.cz/origami

Obrázky dalších srdcí 
poskytujeme s laskavým 
svolením České origami 

společnosti. Více na  
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SRDÍČKO OD MÍTI

Vršovický oddíl Poutníci nezahálí ani v ko‑
ronavirové krizi a pokračuje ve své soustav‑
né činnosti s dětmi a mládeží. „Možnost 
setkávat se naživo je v nedohlednu, přesto 
chceme dětem ukazovat ideály a kladné 
hodnoty, ve které sami věříme. V této ne-
příznivé době je nutné dávat dětem najevo, 
že jsme tu pro ně a neopouštíme je,“ říká 
oddílový vedoucí Ondřej Turek.

Podle jednoho ze sociologických průzkumů 
se v současnosti pouze 3 % dětí účastní v ně‑
jaké formě volnočasových aktivit, při nichž 
mohou získávat dovednosti a zkušenosti 
a budovat zdravé vztahy se svými vrstevníky. 
Poutníci jsou v tomto ohledu pozitivní výjim‑
kou. Před dětmi nezavírají dveře, ale naopak 
hledají cesty, jak by se děti mohly alespoň 
na dálku potkávat se svými kamarády.

Za poslední rok se Poutníkům podařilo 
transformovat svou běžnou činnost do di‑
stanční formy. Schůzky a výpravy se nyní 
konají kombinovanou formou videokonferencí 
a samostatně plněných aktivit, což umožnilo 
přidat navíc řadu neotřelých akcí – hi ‑tech 
outdoorovou hru s využitím smartphonu, která 
účastníky provedla po neznámých zákoutích 
Hostivařské přehrady, dopisní hru s využi‑
tím listovní služby, namlouvání audioknih, 
14denní cvičební výzvu, oddílové zkoušky 
v online režimu, předčítání knih nebo sociální 
sbírku pro kuchařky bez domova. Podařilo se 
také uspořádat online zimní olympijské hry, 
které podpořily děti v tom, aby si odpočinuly 
od obrazovek a vyrazily ven sáňkovat, házet 
sněhové koule a cítit se u toho jako závodníci. 
Akce mají často zajímavá průvodní videa či 
motivující a výukové materiály.

Poutníci navíc v Norské ulici běžně provozují 
Neobyčejnou klubovnu, určenou pro nekomerční 
akce s ušlechtilými cíli. V tomto prostoru rádi 
mísí kulturu se vzděláním a zábavou. Kvůli 
epidemii je nyní uzavřený, ale distanční formou 
„přes okénko“ si mohli účastníci programů 
vyzvednout materiál a vyrobit si třeba luk a šíp, 
půjčit si domů deskové hry či upéct muffiny. To 

Spí malé děti dostatečně? Jaké jsou kultur‑
ně podmíněné představy, jak mají děti spát 
a co je normální? Kolik hodin spánku děti 
potřebují pro zdravý vývoj? 

Na online semináři můžete s lektorkou 
probrat různé obtíže s usínáním malých dětí. 
Dozvíte se, jak uklidnit jejich nervový systém, 
a můžete se nechat inspirovat zkušebními 
uspávacími rituály. Odpověď získáte i na další 
otázky spojené s touto problematikou: Co se 
děje v mozku malých dětí, když spí? Co je ruší 
a proč se v noci stále budí? Co nedělat, aby 
se uspávání nezměnilo v noční můru? Seminář 
bude nahráván, takže pokud ho v daný den 
a čas nemůžete sledovat, můžete si pustit 
záznam během dalších 30 dní po odvysílání.

V současné době děti sice nemohou chodit 
na kroužky a tréninky, ale volný čas nemu‑
sejí trávit pouze sledováním mobilních tele‑
fonů a televizních obrazovek. Nabízí se také 
třeba staré dobré čtení knížek! Základní 
škola Švehlova se zapojila do celoměstské‑
ho projektu, který podporuje právě motivaci 
dětí otevřít si knihu.

Žáci, kteří se literárního projektu účastní, se 
pokoušejí symbolicky překonat vzdálenost 
500 km mezi Prahou a Hamburkem, a vytvo‑
řit tak pomyslný most mezi oběma městy 
(Lesebrücke Hamburg – Prag). „Města slaví 
30. výročí vzájemné spolupráce a čtenářské 
cestování představuje jednu z doprovodných 
akcí k tomuto jubileu,“ vysvětluje paní učitel‑
ka Kateřina Květová, která se ujala organizace 
projektu na škole.

POUTNÍCI 
NEZTRÁCEJÍ ELÁN

DĚTSKÝ 
SPÁNEK

PROČTEME SE 
DO HAMBURKU!

vše během online režimu klubovny, která oslavi‑
la tříleté výročí existence ve Vršovicích bohatým 
programem. Jeho součástí byl i živě streamova‑
ný koncert s houslemi, kytarou a zpěvem.

Navzdory bohatému programu těchto týdnů 
se Poutníci nejvíce těší na letní tábor a věří, 
že proběhne naživo s obdobnými bezpečnost‑
ními anticovidovými opatřeními jako v minu‑
lém roce, kdy cestovali do Lumpálie s Willy 
Wonkou. V srpnu před zahájením nového 
školního roku pak chtějí ve svých řadách 
přivítat nové členy. Které všechny aktivity 
Poutníci v koronakrizi provozují, můžete zjistit 
na jejich speciální stránce https://oddilpoutnici.
cz/poutnici ‑online či na facebookovém profilu 
Oddíl Poutníci a na Instagramu @oddilpoutnici.

K projektu se v ZŠ Švehlova přidalo devět tříd 
prvního stupně. V lednu se děti z několika 
pražských a hamburských škol „pročetly“ 
přesně do poloviny vzdálenosti mezi oběma 
partnerskými městy. Zdolaly více než 1,5 mi‑
lionu přečtených stránek, které odpovídají 
250 km. Žáci ZŠ Švehlova dokonce v první 
polovině ledna zaznamenali rekord v počtu 
přečtených stran, kterých nashromáždili 
téměř 27 000.

Aby byl celý projekt úspěšný, mají děti při 
výběru knížek volné ruce, záleží na osobních 
preferencích každého jednotlivce. Ke čtení 
jsou také patřičně motivované, soutěží mezi 
sebou v jedné třídě, ale také jako tým s ostat‑
ními třídami. Paní učitelka Lucie Hřebíková 
potvrzuje, že za snahu čeká na ty nejaktivnější 
zasloužená odměna: „Pro nejlepšího čtenáře 
třídy, ročníku i celé školy máme připravené 
ceny v podobě ručně šitých záložek, které 
vyrábí paní učitelka Čiháková, a připravené 
jsou finanční prostředky na nákup knih.“ Pokud 
to epidemiologická situace dovolí, mohli by se 

žáci v budoucnu dočkat i opravdové společné 
návštěvy Hamburku.

Zatím jim nezbývá než cestovat očima 
po stránkách knih. „Na webových stránkách 
školy mají žáci i rodiče možnost sledovat 
stavbu mostu, kolik již všichni čtenáři přečetli 
stran a kolik km ještě zbývá,“ doplňuje paní 
učitelka Hana Čiháková.
 
 — Mgr. Tereza Kalinová, učitelka, ZŠ Švehlova

čt 18/3 18.00–20.00
Lektorka:  Petra Davidová
Přihlášky a informace:
Marta Skulinová
tel. :  728 660 426 
e-mail :  marta.skulinova@klubk2.cz
www.klubk2.cz
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Znáte savce, kteří celou zimu stráví spán‑
kem? Správně, patří k nim ježci, netopýři, 
sysel, plchovití, medvěd, jezevec nebo 
křeček. Ale proč vlastně tak dlouho spí, co 
se přitom děje v jejich organismu a jak se 
na zimování připravují?

To všechno se můžete dozvědět z netradiční 
výstavy, kterou pro vás připravilo sdružení 
ochránců přírody Nyctalus ze Zahradního 
Města. Je instalovaná za okny pobočky 
Městské knihovny u OC Cíl v Topolové ulici, 
takže si ji může při procházce nebo cestou 
na nákup prohlédnout každý, bezpečně a po‑
dle svých časových možností. 

Doufáme, že také letos bude možné na De‑
sítce zorganizovat tradiční jarní úklidové 
akce, které mají pomoci našemu životnímu 
prostředí. Za hlavní den této dobrovolnic‑

ZIMNÍ SPÁČI 
V OKNĚ

SPOLEČNĚ 
UKLIĎME PRAHU 10

Pomozte nám zbavit Desítku
černých skládek a odpadků

v sobotu 

27. 3. 2021

praha10.cz

                             SPOLEČNĚ 

UKLIĎME
PRAHU IO

O D P A D Ů

D U B E N
B E Z

o d m í t n i r e d u k u j r e c y k l u j p ě s t u jp o u ž i j  z a s

UDRŽITELNÁ
PRAHA IO

Společnost REMA Systém připravila pro občany 
městské části Praha 10 akci

vám svezeme monitory, televize, pračky, ledničky, mikrovlnky a další drobná zařízení, 
která fungují na elektrický proud nebo baterie, včetně baterií, CD, DVD a tonerů

Objednejte si svoz v rámci projektu „Buď líný“
KDE:   
KDY: 
JAK: 
    

• na našich webových stránkách: https://www.rema.cloud/praha10/ 
• objednávku založte v termínu 8.–18. března 2021 
• po založení objednávky Vám zavoláme a upřesníme den a čas svozu,  

který bude probíhat v termínu od 22. do 26. března 2021 
• minimální hmotnost objednávky je 25 kg  
• elektrozařízení musí být připravena k nakládce v den odvozu ve vchodu domu  
• v případě dotazů jsme vám k dispozici v pracovních dnech od 8 do 18 hodin  

na bezplatné telefonní lince Chytré recyklace 800 976 679 

www.rema.cloud   |   www.budliny.cz   |   www.praha10.cz

… co může obsahovat Vaše objednávka?

ké iniciativy byla i u nás vybrána sobota 
27. března. Držíme se tak termínu vyhlá‑
šeného v rámci celonárodního záměru 
Ukliďme Česko.

Samozřejmě, že si pro svoji akci můžete 
případně zvolit i jiné datum. Dobrému úmyslu 
se meze nekladou a budeme rádi za každou 
pomocnou ruku. Radnice Prahy 10 zájemcům 
o organizování úklidu opět nabízí potřebnou 
součinnost – poskytneme vám nářadí, pracov‑
ní pomůcky, zajistíme přistavení kontejneru či 
dodatečný svoz odpadu, případně nabídneme 
tipy na místa, která by potřebovala vyčistit. 

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY

TERMÍNY PŘISTAVENÍ

katastr místo datum čas

Vinohrady Říčanská x Benešovská 5. 3. 15.00–19.00

Vršovice Sámova x U Vršovického nádraží 6. 3. 8.00–12.00

Vršovice Magnitogorská x Tádžická 6. 3. 10.00–14.00

Michle Na Slatinách 9. 3. 15.00–19.00

Strašnice Nedvězská 10. 3. 14.00–18.00

Záběhlice Práčská 11. 3. 15.00–19.00

Vršovice 28. pluku x Na Míčánkách 12. 3. 15.00–19.00

Michle Na Křivce x Osnická 13. 3. 8.00–12.00

Vršovice Na Hroudě x U Hráze 13. 3. 10.00–14.00

Vršovice Litevská x Bajkalská 16. 3. 15.00–19.00

Strašnice Nad Primaskou x Nad Olšinami 17. 3. 14.00–18.00

Záběhlice Sněženková x Jiříčkové 18. 3. 15.00–19.00

Strašnice Saratovská x Kralická 19. 3. 15.00–19.00

Malešice Nad Úžlabinou 20. 3. 8.00–12.00

Vršovice K Botiči x Ukrajinská 20. 3. 10.00–14.00

Malešice Káranská x Bydžovského 23. 3. 15.00–19.00

Záběhlice Práčská x Topolová 24. 3. 14.00–18.00

Strašnice Limuzská x V Úžlabině 25. 3. 15.00–19.00

Strašnice U Kombinátu 26. 3. 15.00–19.00

Strašnice Dětská 27. 3. 8.00–12.00

Malešice Na Universitním statku 
(u dom. důchodců) 27. 3. 10.00–14.00

Malešice Heldova x Niederleho 30. 3. 15.00–19.00

Strašnice Voděradská x Krupská 31. 3. 14.00–18.00

Malešice Cerhenická x Nad Vodovodem 1. 4. 15.00–19.00

Strašnice Mokřanská x Běžná 3. 4. 9.00 – 15.00

Záběhlice U Záběhlického zámku 6. 4. 15.00–19.00

Strašnice Kounická x Černická 7. 4. 14.00–18.00

Strašnice Přetlucká x Vyžlovská 8. 4. 15.00–19.00

Strašnice Ve Stínu x Na Výsluní 9. 4. 15.00–19.00

Autorka malé expozice Dagmar Zieglerová 
chtěla touto formou aspoň trochu potěšit své 
sousedy v současné době tvrdých omezení. 
Inspirovala se nedávnou výstavou „Karel Ča‑
pek 130“, kterou na zdejším prostranství po‑
řádala městská část. Mezi výstavními panely 
bylo vždy možné spatřit několik návštěvníků, 
ale po skončení akce místo poněkud osiřelo. 
Hned se zrodil nápad na „okenní“ přehlídku 
o netopýrech, kterým se ochránci hodně vě‑
nují, a po domluvě s knihovnou mohla v únoru 
nová galerie zahájit svůj provoz. 

Po netopýrech a zimních spáčích se připra‑
vují další témata: „2021 – rok jeskyní a krasu“ 
(o jeskynní fauně) či „Ježek bez jablíčka“. 
Témata se budou měnit asi ve čtyřtýden‑
ním intervalu až do prázdnin. Pokud dojde 
k uvolnění opatření, bude výstavka ve vybra‑
né dny doplněna o setkání s živými netopýry 
a ježkem a o tvořivou dílničku pro děti na pó‑
diu před knihovnou. Informace a pozvánky 
najdete na stránkách www.nyctalus.cz.

Vlastní úklidové akce si můžete registrovat 
přes webový portál www.uklidmecesko.cz. 
Konkrétní informace o podpoře ze strany 
radnice získáte přes e‑mailovou adresu od Ro‑
mana Kaštovského z oddělení městské zeleně 
a čistoty (roman.kastovsky@praha10.cz). 
Na uvedených internetových stránkách sleduj‑
te aktuální zprávy, zda a v jakém rozsahu bude 
možné úklidové aktivity nakonec uskutečnit.
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PLACENÁ INZERCE – P10/03/21/OKP/0032

KONTEJNERY 
NA BIOODPAD

NOVÉ NÁDOBY 
NA KOVY

TERMÍNY PŘISTAVENÍ

katastr místo datum čas

Záběhlice Šafránová x Chrpová 2. 4. 15.00–18.00

Michle Nad Vršovskou horou 3. 4. 9.00–12.00

Strašnice Mokřanská x Běžná 3. 4. 9.00–15.00

Strašnice Molitorovská x Bylanská 3. 4. 13.00–16.00

Malešice Janderova x Chládkova 4. 4. 9.00–12.00

Michle Na Křivce x Osnická 4. 4. 13.00–16.00

Strašnice Nad Vodovodem x Slunečná 9. 4. 15.00–18.00

Záběhlice Ostružinová x Jahodová 10. 4. 9.00–12.00

Strašnice Dvouletky x Solidarity 10. 4. 13.00–16.00

Michle Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I. 11. 4. 9.00–12.00

Strašnice Královická x Hájecká 11. 4. 13.00–16.00

Velkokapacitní kontejnery jsou určené vý‑
hradně pro zahradní bioodpad (větve, tráva, 
listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně 
jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů). 
K odkládání bioodpadů slouží také Sběrné dvo‑
ry hlavního města Prahy nebo stabilní sběrné 
místo bioodpadu, které se nachází v Dřevčické 
ulici (cca 100 metrů od Černoskotelecké). 

Třídění kovových obalů funguje na území 
hlavního města od roku 2016 a postupně jeho 
objem narůstá. Také v Praze 10 se každoroč‑
ně rozšiřuje dostupnost sběrných nádob, loni 
jich přibylo 41. V současné době je tak možné 
třídit kovy již na 108 místech, což představuje 
více než třetinu všech separačních stanovišť. 
Kovy se sbírají do šedých zvonových nádob 
s kruhovým otvorem, který zamezuje jejich 
vkládání v plastových pytlích a neumožňuje 
vhazovat rozměrný kovový odpad. Pro jeho 
příjem jsou určeny sběrné dvory.

Do nádob jsou odkládány hlavně hliníkové 
plechovky od nápojů. Nárůst tohoto druhu 
odpadu se ještě výrazně zvýšil v posledních 
měsících, neboť lidé více konzumují v domác‑
nostech. Z ekologického hlediska je přitom 
plechovka ze slabostěnného hliníku jeden 
z nejproblematičtějších výrobků určených 
na jedno použití. Důvodem je energetická 
náročnost výroby, značná spotřeba přírodních 
produktů (bauxitu) a velké množství odpadu 
(kalu), který při výrobě vzniká. Na jednu tunu 
vyrobeného hliníku připadají dvě tuny odpa‑
du. Pokud již takový odpad produkujeme, pak 
by měl vždy skončit v určených nádobách 
na kovy či ve sběrných dvorech.

A jaké odpady lze do nádob odkládat? Jde 
o nápojové plechovky, konzervy a hliníkové 
vaničky od potravin a krmiv pro zvířata, tuby, 
uzávěry a víčka od nápojů, víčka jogurtů, 
sponky, alobal, šroubky apod. Naopak do ná‑
doby nepatří stlačené kovové nádoby od kos‑
metiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, 
benzínu, motorových olejů nebo elektro‑
spotřebiče. Důležité je obaly před vhozením 
stlačit či sešlápnout, aby byly sběrné nádoby 
využity co nejefektivněji. Vyvážejí se jednou 
za dva až čtyři týdny. Náměty na umístění 
dalších nádob či upozornění na nedostateč‑
nou kapacitu těch stávajících můžete posílat 
radnici e‑mailem na posta@praha10.cz.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



ŘÁDKOVÁ 
INZERCE ZDARMA

JANČI – OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA 
VODICÍCH LANEK – NOVÉ ŽALUZIE 
– SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN 
A BALKONOVÝCH DVEŘÍ – ANTISMOGOVÉ 
SÍTĚ – SÍTĚ PROTI HMYZU. 
pavel.janci@email.cz, 733 720 950 
 P10/03/21/OKP/1735 
 
AKADEMIE DOUČOVÁNÍ – Nabízíme 
pomoc s přípravou k přijímacím zkouškám 
na SŠ a víceletá gymnázia z matematiky 
a pravidelné doučování matematiky a fyziky 
pro ZŠ a SŠ, tel.: 607 570 747 P10/03/21/OKP/ 1334 

GATO – Hledáme kolegy pro montáže žaluzií, 
rolet a sítí proti hmyzu. Volná pracovní 
doba, odměna dle počtu zakázek, rozsah 
práce dohodou. Vhodné i jako přivýdělek. 
Jednoduché montáže, zapracujeme. Kontakt 
písemně na gato@gato.cz, tel.: 777 038 000 
 P10/03/21/OKP/ 1736

HÁJEK – ZEDNICTVÍ/MALÍŘSTVÍ 
Kompletní rekonstrukce bytů, domů, 
nebytových prostorů. Veškeré zednické, 
malířské, obkladačské, podlahářské 
a bourací práce; odvoz suti zajištěn, 
tel.: 606 125 116 P10/03/21/OKP/0023

PLACENÁ 
ŘÁDKOVÁ INZERCE

–  Podporujeme naše podnikatelské 
subjekty při odstraňování následků 
koronavirové pandemie formou 
poskytnutí bezplatné řádkové inzerce.

–  Nabídky placené inzerce zdarma mohou 
využít firmy, podnikatelé a živnostníci 
se sídlem, provozovnou či poskytováním 
služeb v městské části Praha 10.

–  U řádkové inzerce zdarma nelze nárokovat 
zveřejnění v konkrétním vydání měsíčníku 
Praha 10. Inzeráty budou na základě 
data objednání zařazovány do pořadníku 
a zveřejňovány podle kapacitních 
možností jednotlivých vydání.

KREJČOVÁ V PRAZE
Opravy a úpravy oděvů, zakázkové krejčovství. 
Otevřeno ÚT, ST, ČT 8.00–17.00 hod. Schůzky 
lze telefonicky dohodnout i v jiné dny. 
Ostružinová 2181/24, www.krejcovavpraze.cz, 
733 612 090

ENDORFIN WORLD
Tip na zábavu s přáteli i rodinou! Vyzkoušejte 
nevšední a napínavé online týmové hry 
s profesionálním moderátorem v živém přenosu! 
PC, internet a telefon je vše, co k tomu budete 
potřebovat. Bezpečně, bez roušky a bez 
omezení! www.endorfin.cz, 605 070 549

RESTAURACE GUTOVKA
Přijďte nás podpořit k otevřenému okénku, 
po–pá 11.00–15.30 hod. (vstup do areálu severní 
branou). Připravili jsme pro vás obědová menu 
s dezerty a uděláme vám radost i skvělou 
večeří. Jídlo si můžete nechat dovézt i domů. 
Sledujte naši nabídku na facebookovém profilu 
restaurace a na www.restauracegutovka.cz. 
Objednávky na tel.: 608 566 029 nebo 
228 229 362. Jsme na Dáme jídlo & WOLT.

Formulář najdete na
praha10.cz/radkovka

Prodlužujeme!

PLAYNAUT
Miluju deskové hry a chci je půjčovat i tobě. 
Přivezu a odvezu kamkoli. Nebo si pro ni přijď 
do Malešic. Za pár kaček máš hru, která stojí 
několik tisíc. Mám pro tebe únikovky, strategie, 
kooperativní i abstraktní. Krásné hry plné 
příběhů od 50 Kč. Marciho 711/6, 
www.playnaut.cz, 606 604 252

NOŽÍŘSTVÍ MOSKITO
Nabízíme veškeré typy nožů, co nemáme, 
seženeme. Nože také brousíme. Rádi vám 
s výběrem poradíme i po telefonu. Kuchyňské 
nože ARCOS s více jak 280letou tradicí 
a 10letou zárukou. U nás si určitě vybere každý. 
Osobní odběr možný. Vršovická 16, 
www.moskito.cz, 777 971 811

ŠPANĚLSKO NA TALÍŘI
Prémiové produkty z malých rodinných firem 
ve Španělsku. Olivy a zelenina nakládané 
do výjimečných nálevů. Řemeslná sangrie 
s přírodními ovocnými šťávami nebo extra 
panenský olivový olej, který patří k nejlepším 
na světě. Stačí objednat a vyzvednout. 
Vršovická 16, www.spanelskonataliri.cz, 
777 971 811

JONAS JENS
Stavební firma nabízí kompletní rekonstrukce 
bytů, domů či nebytových prostor v Praze. 
Kvalitně a za rozumné ceny. Rozpočet 
a konzultace zdarma. Zkušená parta řemeslníků 
Vám připraví nový domov. Zamluvte si volný 
termín. Volejte ještě dnes. Korunní 2569/108, 
www.jonasjens.cz, 604 409 636

TOČÍM SVATBY
Točím svatby a rád budu i u té Vaší! Originální 
svatební videosestřih, který vám i za několik let 
připomene váš den D. Nesestříhané záběry jako 
bonus zdarma. Více informací a ukázky videa 
na webu. Košická 68/25, www.tocimsvatby.cz, 
721 142 524

EL KEFI KEBAB
V novém rychlém občerstvení nabízíme kebab 
v tortille, v pitě i s hranolky. Prodáváme také 
nápoje a domácí říčanské knedlíky. Otevřeno 
po–pá 11.00–20.00, so–ne 13.00–20.00. 
Jabloňová 11 (objekt Arnika), Zahradní Město, 
vin36@centrum.cz, 777 664 382

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
Ráda vám vytvořím jednoduché prezentační 
stránky, které podpoří vaše podnikání. Budete 
mít vlastní web za rozumné peníze a s minimem 
starostí. Jestli jste nadšená živnostnice/
živnostník, tak si určitě budeme rozumět. Těším se 
na spolupráci. www.andreafrodlova.cz, 774 203 554

ITCAN
Zajistíme správný chod vašeho počítače. 
Provádíme čištění, opravy, instalace, 
konzultace, výkup starých zařízení a pouze nyní 
zdarma vzdálenou podporu. Vyzkoušejte nás. 
Murmanská 7, itcan.cz, 731 732 737

MRAZENERYBY.CZ
Nově otevřená kamenná prodejna a e ‑shop 
se širokým výběrem a příznivými cenami. 
Jabloňová 2136/11, www.mrazeneryby.cz, 
775 394 545

PETR KARÁSEK ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Strojové čištění koberců za mokra s odsátím 
špíny, strojové mytí podlah s nanesením 
ochranného polymeru. Cena dohodou podle 
velikosti zakázky. Pod Strašnickou vinicí 36, 
petrkarasek1@seznam.cz, 603 437 644

ZLATNICTVÍ NAPOLI
Zlatnické opravy a zakázky. Výroba snubních 
a zásnubních prstenů. Prodej zlata, stříbra, oceli 
a hodinek. Zlatnické opravy možné po domluvě 
i na počkání. Průběžná 41, 
www.zlatnictvinapoli.cz, 602 680 628

PIZZA RONDO
Prodáváme a rozvážíme vynikající, bohaté 
a šťavnaté pizzy, saláty, dezerty a nápoje, 
ve Vršovicích zdarma, v ostatních lokalitách 
+ 30 Kč. Všechny ceny jsou včetně obalů, platba 
hotově, kartou a stravenkami. Petrohradská 26, 
www.pizzarondo.cz, 222 984 366

REALITNÍ KONZULTACE A SLUŽBY
Odpovím na Vaše otázky ohledně pražského 
trhu s nemovitostmi. Zajistím hladký průběh 
prodeje Vaší nemovitosti, kde díky moderním 
technologiím a prodejní strategii na míru 
dosáhnu nejvyšší ceny na trhu. 
lukas.adam@fincentrum.com, 723 893 943

DÁMY S LUXEM
Nabízíme kvalitní čištění koberců a sedaček 
profi strojem Kärcher Puzzi 100. Jedná se 
o nejúčinnější metodu čištění. 
urbanova.p@email.cz, 732 212 022

UNIMOSERVIS
Poskytneme sídlo pro OSVČ, SRO, neziskovou 
organizaci atd. v rámci Prahy 10, od 149 Kč/
měsíc. www.sidloprofirmupraha.cz, 728 991 247
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K významným literátkám dnešní Prahy 10 patřila také 
vinohradská sousedka bratří Čapků, od jejíhož úmrtí 
uplyne na konci tohoto měsíce 75 let. Ve dvacátých letech 
byla jedním z prvních členů Stavebního družstva novinářů 
a spisovatelů, kteří si začali stavět rodinné domy poblíž 
Orionky, ona konkrétně v Benešovské ulici čp. 1889.

Pocházela z rodiny kutnohorského řezníka, ale od devíti 
let byla vychovávána v pražské rodině archiváře 
Dvorského, kde se scházeli významní tvůrci jako Eliška 
Krásnohorská, Karolína Světlá či Jakub Arbes. Vyrůstala 
i v Hodoníně, kde také poznala svého prvního manžela 
Jana, s nímž později strávila dlouhá léta ve Šternberku 
a v Oslavanech. Zapuštěné kořeny v této oblasti zásadně 
poznamenaly i její tvorbu, která je doslova prosycena 
(… dokončení v tajence).

Právě tady čerpala náměty pro své povídky i divadelní hry. 
Její přístup ke psaní se nesl na tehdejší dobu v nevšedním 

duchu, který spočíval v realistickém, nikoliv idylickém 
popisu venkova. Romantismu se nepoddávala ani 
používáním nářečí ve svých dílech, to jí naopak sloužilo 
k věrnému vykreslení skutečných mezilidských vztahů. 
Její próze většinou dominuje téma vesnické tragédie, 
hlavní hrdinkou bývá žena. V současnosti ji známe ale 
především jako autorku dramat Její pastorkyňa a Gazdina 
roba, která do operní podoby zhudebnili Leoš Janáček 
a Josef Bohuslav Foerster.

Správné znění tajenky nám zašlete e‑mailem 
(redakce@praha10.cz), nebo poštou (Praha 10, měsíčník 
městské části, Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10) 
do 20. března 2021. Nezapomeňte uvést svou adresu 
či jiný kontakt. Tři vylosovaní výherci od nás obdrží 
knihu. Tajenka z minulého čísla zní „základy české scifi 
literatury“. Knihu za správnou odpověď od nás dostanou: 
Karolina Rašovská, Záběhlice; Vlasta Sváčková, Malešice 
a Jiří Kotlín, Strašnice.

GABRIELA 
PREISSOVÁ
(1862–1946)

DESÍTKOVÁ KŘÍŽOVKA



PRANOSTIKY Z DESÍTKY
PŘÁTELSKÁ
PRAHA IO

Březen
3. 

března
Mrzne-li 

o Kunhutě, mrzne 
ještě čtyřicet 

dní.

21. března
Na svatého 

Benedikta má 
se ječmen 

a cibule síti.

27. března
Jaké 

počasí bude na 
svatého Ruprechta, 

takové bude 
i v červenci.

Březen hřmí – 
květen sněží.

Bouřka 
v březnu klade 
na dobrý rok.

7. března
 O svatém Tomáši 

sníh bředne 
na kaši.

12. 
března

Na svatého Řehoře 
čáp letí od moře, 

žába hubu otevře, 
líný sedlák, 
který neoře. 

19. 
března

Je-li na svatého 
Josefa hezky, 
urodí se málo 

obilí.

Kolik mlh 
v březnu k nebi 

stoupá, tolik bude 
ještě mrazů po 
Velikonocích.

25. března
Panny Marie 

zvěstování 
vlaštovičky zpět 

přihání.


