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miloslav stinGl: nade 
vŠechnY národY Je lidství
Ve věku nedožitých 
devadesáti let zemřel 
proslulý cestovatel, etnograf 
a obyvatel Prahy 10. O svých 
objevných cestách napsal 
přes čtyřicet knih

Učitelé se Učili, Jak vYUčovat 
svoJe ŽákY na dálkU
10. března vyvěsili ředitelé 
oznámení o uzavření 
škol a učitelé se začali 
připravovat na dosud 
neprobádanou distanční 
výuku. Zvládli ji na výbornou

Děkujeme
občanům Prahy 10
za Pomoc Druhým



TERMINÁL 
V MALEŠICÍCH 
NEBUDE
Soukromý investor zastupující státní 
rakouské dráhy po třech letech upustil 
od svého záměru vybudovat v Praze 10 
velkokapacitní kontejnerové překladiště. 
Mělo vzniknout na poli mezi Heldovou, 
Teplárenskou a Průmyslovou ulicí na ploše 
téměř 7,5 hektaru pro téměř 900 kontejnerů. 
Naše městská část se proti tomuto záměru 
stavěla po celou dobu trvání jeho příprav, 
a to bez rozdílu politického vedení radnice. 
Důvodem byla zejména snaha chránit 
životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel, 
ale také zcela odlišná představa radnice 
o podobě této části Malešic.

V posledním kole obnoveného řízení 
o posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA) navrhl nezávislý posudkář k záměru 
překladiště tzv. nesouhlasné závazné 
stanovisko. Společnost Rail Cargo Terminal-
-Praha s.r.o. se následně rozhodla odstoupit 
z procesu posouzení, které je ze zákona 
pro podobné záměry povinné. Fakticky 
to znamená konec tohoto kontroverzního 
projektu. Městská část Praha 10 záměr 
česko-rakouského investora po celou dobu 
jeho trvání důsledně připomínkovala a napříč 
stranickým spektrem k němu zaujímala 
zamítavý postoj. 

Posudek, který v souladu se zákonem 
zadal Odbor ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy, mimo jiné konstatoval, že 
plánovaný projekt by měl výrazně negativní 
vliv na ovzduší a vedl by k neúnosnému 
zatížení celé lokality dopravou.

„Byly vyslyšeny argumenty, které naše 
městská část, občané i další účastníci 

MOJE
STOPA

PRAHA IO

                   17. 2.   start 
v 17 hod. vernisáž výstavy nápadů z minulých ročníků 

+ infoschůzka ve Středisku územního rozvoje, přízemí budovy B úřadu

      do 31. 5.    navrhování
do konce května podávejte své návrhy 

na webu či přes podatelnu úřadu

               do září   analýza 
od června do začátku září 

hodnotíme možnosti realizace návrhu a vylepšujeme jej

 listopad   hlasování 
rozhodnete o tom, 

který návrh zanechá stopu na mapě Prahy 10 

mojestopa.czpraha10.cz

kvůli nouzovému stavu 

PŘESUNUTO 

NA ROK 2021

LETNÍ POBYTY 
PRO SENIORY PRAHY 10

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

Horský hotel 
na Černé hoře 
Janské Lázně

65+ s trvalým bydlištěm na území MČ P10

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

Vyplněné přihlášky přineste s sebou na: 

VEŘEJNÉ LOSOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
21. dubna 2020 od 13.00 
v KD Barikádníků

!!! NOVÁ INFORMACE !!!

LETNÍ POBYTY PRO SENIORY 2020

ZRUŠENY

Je nám velice líto, ale vzhledem k aktuální pandemické situaci 

v ČR jsme nuceni letošní pobyty pro seniory nepořádat.

Přejeme vám pevné zdraví a věříme, že se uvidíme příští léto.

Veřejnost se na zvýhodněné pobyty může hlásit na webu 

hhdesitka.cz

řízení opakují celou dobu. Je to vítězství 
obyvatel nejen z Desítky a velký vykřičník 
pro budování podobných záměrů jak v tomto 
místě, tak kdekoliv na území hlavního města,“ 
prohlašuje Jana Komrsková, místostarostka 
Prahy 10 pro oblast životního prostředí. 
„Absolutorium si zaslouží zaměstnanci 
našeho Odboru životního prostředí, dopravy 
a rozvoje, kteří odhalili zásadní vady 
projektu,“ dodává místostarostka Komrsková.

Místostarosta pro územní rozvoj Martin 
Valovič věří, že tento výsledek bude určující 
i pro další osud tohoto území: „I kdyby 
v budoucnu přišel investor s výrazně 
upraveným projektem, tak překladiště, 
jak bylo zamýšleno, v Malešicích s velkou 
pravděpodobností nikdy nevznikne.“ Podle 
místostarosty má radnice diametrálně 
odlišnou představu o budoucím rozvoji 
dnešní průmyslové zóny. „Lokalita by měla 
mít smíšenou funkci, kombinovat bydlení 
a lehký průmysl. Již nyní se o tom bavíme 

s hlavním městem 
i řadou vlastníků 
pozemků a tamních 
provozů,“ dodává 
místostarosta 
Valovič.

Starostka 
Prahy 10 Renata 
Chmelová pokládá 
za nezbytné 
s investorem 
jednat o dalším 
vývoji, k čemuž 
ho také vyzvala. 
„Udržitelný rozvoj 
Prahy 10 myslíme 
naprosto vážně 
a podobné záměry 

Milan Maršálek se j iž  jako opoziční zastupitel 
a po roce 2018 také ze své funkce předsedy 
Výboru pro životní prostředí a  infrastrukturu 
podílel  na formulaci námitek a připomínek 
městské části  Praha 10.  Nyní se krátce ohlíží 
za celým procesem EIA: 
„Rozhodně to nebyla žádná sázka na j istotu,  ale 
celý projekt byl z  hlediska jeho negativních vlivů 
na životní prostředí vysoce rizikový.  Skutečnost, 
že odborný posudek navrhl Magistrátu hl .  m. Prahy 
vydat nesouhlasné stanovisko a v důsledku 
toho se investor rozhodl od řízení odstoupit, 
tak aby se vyhnul negativnímu stanovisku, je 
velkým vítězstvím všech odpůrců překladiště. 
Ukázalo se,  že důsledným, odborným a společným 
připomínkováním celého záměru ze strany obce, 
spolků a veřejnosti  lze dosáhnout kýženého cíle. 
Cením si  aktivity a nasazení všech malešických 
sousedů a dalších odpůrců tohoto nekoncepčního 
záměru. Spolupracovat s nimi na připomínkách EIA 
či  prosazení alespoň některých požadavků petice 
bylo z mého pohledu samozřejmě zastupitelskou 
povinností ,  ale také do j isté míry osobní malešickou 
výzvou. A celá Praha 10 i  Malešice v tomto problému 
obstály na výbornou!“.

P O H L E D  N A   V Ě C : 
T Ř I  R O K Y  P R O T I  P Ř E K L A DIŠ T I

v moderním městě nemají své místo,“ 
jednoznačně konstatuje starostka. „Ráda 
bych za všechny podané připomínky, 
úspěšnou petici a zaslaná odmítavá 
vyjádření proti překladišti poděkovala 
několika tisícům občanů. A samozřejmě 
všem zainteresovaným kolegům z radnice. 
Záměrem jsme se všichni intenzivně zabývali 
po celé tři roky trvání procesu EIA,“ doplňuje 
Renata Chmelová.
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ÚVODNÍ sLOVO OBsAH

VážeNí obyVaTelé PraHy 10, 
Milí SouSeDé,

všechny vás opět velmi ráda zdravím 
na stránkách našeho radničního měsíčníku. 

Budu opravdu hodně děkovat, protože 
prostě musím. 

Více než dva měsíce jsme kvůli pandemii 
nemoci COVID-19 žili v nouzovém stavu. 
Máme za sebou výjimečný čas, který začal 
12. března a skončil 17. května. 

Heslem minulých dní a týdnů bylo: 
„Společně to zvládneme!“ Odložme prosím 
nyní negativní myšlenky a zrekapitulujme si, 
co všechno jsme spolu zvládli.

Zvládli jsme přijít o mnohé z dosud běžných 
věcí. O bezstarostný pohyb uvnitř budov 
i v MHD. O svobodné cestování. O kulturu 
nablízko. I o sport. Neviděli jsme si do tváře... 

Po vynucené přestávce jsme se začali opět 
normálně setkávat s příbuznými i kolegy. Život 
se vrací do běžných kolejí. Ovšem například 
školy a školky zůstanou do konce června pro 
děti místem spíše společného pobývání než 
cílevědomého vzdělávání. Bohudík ale za to!

V červnu se budeme dozvídat, jak účinná 
jsou vládní opatření v naší ekonomice. Jak 
budou fungovat firmy a co si lidé budou 
kupovat. Jak to bude s pracovními místy. 
Chtěla bych vás vyzvat k rozumné podpoře 
našich poctivých místních obchodníků a firem. 

Zajít si spolu například 
jednou týdně na jídlo 
do oblíbené restaurace. Dát 
vydělat kadeřnici. Koupit si 
boty. Nechovat se rozmařile, 
ale ani ustrašeně.

Jen tak z mého srdce 
nevymizí radost, jak jsme 
k sobě byli vzájemně 
ohleduplní. Kéž nám to 
vydrží i v následujících 
týdnech a měsících! Chci 
tu dnes vyzdvihnout 
dobrotu i profesionalitu 
zdravotníků a pracovníků 
sociálních služeb. V naší 
LDN, v Centru sociálních 
a ošetřovatelských služeb 

i jinde. Nezanedbávejme nyní příznaky 
různých neduhů a obracejme se na lékaře 
s důvěrou, že nám pomohou. 

Pro druhé lidi v Praze 10 se nasazovalo více 
než 160 registrovaných dobrovolníků a desítky 
dalších neregistrovaných. Moc vám za to 
děkuji. Dobrovolníci se dobře starali o své 
sousedy. Distribuovali potraviny, léky a roušky. 
Chodili seniorům pro léky i pro drůbeží 
křidýlka z fast foodu. 

A té invence a dobrých nápadů! Roušky 
darované nezištně, ve stovkách, z kvalitních 
materiálů, anebo prostě vyrobené rukama, 
které přiložily ruku k dílu. Jeden skautský 
vedoucí nám poradil, abychom požádali firmu 
vyrábějící nealko o lahvičky na dezinfekci. 
A byly tu!

Stáli jsme venku spolu u supermarketů při 
několika kolech rozdávání roušek, dezinfekce 
a informačních plakátků. Dobrovolníci 
a dobrovolnice, zastupitelé i my radní: stáli 
jsme vedle sebe a při sobě. Stůjme při sobě 
i nadále!

Hleďme prosím do budoucna s nadějí. 
Aby se život do Prahy 10 i do naší země 
vrátil naplno a s co nejméně škodami. 
Ohleduplnost je sestra trpělivosti. Oddychněte 
si a načerpejte nové síly. 

Hodně štěstí vám i vašim rodinám 
do dalších týdnů!
 — Renata Chmelová, starostka 
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onemocnění CoViD-19 ve správním 
obvodu Praha 10*
(Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy)
*zahrnuje městské části Praha 10, Praha 15, 
Praha 22 a několik „nečíslovaných“
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KORONAVIRUs 
NA DEsÍTCE
17. května skončil v naší zemi nouzový stav, 
vyhlášený v březnu v souvislosti se šířením 
koronaviru a onemocnění CoViD-19. Také 
radnice Prahy 10 se mohla po více než dvou 
měsících znovu nadechnout, úřad se vrátil 
ke své práci v plném rozsahu a veřejnost 
sem může znovu zavítat v obvyklých 
úředních hodinách. Některá omezující 
opatření sice zůstávají v platnosti, ale život 
se v těchto dnech zvolna vrací k normálu. 
u nás se o bezproblémové zvládnutí těžké 
situace postaraly stovky těch, kteří se 
zapojili z podstaty své profese, na základě 
povinností ve vedení městské části nebo 
z vlastní ochoty pomoci druhým, a všichni 
ostatní svým zodpovědným občanským 
přístupem k věci.    
  
Činnost radnice směřující ke zmírnění 
následků pandemie řídil krizový štáb v čele 
se starostkou, v jehož rámci působilo celkem 
jedenáct tematicky zaměřených pracovních 
skupin. Měly na starost zavádění interních 
bezpečnostních opatření, koordinovaly výdej 
ochranných pomůcek veřejnosti a zajišťovaly 
informovanost obyvatel. V tom nejvypjatějším 
období se členové krizového štábu scházeli 
i několikrát denně. Podobně enormí nasazení 
prokázali v celém období nouzového stavu 
také zaměstnanci radnice a příspěvkových 
organizací i složky integrovaného 
záchranného systému, jejichž zástupci byli 
součástí krizového štábu. 

Společná práce by se nicméně neobešla bez 
přispění ohromného množství dobrovolníků, 
kteří organizovaně i nárazově pomáhali 
městské části zejména s distribucí 
ochranných pomůcek a informačních 
materiálů. Radnice je propojovala se seniory 
a dalšími potřebnými, čímž se mnohonásobně 
zvyšovala účinnost opatření na ochranu 
zdraví obyvatel Desítky. Značnou část 
solidarity těch, kteří mohli pomáhat, s těmi 
ohroženými, představovaly také četné 
materiální dary, obstarávání nákupů, zajištění 
dalších nezbytností v domácnosti a projevy 
zájmu vedoucí ke zlepšení nálady.   

Městská část zajišťovala ochranné prostředky 
jak pro své zaměstnance, tak pro zřizované 
organizace a rizikové skupiny obyvatel. Pomůcky 
shromáždila ze zásob vytvořených před 
nouzovým stavem, z nákupů běžnou cestou, 
z velké části z dodávek od magistrátu a také 
z darů – od komerčních subjektů, místních 
organizací i samotných občanů. Celkem tak 
mohla poskytnout 135 010 roušek, 9 600 rukavic 
a 5 171 litrů dezinfekce, z čehož byla převážná 
většina doručena místním občanům.

DIsTRIBUCE OCHRANNýCH PROsTŘEDKŮ 
OBčANŮM A ORGANIZACÍM V PRAZE 10

Způsob distribuce Jednorázové 
roušky (ks) Dezinfekce (l)

pro seniory (pátky u vybraných obchodních center) 13 400
(+ 800 látkových) 1 260 

síť odpovědných organizací (výdej ve střediscích 
místních spolků a organizací) 24 450 765

linka pomoci (organizovaný rozvoz za přispění 
dobrovolníků) 550 36

distribuce organizacím, podnikatelům, bytovým 
družstvům a SVJ 38 100 2 103

Distribuce ochranných pomůcek 
fungovala ze strany radnice 
na základě systémové organizace.  
Probíhala na konkrétních 
místech, kde zapojené subjekty 
ve svých provozovnách rozdávaly 
občanům především roušky 
a dezinfekci. Zaměstnanci městské 
části a dobrovolníci zajišťovali 
pravidelný výdej ochranných 
prostředků pro organizace, 
podnikatele, bytová družstva 
a společenstvím vlastníků 
jednotek. Seniorům radnice 
rozdávala roušky a dezinfekci 
ještě každý dubnový pátek před 
vybranými nákupními centry. 
10 000 ks lahviček pro tyto účely 
bezplatně věnovala společnost 
Coca-Cola.
 
O vývoji situace a aktuálních 
formách pomoci ze strany 
radnice byli obyvatelé pravidelně 
zpravováni prostřednictvím 
rychlých informačních kanálů, 
zejména na webových stránkách 
a facebooku nebo Mobilním 
Rozhlasem. Úspěch zaznamenala 
informační letáková kampaň, kterou 
se podařilo zajistit až na úroveň 
jednotlivých SVJ. Letáků se rozneslo celkem 
asi 25 tisíc kusů a v domech byly k dispozici 
ve schránkách, případně na nástěnkách 
nebo na dveřích. Lidé se tak mohli dozvědět 
například o zřízení speciální radniční linky pro 
případ nouze a o dalších formách zajišťované 
pomoci. Tato osvěta mimo jiné vyvolala velký 
zájem o páteční přidělování dezinfekcí.

Desítka společným úsilím prošla krizovým 
obdobím se ctí, o čemž se přesvědčíte 
i na následujících stránkách věnovaných 
dobrovolníkům, učitelům a zástupkyni 
domovů pro seniory. Koronavirová vlna 

odeznívá, ale objevují se hlasy, že by se 
na podzim mohla vrátit. „Takovou situaci 
nelze vyloučit a my děláme vše pro to, 
abychom na ni byli maximálně připraveni. 
Máme zásobu ochranných prostředků 
a síť dobrovolníků, kterou budeme rozvíjet 
a aktualizovat,“ uvádí starostka Renata 
Chmelová, podle níž je důležitá i získaná 
zkušenost. „Pečlivá analýza toho, jak jsme 
v době trvání nouzového stavu reagovali 
na jednotlivé podněty a jaká opatření jsme 
přijímali, nám pomůže být ještě efektivnější, 
pokud by podobná situace nastala,“ uvádí 
Renata Chmelová.

DeZinfekce veřeJných prostranství v praZe 10
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VLNA DOBRÉ VŮLE
ušili jste si svoji roušku sami? Pokud 
vám ji někdo věnoval, tak jste i vy 
potkali svého dobrovolníka. Nezištnou 
pomocí druhému člověku nemusí být 
pouze čin hory přenášející, občas stačí 
třeba jen maličkost, která na chvilku 
uleví od problémů a udělá radost. 
Důležité je, že za ní stojí obyčejný lidský 
zájem o své blízké, sousedy i neznámé, 
na který v běžném životě někdy 
trochu zapomínáme. opustit vlastní 
zabezpečenou ulitu a věnovat svoje síly 
a schopnosti na zlepšení situace těch 
potřebných, kteří si sami nepomohou, 
je projevem dobré vůle. Světlá stránka 
pandemické krize spočívá v tom, že nám 
umožnila objevit mezi sebou na Desítce 
takových dobrovolníků nepočítaně – 
obyčejných lidí všedního dne, a přesto 
hrdinů dnešní doby. 

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, 
ZNÁMÝM I NEZNÁMÝM, 
ZA OBĚtAVOU POMOC DESÍtCE!

rouŠKy
(šili, věnovali nebo na ně zajistili materiál)
Organizace – Bubahof, Tvořivá dílna 
Bulmex, Club vietnamských žen AN-
DONG, Galanterie Stoklasa, JRD s.r.o., 
SK Slavia Praha (fotbal) a Zdravý design / 
Jednotlivci – Eva Á., Ondřej C., Tereza Č., 
Andrea H., Eva F., Robert F., Anastázie J., 
Klára J., Lucie J., Eliška K., Michal K., Ivana L., 
Jitka N., Tereza N., Zuzana P., Zuzana P., 
Olga S., Zuzana V., Jaroslava V., Libuše S. V., 
Markéta V., Veronika V., paní ze Zahradního 
Města a řada dalších neznámých dárkyň 
a dárců. Rouškovou pomoc pro městskou 
část koordinovala specialistka radnice 
Olga Srstková.

roZVoZ PoTraViN
Sousedský klub, Potravinová banka Praha, 
DDM Praha 10 a další spolupracovníci, 
např. herečka Hana Vagnerová. Aktivitu 
a náklady na provoz podpořila dotací 
MČ Praha 10 a významnou finanční částkou 
Renata Chmelová.

SíŤ oDPoVĚDNÝCH orGaNiZaCí
Propojení osmi převážně neziskových 
organizací nejrůznějšího zaměření z Prahy 10, 
které pravidelně vydávaly dezinfekci 
a roušky. Další čtyři organizace se podílely 
na distribuci letáků, rozvozu materiálu 
a přelévání dezinfekce. Výdej probíhal v celé 
městské části po dobu šesti týdnů a akce byla 
ukončena s koncem nouzového stavu. Celkem 
se dosud touto cestou vydalo 40 000 ks 
jednorázových roušek a 1 250 litrů dezinfekce. 

Zapojené místní organizace ze Sítě
Dobrovolnické centrum Protěž / Foibos s.r.o. 
– Trmalova vila / Husův sbor – Vršovické 
divadlo MANA / Junák – český skaut, 
středisko Scarabeus Praha / Klub K2, o.p.s. / 
Ochranovský sbor Jednoty bratrské – 
Milíčova kaple / Rodinné a komunitní centrum 
Jablíčkov / Tvořivá dílna Bulmex

Další odpovědné organizace 
01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ / 
Dobrovolnické centrum Petrklíč / Junák – 
český skaut, středisko Rod Sovy / Malešice 
v pohybu, z.s.

–  Místní církevní organizace se zapojily 
do terapeutické a duchovní pomoci 
osamělým seniorům.

–  Pražská teplárenská darovala tři tisíce 
jednorázových roušek.

–  ZŠ Brigádníků vyrobila dezinfekční gel pro 
naše domovy seniorů a LDN.

Naše městská část se mohla v těžkých 
týdnech opřít o stovky lidí ochotných 
pomáhat. Starali se jako registrovaní 
dobrovolníci, nebo neorganizovaně, podle 
vlastního uvážení – ženy, muži, mladí, starší, 
nejrůznějších národností a profesí, koaliční 
i opoziční. Radnice spustila 26. března 
na svém webu výzvu na hledání dobrovolníků. 
Za necelý týden se jich přihlásilo sedmdesát 
a postupně pak přibylo ještě dalších sto. 
Kromě jednotlivců mezi nimi byli i zástupci 
místních spolků se širším záběrem. Díky 
koordinaci ze strany zastupitelů Václava 
Vlčka a Milana Maršálka se dobrovolníci 
začali propojovat s potřebnými a pomáhat jim. 
Šili a rozváželi roušky, nakupovali seniorům 
a lidem v karanténě potraviny i léky nebo 
venčili psy. Další desítky dobrovolníků 
pomáhali nárazově nebo prostřednictvím 
zapojených neziskových organizací. 
Připravovali dezinfekci do menších nádob 
a zajišťovali její distribuci a roznesli asi 25 tisíc 
letáků s informacemi o zřízení radniční linky 
v nouzi a o pilířích poskytované pomoci. 

„Praha 10 je plná skvělých lidí. Vaše 
ochota pomáhat je pro mě velkým 
hrdinstvím.“ 
 — starostka Renata Chmelová

ZuZaNa VráNoVá
zakladatelka Sousedského klubu

Udělat jednu dobrou věc, klidně i malou, 
má smysl. Moc o tom nepřemýšlet a hned 
na to jít. Naše organizace se soustředí 
na potravinovou pomoc a zprostředkování 
kontaktu často osaměle žijícím sousedům 
v Praze 10 a v blízkém okolí. Každý 
týden rozvezeme několik tun potravin, 
které mají původ v Potravinové bance 
Praha, mezi potřebné: seniorky a seniory 
často velmi požehnaného věku nebo 
rodiče samoživitele. V době nouzového 
stavu se na rozvážce podílela celá řada 
dobrovolníků a několik místních organizací. 
COVID poukázal na seniory, kteří mají 
na jídlo běžně jen 2 000 korun měsíčně, 
ale ta situace potrvá i po pandemii. Tito 
lidé potřebují naši pomoc a podporu stále. 
Jsou inspirativní a mají co nabídnout, stačí 
si jen najít čas.

DaNiel DVoŘáK
předseda Metaculture, z.s.

Náš spolek v době pandemie natočil 
animovaný snímek „Volejte babi 
a dědovi“. Vyzývá mladou generaci 
k videokomunikaci se svými prarodiči, 
kteří se ocitli v izolaci, tedy pro mnohé 
z nich ve velmi tíživé situaci. Můžete si 
ho prohlédnout na našem facebookovém 
profilu. Následně jsme uspořádali 
outdoorovou aktivitu s názvem „Kluk 
v přítmí“. Jedná se o dobrodružnou hru 
pro všechny generace bez ohledu na věk. 
Impulsem k této aktivitě je situace spojená 
s absencí školního a jinak aktivizujícího 
prostředí pro děti během karantény. 
Tato hra stále běží, srdečně vás zveme 
opět na náš facebook Metaculture. 
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TereZa PoDoVá
bulmex, sdílené dílny na rohu ulic 
Mexická a bulharská

Na dobrovolné činnosti se podíleli všichni 
členové Bulmexu, protože byly potřeba 
ruce na stříhání látek, navlékaní gumiček 
atd. Naše pomoc spočívala především v šití 
roušek a pravidelném vydávání dezinfekce, 
věnované od městské části. Pomáhali jsme 
především starším občanům, ale i dalším 
obyvatelům Prahy 10. Odměnou pro nás 
byly úsměvy návštěvníků a někdy i nějaká 
sladkost. Díky této akci jsem se naučila 
šít na šicím stroji, a to zásluhou Aleny 
Strejčkové, která vede šicí dílnu v našem 
prostoru. aNToNie čáHoVá

studentka univerzity Karlovy, obor 
Pastorační a sociální práce

Moje dobrovolnická činnost spočívala 
převážně v distribuci ochranných 
pomůcek. Konkrétně se jednalo o roušky, 
dezinfekce a informační letáčky, které 
jsem rozdávala i vylepovala po městské 
části. Distribuce probíhala každý pátek 
během celého měsíce dubna od 8.00 
do 10.00 hod. před supermarketem 
Albert na Skalce. Náš tým byl velmi dobře 
připravený a synchronizovaný, každý měl 
svou určitou část práce. Mým úkolem bylo 
předávat připravené roušky a dezinfekce 
přímo jednotlivým seniorům. Někteří nám 
při té příležitosti v krátkosti povyprávěli 
o svém životě. V těchto těžkých chvílích 
vzpomínali na svou rodinu a na svoje 
mládí. Nejzajímavější příběh byl od pána, 
jehož tatínek jako dítě přežil holocaust. 
Všichni senioři byli velmi vděční a upřímně 
nám děkovali za to, co pro ně děláme. 
Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost 
podílet se na dobrovolnické činnosti. Věřte 
mi, že dobrý pocit z pomáhání potřebným 
je opravdu k nezaplacení.

MarTiN HoleNDa
Junák – český skaut, zástupce vůdce 
střediska 77 roD SoVy

Na začátku krize jsme se skauty vyráběli 
dezinfekci z izopropylalkoholu a glycerinu 
podle receptury WHO a tu distribuovali 
Českému červenému kříži, domovu 
pro seniory ve Zvonkové a stanovému 
městečku pro bezdomovce. Když problém 

JáJa Š., 14 let
Šila roušky, které s krásným průvodním 
dopisem věnovala do našich domovů pro 
seniory.

HLEDÁME HRDINY 
V ROUŠCE
Znáte někoho z Prahy 10, kdo si za své 
počínání v nelehkých časech zaslouží 
zvláštní pochvalu? Pomohl přímo vám, vašim 
kamarádům nebo blízkým? Napište nám 
do 30. června jeho příběh a podělte se o něj 
s ostatními. Jen pozor: Pokud budete uvádět 
jméno či jiné údaje kterékoliv osoby, ověřte 
si předem, že s tím souhlasí. Rádi bychom 
totiž o pozitivních příkladech, na které nás 
upozorníte, dali vědět veřejnosti.

HLEDÁME
HRDINY

V ROUŠCE
Nominujte ty své na

praha10.cz/hledamehrdiny

H
ER

O
 IO

H
ER

O
 IO

HERO IO

HERO IO

V neposlední řadě jsme se zapojili 
do rozdávání roušek a dezinfekcí seniorům 
a půjčovali jsme šicí stroje dobrovolníkům. 
Jsme rádi, že jsme tím mohli alespoň 
trochu pomoci občanům Prahy 10.

s nedostatkem dezinfekce pominul, začali 
jsme fungovat jako výrobci roušek a jejich 
kurýři. Sbírali jsme látky a vozili je švadlenám. 
Od nich jsme odebírali hotové roušky a ty 
roznášeli domovům pro seniory a ČČK. 

Členové roverského kmene TRIANGULUM 
z našeho střediska působili jako kurýři při 
rozvozu ochranných pomůcek seniorům. 
Ve spolupráci s úřadem MČ Praha 10 jsme 
pomáhali dávkovat dezinfekci. Vtipné mi 
přišlo, jak jsme se v pátek s paní starostkou 
bavili o tom, kde sehnat obaly, do nichž 
by šlo rozlít dezinfekci z barelů, a padl 
nápad oslovit Coca-Colu. No, a ve středu 
už na nás čekalo asi 10 000 lahviček, 
které jsme pak plnili dezinfekcí. Když jsme 
první den zvládli tisíc lahviček, tak musel 
kamarád až domů tlačit kolo, protože si při 
práci udělal krvavé puchýře. Dohromady 
jsme naplnili asi 2 500 lahviček, které si 
senioři mohli vyzvednout v distribučních 
centrech.
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PŘÍPRAVA 
PARKOVACÍCH 
ZÓN

OPATŘENÍ 
PRO NÁjEMNÍKY

POKREsLENÁ 
jÍDELNA

radnice na konci dubna představila 
veřejnosti poslední verzi projektu zón 
placeného stání (ZPS) pro Prahu 10, kterou 
připravil magistrát a v níž byly zapracovány 
četné podněty od občanů. Prezentace 
s projednáním upravené verze parkovacích 
zón měla původně proběhnout v březnu 
na veřejném setkání v KD barikádníků, 
které ale muselo být z důvodu nouzového 
stavu zrušeno. Proto se vedení městské 
části rozhodlo seznámit obyvatele 
Desítky s novým návrhem pomocí webové 
prezentace a poskytlo jim možnost se 
k němu vyjádřit elektronickou formou. 

Občané tak mohli prostřednictvím webového 
formuláře ještě jednou podávat připomínky 
a posílat dotazy ke konkrétním lokalitám či 
ulicím. Radnice obdržela více než tři stovky 

podnětů, které následně projednala Komise 
pro dopravu a parkování. Vypořádání podnětů 
naleznete na stránkách www.praha10.cz 
v sekci Parkování. „Připomínky, které jsme 
vyhodnotili jako přínosné, jsme zapracovali 
a věřím, že budou občané spokojeni,“ dodává 
k tomu místostarosta Martin Sekal, který má 
dopravu v gesci.

12. května potom konečnou podobu první 
etapy zavádění zón placeného stání 
v Praze 10 odsouhlasila Rada městské 
části a informovala o tom magistrát. 
Parkovací zóny začnou v Praze 10 platit 
v první etapě od 24. srpna, nejprve 

Zatímco se žáci ZŠ Brigádníků učili 
z domova, část interiéru jejich školy se 
změnila k nepoznání. Přizvaní umělci 
opatřili prostor jídelny a přiléhající chodby 
kresbami, které se vztahují k Praze 10 

Nájemníci obecních bytů i nebytových prostor 
v Praze 10 si mohou požádat o odložení plateb 
nájemného. Občané navíc dostávají možnost 
využít splátkového kalendáře a podnikatelé 
si mohou zažádat o padesátiprocentní slevu 
z nájmu za užívání nebytových prostor. Tato 
opatření přijala Rada městské části jako 
součást pomoci v krizové situaci.

„Dobře si uvědomujeme, v jak mimořádné 
situaci se všichni nacházíme, a ta si žádá 
mimořádná řešení, na něž v rozpočtu 
prostě musíme najít prostředky,“ vysvětluje 
místostarosta pro majetek Petr Beneš. 
Nájemníkům proto byly zaslány dopisy 
s podrobnými informacemi včetně 
příslušných formulářů pro podání žádosti.

Nájemci obecních bytů mohou do 30. září 
zažádat o splátkový kalendář. Pokud 
do té doby nezaplatí nájemné za příslušné 
měsíce, nebudou pokutováni ani jim 
nebude hrozit výpověď z bytu. V případě 
jakýchkoliv dotazů se občané mohou obracet 
na telefonickou linku Kontaktního centra 
bydlení (267 093 225). Zaměstnanci úřadu 
jejím prostřednictvím radí lidem v obtížných 
situacích týkajících se bydlení. 

V případě nebytových prostor mohou 
podnikatelé využít odklad placení nájmu 

na Vinohradech a ve Vršovicích. 5. října se 
objeví ve Strašnicích a od 2. listopadu budou 
funkční i v Malešicích. Druhá etapa zavádění 
zón, která se bude týkat Zahradního Města 
a Michle, je naplánována na rok 2021.

Místostarosta Sekal je na základě 
zpracované studie přesvědčený, že rezidenti 
po zavedení zón zaparkují v Praze 10 
snadněji: „Zóny nemají být nástrojem 
šikany, ale měly by našim rezidentům 
naopak pomáhat a zlehčit jim život. Chci, 
aby moji sousedé z Desítky nemuseli 
po večerech hledat ve svém drahocenném 
čase desítky minut místo na stání. Věřím, 
že některé občany může naštvat, že budou 
muset za parkování platit, ale situace je 
dlouhodobě neudržitelná. Zpoplatněné 
zóny už jsou i v sousedních čtvrtích, čehož 
přespolní řidiči často zneužívají a parkují 
u nás na Desítce. Tím samozřejmě ubírají 
místa našim rezidentům. Aut je čím dál 
tím více, ale parkovací místa v ulicích mezi 
domy se navýšit jednoduše moc nedají. Když 
k tomu připočítáme, že třeba Vršovice patří 
k nejhustěji zabydleným čtvrtím v Praze, 
jsou zóny vysloveně nutnost,“ konstatuje 
místostarosta.

až do konce tohoto roku. Valorizace nájmů 
v nebytových prostorech byla odložena až 
na 1. října. Podnikatelé, kteří v souvislosti 
s nařízeními vlády přišli o možnost 
provozovat svou živnost, mohou kromě 
toho požádat do 30. září radnici Prahy 10 
o padesátiprocentní slevu z placení nájmu 
pro období nouzového stavu.

„Tímto naším ,koronavirovým´ opatřením 
jsme podnikatelům dali především čas, 
aby po určitou dobu nemuseli řešit nájmy 
a mohli se věnovat jiným důležitým věcem,“ 
uvedl místostarosta pro podporu podnikání 
Martin Valovič.

a spolu s doplňujícími texty představují 
zábavný edukativní materiál. Radnice tak 
pokračuje ve snaze o aktivizaci dětí na svých 
základních školách. 

„Chtěli jsme, aby se děti nenudily ani 
v momentě, kdy musí stát ve frontě na oběd, 
a aby tento čas naopak efektivně využily. 
Zároveň jsme chtěli školní jídelnu proměnit 
spíš v bistro, ke kterému si mohou vybudovat 
vztah a chodit tam o to raději,“ vysvětluje 
Ondřej Horák, který je autorem koncepce 
vizuálu jídelny. 

Samotné výtvarné řešení obstarala Markéta 
Hlinovská a David Kakalík. Sprejované motivy 
zvířat na stěnách na chodbě před jídelnou 
(volně inspirované bajkou O vráně a lišce) 
vizuálně propojují prostor chodby a jídelny. 
V něm je nyní umístěna několik metrů 
dlouhá plocha s motivy významných míst 
Strašnic (sídliště Solidarita, KD Barikádníků) 
a slavných osobností spjatých s touto 
lokalitou.
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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.

Manipulace starostky, i tak by se dalo označit 
současné chování Renaty Chmelové, starostky 
na Praze 10. Ke svým současným funkcím se 
dopracovala mj. i díky kampaním, jako třeba 
„Stop miliardové radnici“. Bez znalosti věci 
brojila v roce 2013 proti nové moderní budově 
radnice. Ta měla podle veřejné zakázky 
přijít na 775 milionů korun bez DPH, cena 
zahrnovala pozemek, samotnou stavbu, studii 
nového sídla, technický dozor i projektovou 
dokumentaci. Částku s DPH paní zastupitelka 
(dnes i senátorka a starostka) použila a kulaté 
číslo pomohlo sbírat potřebné hlasy voličů. 
Výsledkem bylo pozastavení stavby. 

Jenže... Rok se s rokem sešel a paní starostka 
dnes prosazuje megalomanskou rekonstrukci 
nevyhovující budovy Vlasta. Náklady jsou 
už teď větší než plánovaná stavba nové 
budovy. Neuvěřitelná miliarda korun. Z toho 
jen 200 milionů má stát zbytečné stěhování. 
Zásadní rozdíl je i v tom, že minulé vedení 
hospodařilo s přebytkem a na novou radnici 
mělo našetřené prostředky. Starostka 
Chmelová je v minusu a rekonstrukcí by 
v současné době Prahu 10 zadlužila na 25 let. 

Zatímco sobě rozdává koalice bohatě placené 
funkce, lidem zdražila bydlení v obecních 
bytech o 20 %, zvýšila daň z nemovitosti 
o 100 %, zrušila nonstop lékárny, lékařské 
pohotovosti. To však rozhodně nezachrání 
městskou část před katastrofálním 
zadlužením. Je čas zeptat se, jak to starostka 
se službou pro blaho občanů myslí doopravdy. 
Teď, kdy lidé bojují s dopady karantény, 
zachraňují své podnikání, musí radnice 
hledat možnosti, jak lidem pomoci a nahradit 
výpadky v obecních příjmech. Teď je čas říct: 
„Stop rekonstrukci za miliardu, starostko 
Chmelová!!!“

Asi není v republice nikdo, koho by se nějak 
nedotkla situace spojená s pandemií koronavi-
ru. I v rámci Prahy 10 jsme museli na spoustu 
nových věcí zareagovat.

Za pomoci mnohých z vás jsme distribuovali 
ušité roušky k potřebným, pravidelně rozdává-
me dezinfekci seniorům, neziskovým organiza-
cím, bytovým domům nebo podnikatelům, aby 
mohli zajistit bezpečný provoz. Zřídili jsme 
linku pomoci, přes kterou zajišťujeme pomoc 
těm, kteří se bez ní neobejdou. Nájemníkům 
obecních bytů, kteří se dostali do finančních 
problémů, jsme umožnili splátkové kalendáře 
až na rok a půl. Podnikatelům, jimž situace ne-
umožnila provozovat jejich činnost, nabízíme 
slevu z nájemného, umístění předzahrádek 
zdarma, bezplatnou řádkovou inzerci v radnič-
ním měsíčníku. Rovněž připravujeme otevření 
Horského hotelu pro veřejnost. 

Pro někoho možná překvapivě přinesla sou-
časná situace i pozitivní věci. Naučili jsme se 
například lépe využívat moderní technologie, 
a schválili tak možnost jednání Rady městské 
části a jejích komisí prostřednictvím videokon-
ferencí. To nám do budoucna zajišťuje akce-
schopnost radnice v nečekaných situacích.

Ač se mnohdy zdá, že koronavirus zastavil 
veškeré dění, na Desítce se nám za poslední 
dva měsíce podařilo dotáhnout spoustu věcí. 
Například bylo dokončeno výběrové řízení 
na nové dodavatele správy zeleně a chodníků. 
Byť končící smlouva trvala téměř 15 let, přesto 
se nám podařilo vysoutěžit nižší ceny. Díky 
angažovanosti a schopnostem našich úřední-
ků stáhl investor projekt Terminálu Malešice 
nebo například vznikl projekt „Adoptuj strom“, 
který se zalíbil i hlavnímu městu.

Z toho, co život přináší, si berme to dobré 
a na to špatné rychle zapomeňme.

ing. Jana Komrsková 
1. místostarostka, Piráti

JuDr. radmila Kleslová
zastupitelka, ANO 2011

Milí spoluobčané z Desítky,

předpokládám, že na slovo koronavirus je 
spousta z vás již alergická. Jsem na tom 
stejně. Sledovat zpravodajství dnes není 
možné, má-li si člověk zachovat zdravý 
rozum. S velkou radostí tak vítám nejnovější 
informace, podle kterých máme první vlnu 
pandemie úspěšně za sebou. Díky všem, 
kteří se na jejím potlačení podíleli a riskovali 
zdraví své, případně svých blízkých. Je svým 
způsobem jedno, zda šlo o lékaře a zdravotní 
sestřičky na straně jedné, nebo paní a pány 
pokladní v obchodech s potravinami na straně 
druhé. Bez těch prvních ani druhých bychom 
vše rozhodně nezvládli tak dobře.

Věřte, že i my jsme dělali, co bylo v našich 
silách a zejména kompetencích. Jmenovat 
mohu odložení plateb nájmu v obecních 
bytech a nebytových prostorách, kdy 
v případě nebytových prostor jsme navíc 
nabídli 50% slevu z nájemného. Dále stojí 
za zmínku zřízení aktualizované databáze 
otevřených provozoven za účelem 
informování veřejnosti nebo nabídka inzerce 
zdarma pro podnikatele a živnostníky 
v měsíčníku, který nyní držíte v rukou. 
Samozřejmostí bylo také pravidelné rozdávání 
dezinfekce a roušek pro nejohroženější 
skupiny obyvatel. Vzhledem k velkému zájmu 
věříme, že tato pomoc přišla vhod.

Nezbývá než popřát nám všem rychlý návrat 
do běžného života. A zároveň mi dovolte 
malou prosbu na závěr. Bude-li to možné, 
podpořte svou útratou drobné podnikatele 
a živnostníky kolem sebe. Podpoříte tak 
i jejich zaměstnance, rodiny a další. Prožívají 
extrémně náročné období a vaše přízeň je pro 
ně nyní naprosto klíčová. Věřte mi, že to ocení.

ing. arch. Martin Valovič 
místostarosta, ODS
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Mgr. Pavel Mareš
zastupitel, VLASTA

ing. Tomáš Pek, S.e.
zastupitel, TOP 09

Poslední týdny byly zkouškou pro nás všech-
ny. Zdá se, že jsme obstáli, a to zejména 
díky vám – všem, kteří se chovali ohledu-
plně, respektovali nařízení, nebo dokonce 
pomáhali svému okolí. Za to všem děkujeme. 
Až další měsíce ukážou, jak obstála vláda 
i vedení měst. TOP 09 je sice v zastupitel-
stvu opozicí, ale dobře si uvědomujeme, že 
situace, které od března čelíme, je skutečnou 
výzvou pro všechny, nezávisle na politickém 
přesvědčení. 

Když vláda vydala nařízení o rouškách, které 
nebyly k sehnání, zastupitel Radek Lojda 
nakoupil látky, sehnal švadleny a nechal ušít 
tisíc roušek – do azylových domů, senio-
rům, hasičům i policistům. Když se radnici 
nedařilo informovat obyvatele, spojili jsme 
dobrovolníky, vytiskli a roznesli vlastní 
letáky, pomáhali jsme Praze 10 s distribucí 
dezinfekce. 

Teď ale přichází složitější část „pandemie“, 
během které už nebudeme moci suplovat 
to, co má dělat městská část – a nebude-
me moci dál tolerovat pomalé a nahodilé 
rozhodování Rady. Na stránkách tohoto 
PR magazínu se jistě dočtete, jak „skvěle“ 
si Praha 10 vedla. Ve skutečnosti ale v krizi 
vedení reagovalo pozdě, nebylo schopné 
informovat občany, vytvořené odborné 
skupiny nefungovaly a radní nebyli schopni 
odpovídat na úplně základní otázky. 

Rada městské části sice nejeví zájem s opo-
zicí spolupracovat, ale tím, že se zpožděním 
přebírá řadu našich návrhů, dokazuje, že by 
se jí pomoc hodila. Naše návrhy mají jediný 
cíl – pomoci místním obyvatelům. A proto 
s nimi budeme přicházet i dál. Prosazujeme 
otevřené školky přes léto, poskytnutí inzerce 
zdarma podnikatelům nebo příspěvky pro 
lidi v nouzi.

Zde stojí obvykle názorový sloupek. Jako 
předseda zastupitelů koalice VLASTA vám ale 
složím účty z práce našich radních a zastupitelů 
v době nouzového stavu. 

Největší odpovědnost nesla naše starostka 
Renata Chmelová. Zřídila a svolávala krizový štáb. 
Uváděla do života opatření na radnici i v námi 
zřizovaných organizacích. Vedla k úspěšnému 
cíli pracovní skupiny. To vše v režimu 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu a s elánem, který druhé 
povzbuzoval.

Místostarosta David Kašpar vedl pracovní 
skupinu zajišťující ochranné pomůcky. Roušky, 
čisticí prostředky a dezinfekce se dostávaly 
včas k lidem v nouzi, seniorům, podnikatelům, 
SVJ atd. V květnu se úspěšně otevřely školky 
a školy.

Naši zastupitelé Milan Maršálek a Václav Vlček 
byli v čele skupiny pro pomoc potřebným. 
Zařídili speciální telefonní linku pro lidi bez 
pomoci. Instruovali dobrovolníky, aby včas 
doručili nákupy a léky nebo vyvenčili psy. 
Zprostředkovali duchovní, psychologickou, 
právní i sociální pomoc. Vytvořili informační 
letáky a distribuovali je do jednotlivých domů. 

Radní Lucie Sedmihradská byla krizovou 
finanční manažerkou. Zajišťovala hladký tok 
financí a odhalovala možná rizika. Jako jedna 
z prvních si uvědomila, že je třeba odměnit 
práci lidí v první linii, a vytvořila mechanismus 
čerpání zdrojů. Hájí veřejně samosprávy proti 
snaze Babišovy vlády vzít krajům a obcím 
peníze na investice. 

Pro obec jsme pracovali i my ostatní: ať už 
řádným plněním povinností v komisích, nebo 
při několikerém rozdávání roušek, dezinfekce 
a informačních letáků před supermarkety. 

Teď na jaře si trochu oddychněme a držme si 
palce do dalších měsíců!

Městská část intenzivně pracuje na projektu 
rekonstrukce své radnice a zajišťuje její 
financování z více zdrojů. V současné době 
probíhá zpracování dokumentace pro stavební 
povolení, která bude hotova v létě. Vedení 
Prahy 10 souběžně požádalo o finanční 
výpomoc magistrát a podalo žádost o dotaci 
z operačního programu životní prostředí 
(oPžP). rekonstrukce je vzhledem ke stavu 
budovy nezbytná, měla by být dokončena 
v roce 2024 a v jejím průběhu bude úřad 
fungovat v náhradních prostorách. 

„Stav radniční budovy je poplatný době jejího 
vzniku, dlouhodobě neudržitelný a v důsledku 
energetické náročnosti ekonomicky nevýhodný. 
Objekt nesplňuje dnes platné normy. Tato 
informace je známá roky. Přesto se řešení, 
které vyžaduje velkou politickou odvahu, stále 
odkládalo,“ říká místostarosta Martin Sekal, 
do jehož gesce rekonstrukce radnice patří. 

Náročná rekonstrukce vyjde na stamiliony korun, 
ale její přesná cena bude jasná až na počátku 
příštího roku po dokončení projektu pro realizaci 
stavby. Již nyní je ale zřejmé, že pokud by 
městská část chtěla obnovu budovy financovat 
jen ze svého rozpočtu, musela by přistoupit 
k rozsáhlému rozprodávání nemovitého majetku, 
což zásadně nechce. Proto podala ve výzvě 
OPŽP žádosti o dotace na projekt Snížení 
energetické náročnosti objektu a zároveň žádá 
Magistrát hl. m. Prahy o finanční výpomoc.

Kromě rekonstrukce se teoreticky nabízela 
i možnost postavit novou radnici. „V tom případě 
by ale náklady byly výrazně vyšší. Už jen proto, 
že městská část nevlastní vhodný pozemek 
a nemohla by v tomto případě žádat o žádnou 
dotaci,“ vysvětluje starostka Renata Chmelová 
s tím, že varianta novostavby by projekt také 
výrazně protáhla. „Jsem přesvědčena, že jsme 
zvolili nejlepší řešení i z dlouhodobého hlediska. 
V roce 2024 budeme mít moderní, k občanům 
přátelskou a energeticky úspornou radnici přímo 
u páteřní osy území městské části,“ doplňuje 
starostka.

PŘÍPRAVA 
REKONsTRUKCE 
RADNICE
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V druhém květnovém pondělí si Eva Lexová 
mohla na chvilku dovolit spokojený pocit, 
že svoji práci odvádí perfektně. Do vzniku 
našeho rozhovoru se totiž v žádném zařízení 
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 
(CSOP) v Praze 10, které má nyní na starost, 
neobjevil jediný případ nákazy koronavirem. 
Ve třech domovech pro seniory, kde žijí té-
měř dvě stovky klientů, se jí podařilo zavést 
a udržet soubor opatření, kterými ochránila 
jejich zdraví i pohodu. Obětavě a neúnavně 
jí při tom pomáhaly všichni zaměstnanci 
organizace. 

Máte ráda výzvy? Vedením CSoP jste byla 
pověřena v lednu letošního roku, tedy krátce 
před vyhlášením nouzového stavu.
Pro mě byl tento nástup nestandardní. Ode-
hrálo se to prakticky ze dne na den, kdy jsem 
byla oslovena městskou částí, zda bych mohla 
organizaci po odvolaném řediteli převzít 
a nějakou dobu řídit, než se podaří vybrat 
nového. Rozhodovala jsem se opravdu asi 
během pěti deseti minut, jestli do toho půjdu. 
Mojí výhodou ale je, že znám dobře chod 
CSOP a všechny služby, které se zde posky-
tují. Takže ano, byla to opravdu velká výzva. 
Přemýšlela jsem, jestli to zvládnu, a vůbec 
jsem nepředpokládala, že nastane mimořádný 

TŘEBA sE POUčÍME A KAžDý BUDEME 
NAPŘÍŠTĚ ZODPOVĚDNĚjŠÍ

stav, jaký přinesla pandemie. Ale myslím, že 
jsme se tady všichni pochlapili a snad jsme to 
zvládli dobře.

Co byl největší problém? 
Samotná pandemie mě nezaskočila, myslím, 
že jsem velmi praktická, takže jsme si uměli 
poradit. Připravili jsme opatření, která jsme 
zavedli dříve, než nám byla nařízena, skočili 
jsme do toho rovnýma nohama. Přesto jsem 
měla obavy, že přijde někdo ze zaměstnanců 
do práce nakažený, byť nevědomky. 

Hovoříme spolu dva měsíce od vypuknutí 
epidemie a vyhlášení nouzového stavu. Mů-
žete už bilancovat, nebo jste ještě v „bojové“ 
situaci? 
Už to samozřejmě není tak hektické. Základem 
bylo nastavit správná pravidla, abychom je 
mohli všichni dodržovat. K tomu účelu jsme 
sestavili na začátku března krizový štáb, který 
začal ihned fungovat, zpracovali jsme si krizo-
vé plány, abychom věděli, jak máme postu-
povat v různých situacích. Máme otestované 
všechny pracovníky na pobytových službách, 
testy podstupují i všichni pracovníci pečo-
vatelské služby, takže prvotní nápor polevil 
a už se můžeme věnovat i jiným činnostem. 
Začátky byly opravdu nejsložitější, byli jsme 

na telefonu 24 hodin denně. V rámci krizové 
pomoci vytvořil magistrát pro poskytovatele 
pobytových služeb tzv. Létající krizový tým. 
Jeho členové nás navštívili na začátku května 
a potvrdili nám, že jsme pravidla nastavili 
dobře. Takže to zpětně vypadá, že jsem mohla 
mít třeba nějaký víkend i volnější.

Kdo se podílel na krizovém řízení?
Krizový štáb má šest členů, kromě mě tam pa-
tří ještě vedoucí pobytových služeb, technic-
kého oddělení, ekonomické sekce, pečovatel-
ské služby a domácí zdravotní péče. Činnost 
štábu probíhá bez problémů, uskutečnilo se 
několik setkání. Když bylo potřeba nějak upra-
vit nebo doplnit krizový plán, tak jsme pořádali 
porady prostřednictvím skypu.

Měli jste dostatek ochranných pomůcek – 
roušek, respirátorů a dalšího potřebného 
materiálu?
Pomůcek jsme měli dostatek už před 
vypuknutím krize, byť ne v množství, že 
bychom mohli hýřit. Měli jsme určité množství 
jednorázových roušek, dezinfekci a rukavice, 
což je naše standardní vybavení. Dnes máme 
mnohem větší zásoby včetně třeba ochran-
ných štítů, a to zhruba na dva až tři měsíce, 
kdyby nastala nějaká další krize. Sháněli jsme 
si je nákupy po vlastní ose a vzhledem k tomu, 
že jsme začali včas, tak jsme byli úspěšní. Ale 
pomáhala nám celá řada dobrovolníků, kteří 
šili roušky, mnoho firem nám věnovalo potřeb-
né vybavení, velmi dobře se starala městská 
část a nakonec začalo fungovat i rozdělování 
pomůcek z hlavního města Prahy. 
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Pochází z  Prahy 10,  kde žila do svých čtrnácti 
let.  Celý svůj dosavadní život zasvětila práci 
pro seniory,  která j i  naplňuje a baví:  „Získávám 
od nich,  nikdy jsem nevyhořela.  Mnozí mohou mít 
své mouchy, ale jsou to staří  l idé a já s nimi moc 
ráda pracuji .“  Po absolvování střední zdravotní 
školy nastoupila jako zdravotní sestra do léčebny 
pro dlouhodobě nemocné. Pracovala i  v dalších 
domovech pro seniory a zastávala pozici  staniční 
a vrchní sestry.  V roce 2014 se stala vedoucí 
Domova Vršovický zámeček, který se tehdy otevíral : 
„Bylo to takové moje miminko, protože začátky 
nebyly jednoduché, provázely je porodní bolesti . 
trvalo zhruba dva roky,  než jsme celé zařízení 
rozběhli ,  ale za šest let jsme se dostali  hodně 
dopředu.“ V osobním životě si  užívá vnučku, jezdí 
na kole a s manželem podniká výlety na skútru.

E VA  L E x O VÁ

Vyskytl se ve vašich domovech pro seniory 
nějaký případ onemocnění CoViD-19?
Naštěstí se nenakazil vůbec nikdo. Povedlo 
se to asi díky tomu, že jsme ta opatření, jako 
zákaz návštěv, měření teploty pracovníkům při 
příchodu do zaměstnání, povinná dezinfekce 
rukou, přecházení po dezinfekční rohožce, 
nošení roušek a rukavic zavedli, velice brzy. 
Pokud měl někdo ze zaměstnanců podezření, 
že ho postihlo respirační onemocnění, tak 
zůstal okamžitě doma, lékaři každého poslali 
do čtrnáctidenní karantény, ale u nikoho se 
nákaza neprokázala.

byli zaměstnanci pro případ krize rozděleni 
do skupin?
Oni běžně pracují v jednotlivých partách 
a střídají se na krátký a dlouhý týden, takže 
se nepotkávají. To jsme tedy nemuseli nijak 
vymýšlet, jen jsme to následně zavedli také 
u pečovatelské služby, protože normálně se 
všechny pečovatelky setkávaly každý den 
v jednom prostoru. Vytvořili jsme z nich tedy 
menší týmy, aby byly pokryté i nezbytné 
terénní služby.

Nakonec jste tedy naštěstí nemuseli využít 
prostory domovů pro hromadnou karanténu, 
což byla jedna z možností, s níž jste počítali.
Nemuseli, ale máme to stále zajištěné a připra-
vené, deset procent vyčleněných lůžek i pro-
story pro případné přespávání zaměstnanců 
na každé pobytové službě.

Jak k té hrozbě přistupovali vaši klienti? 
Kvůli zákazu návštěv, který platil zhruba 
od 10. března, měli přerušené kontakty s ro-
dinami, což pro ně bylo nejhorší. Kdyby odešli 
za svými příbuznými, tak bychom je vzhledem 
k riziku nemohli vzít v době pandemie zpátky. 
Nakonec této možnosti využili tři klienti. 
Vysvětlovali jsme samozřejmě všem, proč 
jsme tato opatření zavedli, byť v domově se 
zvláštním režimem u klientů s demencí nebo 
Alzheimerovou chorobou se nám to sdělení 
předávalo hůř. Tito klienti jsou potom smutní 
a plačtivější, protože nechápou, proč za nimi 
nikdo nechodí. Snažili jsme se ale každému 
zprostředkovat kontakt s rodinou aspoň 
přes skleněné dveře, máváním na balkony 
a pomocí telefonů nebo tabletů. Příbuzní jim 
také mohli cokoliv posílat, což zmírňovalo 
případný pocit opuštěnosti. Návštěvy jsme 
povolili pouze u klientů, kteří nás opouštěli 
navždy, takže rodiny měly možnost se s nimi 
rozloučit.

Měli jste ještě nějakou možnost, jak zmírnit 
dopady nouzového stavu na vaše seniory?
Zajistili jsme pomoc psychologa, ale na-
štěstí nebyla potřeba. Jelikož nebylo možné 
pořádat klasické skupinové aktivity, tak 
jsme to pojali individuálně. Pracovníci chodili 
za klien ty po jednom a povídali si s nimi 
i na jiná témata, aby je pozitivně naladili a po-
mohli jim vyplnit část dne. Myslím, že jsme se 
tu docela i nasmáli.

Zmiňovala jste dobrovolníky, kteří vám 
pomáhali. Kdo k nim patřil?
Velké množství jednotlivců, mnozí z nich 
anonymní, ale i blízcí našich klientů – zkrátka 
nám přinesli roušky nebo je poslali poštou. 
Někdo k tomu připojil i hezké psaníčko, třeba 
jedna čtrnáctiletá dívka, která napsala, že 
nám drží palce, a až bude velká, chce dělat 
stejnou práci jako my. To pro nás znamená 
velké ocenění. Pomáhaly nám i firmy od nás 
z Prahy 10, většinou ty, které působí někde 
v okolí našich zařízení. Našly si nás a dodávali 
nám roušky a další potřebné vybavení, stejně 
tak jsme spolupracovali i s Českým červeným 
křížem, s nadačním fondem Perfect Clinic for 
Seniors nebo s Potravinovou bankou. Všem 
jsme vděční a moc jim děkujeme. 

Jak vám pomáhal zřizovatel vaší organizace, 
tedy radnice Prahy 10?
Společně jsme řešili hlavně dodávky ochran-
ných pomůcek, od městské části jsme obdrželi 
roušky, respirátory a lihovou dezinfekci. Kromě 
materiálního vybavení jsme vlastně nic dalšího 
nepotřebovali. Každý týden jsme měli video-
konference s paní starostkou, při nichž jsme 
se zabývali momentálními problémy a ladili 
nejlepší postup. Řešili jsme i možnost testo-
vání našich pracovníků v domovech v rámci 
prevence. Ta spolupráce byla opravdu dobrá.

Zmínila jste, že vás navštívil také létající kri-
zový tým magistrátu. Kontrolovali vás?
To nebyla kontrola, ale akce na podporu naší 
činnosti. Tým je složený z několika lékařů, kte-
ří se jeli podívat do našich zařízení, jak jsme 
připraveni pro případ, že by nás pandemie 
postihla a klienti nám tu zůstali, domlouvali se 
s našimi vedoucími jednotlivých domovů, zda 
jsou schopni zajistit potřebnou péči, předávali 
si rady a zkušenosti. 

Jak jste epidemii zvládala v osobním životě? 
Osobně jsem ji moc nestíhala prožívat, zejmé-
na ze začátku, kdy jsem chodila domů jen pře-
spávat. Večer jsem se najedla, otevřela notes 
a dál řešila pracovní záležitosti. To se týkalo 
i víkendů, kdy jsem třeba jela vyzvednout 
rapid testy, ale všechno jsem dělala pro pocit 
jistoty, že naši pracovníci nebudou těmi, kdo 
k nám případně vnese nákazu. Teď už také 
trochu odpočívám, protože situace je klidnější.

Co vás nyní čeká v rámci rozvolňování nou-
zových opatření?
Od 25. května nás čeká povolení návštěv, což 
znamená, že se musíme ještě několikrát sejít 
a nastavit pravidla. Bylo nám řečeno A, tedy 
že se mají návštěvy umožnit, ale neznáme 
to B, jak je zajistit. Obáváme se, že když se 
nám sem v den otevření nahrnou všichni 
příbuzní, tak situaci neuhlídáme. Musíme to 
vymyslet tak, aby návštěvy přicházely plynule 
v domluvený čas, nescházely se na poko-
jích a nebyly u nás třeba déle než hodinu. 
Musíme eliminovat riziko nákazy, protože naši 
pracovníci jsou každé dva týdny testovaní, 

klienti jsou zdraví, ale nevíme, kdo k nám v ja-
kém stavu přijde na návštěvu. Chceme také 
obnovit skupinové aktivity a předpokládáme, 
že konečně budeme moci zase chodit s klienty 
ven, projít se do parku. Uvidíme, jak to bude 
dál s nošením roušek, které je u mnoha našich 
klientů problematické. Mají různá onemocnění, 
špatně se jim v nich dýchá, jiní nechápou, proč 
je mají na obličeji mít, takže dodržování tohoto 
opatření je složitější.

Když se nad pandemií koronaviru zamyslíte 
obecně, zachovali se češi v dané situaci 
adekvátně?
Z počátku se lidé té nemoci dost obávali, takže 
zaváděná opatření přijali. Ale čím déle to trvá, 
tím více se disciplína uvolňuje, přestávají se 
třeba dodržovat rozestupy. I mně se v obchodě 
při vybírání pečiva stává, že se na mě tlačí se-
niorka, která zrovna potřebuje to samé. Všech-
ny nás to zmáhá a nebaví, ale já patřím k těm, 
kteří platná opatření dodržují. Do budoucna 
se s přítomností viru budeme muset vyrov-
nat, zůstane tady nejspíš stále. Uvítala bych, 
kdybychom se poučili třeba tak, že kdykoliv 
budeme mít respirační onemocnění, tak se 
budeme každý chovat zodpovědně. Vezmeme 
si sami roušku, abychom nákazu nešířili dál. 
Měli bychom si více kontrolovat nyní už známé 
příznaky a při obtížích zkrátka nejít do práce. 
My jsme například nyní zjistili, že při nošení 
roušek u zaměstnanců a absenci návštěv se 
u našich klientů prakticky vůbec neobjevila 
typická jarní respirační onemocnění. 
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MILOsLAV sTINGL 
1930–2020

TRH sE VRÁTIL

Život a dílo cestovatele, etnografa, vědce 
a spisovatele JUDr. PhDr. Miloslava Stingla, 
který nás bohužel 11. května navždy opustil, 
patří k nejpozoruhodnějším příběhům 
dvacátého století. V době studené války 
procestoval 150 zemí celého světa. Zažil 
blokádu Kuby, objevil ruiny mayských měst, 
pomáhal rodit eskymácké děti v Arktidě, 
ovládl 17 světových jazyků a dialektů. 
Celosvětově uznávaný spisovatel strávil 
na cestách přes dvacet let života. Své 
výzkumy uveřejnil ve 43 knihách, jež vyšly 
v 35 jazycích, ve 240 vydáních v rekordním 
nákladu převyšujícím 17 milionů výtisků.

Miloslav Stingl vystudoval mezinárodní 
právo a etnologii na Karlově univerzitě. 
Věděl, že mimoevropská etnologie by mohla 
představovat bránu k cestování. Od roku 1962 
pracoval v Československé akademii věd, 
kde se zabýval Latinskou Amerikou. Napsal 
stovky odborných a popularizačních článků, 
spolupracoval s televizí a rozhlasem, působil 
a přednášel na více než padesáti zahraničních 
univerzitách a vědeckých pracovištích. 
Svůj největší objev učinil na Kubě v roce 
1965, kdy popsal dosud neznámý indiánský 
kmen Yateras. Následně se při poznávání 
středoamerických indiánů podílel v Mexiku 
na leteckém průzkumu džungle, během něhož 
skupina archeologů objevila řadu neznámých 
ztracených měst.

Při cestách kolem světa navštívil domorodé 
Inuity v kanadské Arktidě, severoamerické 
indiánské kmeny v USA, procestoval desítky 
ostrovů v Oceánii, pobýval s Maory na Novém 
Zélandu, navštívil potomky lidojedů na Nové 

Po vynucené přestávce se znovu otevřel 
oblíbený farmářský trh na Kubánském 
náměstí ve Vršovicích. Farmáři se vrátili 
s radostí, protože si toto místo i „desítkové“ 
obyvatele oblíbili – někteří sem jezdí už 
od založení trhů v roce 2010 čili desátý 
rok. Ale i ti ostatní, kteří sem přišli až loni 
s novým provozovatelem, se s Prahou 10 
rychle sžili. 

„Těšili jsme se sem s mojí ženou hlavně na lidi. 
Naše práce je fakt dřina, ale zájem a ocenění 
výsledku nám pak tu dřinu vynahradí. Vozíme 
sem jogurty, máslo, sýry a čerstvé chlazené 
biomléko, které lidem můžeme natočit také 
do jejich vlastních přinesených skleněných 
lahví, takže ušetří,“ říká Miloslav Zedníček, 
biofarmář z Vysočiny. 

Dočkat už se nemohli ani členové zelinářské 
rodiny Malých a Kloubských z Litoměřicka. 
Pro jarní trh připravovali spoustu květin 
i sazenic a nyní už sklízejí také čerstvou jarní 
zeleninu a bylinky z vlastních polí. „Kubáň je 
za ty roky už skoro náš druhý domov. Lidé 
k nám chodí nejen pro květiny a zeleninu, 
ale i pro rady, jak je nejlépe pěstovat nebo 

Guineji i domorodé Aborigince v Austrálii. 
Procestoval Karibik a Jižní Ameriku včetně 
Velikonočního ostrova. V Mikronésii se 
u trosek bájného Nan Madolu na ostrově 
Ponape spřátelil se švýcarským spisovatelem 
a záhadologem Erichem von Dänikenem. Stal 
se jediným Čechem, kterého přijal indiánský 
kmen za náčelníka.

Ve své vile v pražských Strašnicích 
uschovával po mnoho desetiletí přes 
280 cestovních kufrů. Po návratu domů 
zavazadla nevybaloval, ale pouze je uskladnil 
a na další cestu si pořídil nová. Neobvyklý 
archiv posléze odhalil řadu tajemství 
a detailů z jeho osobního života. Měl jsem 
svolení je poprvé zveřejnit v jeho první 
autorizované biografii, kterou jsem sepsal. 
Vyšla v listopadu 2016 a následujícího 
roku získala literární cenu Magnesia Litera 
za nakladatelský počin roku a cenu Český 
bestseller.

Miloslav Stingl obdržel v roce 2014 stříbrnou 
pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR, 
třikrát byl nominován na státní vyznamenání 
– medaili Za zásluhy. Radnice městské části 
Praha 10 mu udělila 16. prosince 2016 čestné 
občanství a stejného ocenění se dočkal 
také od Karlových Varů a své rodné Bíliny. 
Režisér Steve Lichtag o něm v koprodukci 
s Českou televizí dokončuje celovečerní film 
„Stingl – Malý velký Okima“, jehož premiéra je 
plánována na podzim tohoto roku.

Příběh Miloslava Stingla je svědectvím 
o lidské odvaze a velkém štěstí, laskavé 
povaze a přátelském přístupu, který mu 
všude, kde byl, otevíral dveře. Do poslední 
chvíle inspiroval optimismem, energií 
a aktivitou všechny okolo a rozdával radost 
na potkání. Od původních Havajců si přivezl 
moudrost, která ho provázela celým životem: 
„Nade všechny národy je lidství.“
 — Adam Chroust

foto: Dušan vonDra

skladovat. Jsme rádi, že jsme zpět a že 
můžeme opět nabízet to, co umíme,“ usmívá 
se paní Malá. 

Organizátoři ze spolku Archetyp, kteří o trh 
na Desítce začali loni opět pečovat, se 
domnívají, že právě nyní je ten správný čas 
nakupovat u českých farmářů a výrobců: 
„Zdá se, že u dovážené zahraniční zeleniny 
se už nyní začíná projevovat zvýšení cen, ale 
u našich farmářů, kteří pěstují všechno tady 
v Čechách, se zdražení nejspíš neprojeví tolik, 
nebo i vůbec ne.“ 

Na závěr pořadatelé i prodejci z Kubáně 
ujišťují, že stále dodržují všechna 
platná bezpečnostní opatření, a tak je 
můžete bez obav přijít navštívit. Ostatně 
nakupování na trzích a na čerstvém 
vzduchu upřednostňují i odborníci na virová 
onemocnění.
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KDYž sE sPOLU 
s DĚTMI UčÍ 
I UčITELÉ
Škola zavřená na několik měsíců během 
školního roku? To asi žádné dnešní dítě 
dosud nezažilo a nic takového nejspíš 
nepamatují ani jejich rodiče či učitelé. 
život ale přináší výzvy a přesně s takovou 
se letos na jaře všechny tři zúčastněné 
skupiny musely popasovat. Změna je život, 
říká se, a naštěstí se ukázalo, že naše 
školství krizová situace opravdu popostrčila 
kupředu. Především se všichni dozvěděli 
něco nového sami o sobě, naučili se využívat 
svoje zatím skryté možnosti a schopnosti 
a uvědomili si leccos o těch druhých, s nimiž 
peripetie školní docházky sdílejí. 

Většina dětí vlastně nechce být pořád doma 
a po školních povinnostech a spolužácích se 
jim stýská? Rodiče si při vzdělávání vlastních 
ratolestí tak trochu představili, jaké to asi 
je učit a vychovávat celou třídu? Učitelé 
si vyzkoušeli nové technologie a kreativní 
metody distanční výuky? Zobecňovat 
samozřejmě nelze, ale brzy nastane čas 
k zamyšlení a vyhodnocení fenoménu, který 
jsme právě, zcela nepřipraveni, zakusili. 
Zajímalo nás, jaké zážitky a zkušenosti si 
z tohoto experimentu odnášejí zástupci 
našich základních škol na Desítce. 

Když se koronavirus zeptá, co jsme dělali 
v zimě
Uzavření škol od 11. března přišlo poměrně 
náhle. Jakmile trochu odezněl moment 
překvapení, začaly školy zjišťovat, jak jsou 
vlastně na takovou situaci připravené. 
Inventura dosavadní modernizace jim 
pomohla najít výchozí bod, od něhož bylo 
možné se odrazit. „Zpětně jsme ocenili 
technické vybavení, které má k dispozici 
každý učitel a které mohl začít využívat 
pro práci z domova. Dodatečně jsme byli 
vděčni za všechna školení, na kterých nás 
kolegové seznamovali s prostředím Microsoft 
Office 365, jehož aplikace Teams se najednou 
velmi hodila. Byli jsme také zvyklí na to, že 
každá třída má svou webovou stránku, což 
nám nyní umožnilo přehledné uspořádání 
učiva,“ konstatuje Jana Churáčková, ředitelka 
ZŠ Eden.

Základní škola Brigádníků přešla 
v tomto školním roce na nové informační 
a komunikační systémy Edupage a G-suite. 
Od září nastavovala hromadnou komunikaci 
s rodiči, kterým přes Mailchimp zasílala 
informační zpravodaj o dění ve škole 
a postupně vylepšovala kontakty. „A jak se 
nám to teď šiklo! Najednou jsme měli po ruce 

nástroj, jak informovat všechny rodiče celé 
školy o důležitých věcech. Nedá se přece jen 
spoléhat na to, že se každý podívá na školní 
web,“ dodává ředitelka školy Karin Marques. 

Pavel Hájek si zase pochvaluje, že jejich 
škole V Rybníčkách se pro počáteční 
rozjezd distanční výuky vyplatilo předchozí 
zavedení elektronické žákovské knížky: 
„Hned v prvních dnech po zavření škol 
jsme přistoupili k jejímu rozšíření o další 
moduly, které umožňují předávání výukových 
materiálů a úkolů mezi učiteli a žáky. Navýšili 
jsme datové kapacity a za pomoci jednoho 
z rodičů, který vytváří výukové systémy pro 
školy, jsme pro žáky připravili novou školní 
nástěnku, kde najdou přehledně a zcela 
veřejně veškerou školní práci i bez zadávání 
přístupových údajů.“ Podobnou zkušenost 
učinili i v ZŠ Hostýnská s třídní knihou 
v platformě Škola OnLine. 

Nová škola začíná
Práce učitelů se ze dne na den zcela 
proměnila. Mnozí z nich byli nuceni bez 
větších zkušeností a jakékoliv přípravy začít 
ve výuce používat digitální technologie 
a zkoušet nové metody. Pedagogové 
v jednotlivých školách domlouvali společný 
postup a hledali platformy, na kterých svou 
práci založí. Projevila se naprostá autonomie, 
která každé škole umožňovala osobitý 
přístup, čehož využila celá řada kreativních 
pedagogů. 

Přitom se ukázalo, že jednotlivé učitelské 
sbory dokážou v neznámé a obtížné situaci 
skvěle fungovat jako týmy. „Zkušenější 
kolegové pomohli ostatním s nastavením 
různých aplikací, s prací na Google 
Classroom, Microsoft Teams, Skype, Zoom, 
WhatsApp i využíváním výukových on-line 

prostředí Umímeto.org nebo Khanova škola,“ 
říká například Monika Hejná, zástupkyně 
ředitelky na ZŠ Karla Čapka. V rámci 
školení pro kolegy, kteří byli méně zběhlí 
v používání techniky, vznikala třeba také 
instruktážní videa. Jedno takové natočili 
Matouš Žmolil s Alžbětou Valtovou ze ZŠ 
Olešská, aby učitelům a žákům pomohli 
pochopit, jak funguje prostředí Microsoft 
Teams. „Snažili jsme se v rychlosti rozchodit 
co nejpraktičtější a nejpřehlednější variantu 
jejich využití. MS Teams jsou totiž celkem 
variabilní v možnostech, jak v nich třídy 
vést. Utvořili jsme tým zhruba pěti učitelů 
a jen s pauzami na jídlo se doslova přes noc 
připravily virtuální třídy a týmy pro on-line 
výuku,“ doplňuje Alžběta Valtová.

Po nezbytné přípravě, která i těm 
nejrychlejším trvala nejméně týden, se školy 
snažily navázat co nejlepší komunikaci 
s rodiči. „Dvanáctý den karantény jsme 
rozeslali rodičům informační mail ,Učíme 
se doma´. V něm jsme představili 
sjednocený způsob zadávání práce žákům, 
přístup ke známkám a školní instagram. 
Za nejdůležitější jsme považovali zadání 
na jednom místě. Zvolili jsme sdílené google 
dokumenty, které jsou zároveň přístupné 
na školním webu,“ přibližuje strategii své 
školy ředitelka Marques.

Učitelé začali kombinovat zadávání 
samostatné práce s on-line výukou, 
osvojili si komunikační systémy, kromě již 
zmíněných také třeba Jitsi, a rozjeli své první 
videokonference. Seznámili se s aplikacemi 
pro zadávání úkolů, zahájili konzultace 
s žáky a využívání on-line učebnic. Postupně 
zařazovali do svého repertoáru také vytváření 

PRÁZDNÁ, A PřEStO PLNÁ SBOROVNA V ZŠ hOStÝNSKÁ
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vlastních výukových videí, prezentací nebo 
nahrávání podcastů. Mnozí začali používat 
formativní hodnocení, které nesrovnává 
žáky mezi sebou, ale pomáhá k dosahování 
učebních cílů u každého zvlášť. 

Snažíme se zaujmout
Nejtěžší tak možná nebylo najít nástroje 
k distanční výuce, ale vybrat si z nich ty 
vhodné a nastavit systém výuky tak, aby 
vyhovoval konkrétnímu učiteli, dětem 
i rodičům. Učitelé stáli před problémem, 
jak děti zaujmout a motivovat je ke studiu. 
„Během prvních dvou týdnů jsme si 
vyzkoušeli, které způsoby výuky, komunikace 
se žáky a jejich rodiči vyhovují nejlépe všem 
zúčastněným. Postupem času většina učitelů 
distanční vzdělávání zdokonalovala,“ popisuje 
Eva Čuříková, ředitelka ZŠ Švehlova. Podle 
Sabiny Khekové ze ZŠ Olešská při klasické 
výuce ve škole hrají při motivaci ke studiu 
velkou roli učitelovy herecké výkony, což se 
nyní stalo obtížnějším: „Proto se naše učitelky 
snažily přijít na způsoby výuky tak, aby děti 
zaujaly a zároveň vzdělaly. Vymýšlely kvízy 

a pracovní listy, čas od času výuku zpestřily 
zábavnými nebo i výukovými videi. Vždy se 
snažily o zábavnou formu.“ 

Matouš Žmolil do své výuky zapojil i různé 
soutěže, a to zejména pomocí aplikace 
kahoot.com. Kristina Svobodová ze ZŠ Karla 
Čapka zase posílá žákům na WhatsApp 
fotografie s přírodovědnou tematikou ze 
svých procházek a na třídní skupině si s žáky 
sdílí různé zážitky a nahrává jim hlasové 
motivační zprávy. Z některých učitelů se zase 
stali takřka doslova youtubeři. „Nahrávají 
sem své hodiny nebo příspěvky. Velmi se 
to osvědčilo například při výuce přírodních 
věd, vyučující natáčejí v prostorách školy 
i doma různé pokusy nebo pracovní postupy 
a žáci to oceňují,“ dokládá Stanislav Kodet, 
zástupce ředitele ZŠ Hostýnská. Stejně tak 
učitelé svoje videochaty a videokonference 
nahrávají a dávají je žákům k dalšímu použití, 
procvičení učiva a zopakování probírané látky.
 
Zpětná vazba
Učitelé se při distanční výuce museli mnohem 
více zaměřit na podporu zodpovědnosti 
žáků za učení a ocenění jejich samostatnosti 

KRESBA: VhRStI.CZ

NAJDI SVOJI VyChOVAtELKU Z DRUžINy, ZŠ OLEŠSKÁ

a snahy. Důležité bylo zapojit jich co nejvíce 
do školní práce, navázat spolupráci s rodiči 
a hledat vzájemné pochopení pro všechny 
rodinné i pracovní situace, ve kterých se žák 
a rodiče mohli v této době nacházet. Zvláště 
komplikovaná ale byla situace pro učitele, 
kteří museli vyučovat na dálku a zároveň 
pomáhat s podobným typem vzdělávání 
vlastním dětem. 

K problematickým okolnostem patří podle 
Aleny Šimůnkové ze ZŠ U Roháčových 
kasáren odlišné sociální prostředí rodin, 
a tím i možnost zajistit výuku v plné kvalitě: 
„Ne každý má vyhovující internetové 
připojení, vlastní počítač nebo aspoň mobilní 
telefon, který tyto aplikace zvládne. Často 
se v rodinách více dětí dělí o počítač ještě 
s rodiči na home office.“ Alžběta Valtová 
ze ZŠ Olešská k tomu dodává: „Na druhém 
stupni se úroveň žáků ve znalostech IT 
techniky často liší, a ne všichni rodiče se 
na druhém stupni aktivně zajímají o výuku 
svých dětí. Také zázemí všech dětí není 
stejné, a jejich možnost připojení se tak 
různí.“ Jinak řečeno, určitá část dětí je 
v distančním vzdělávání nedosažitelná, ať už 
z technických, nebo sociálních důvodů.

Třídní učitelé ze ZŠ Brigádníků proto 
rozesílali dotazník, kterým zjišťovali 
technické vybavení rodin a také to, jak 
děti i rodiče vnímají množství a náročnost 
úkolů. Těm nejpotřebnějším pomohli 
zapůjčením školních notebooků či tabletů. ZŠ 
Hostýnská zase všem svým žákům nabídla 
možnost nainstalovat si zdarma do svých 
počítačů, tabletů či telefonů nejnovější sadu 
kancelářských programů Office 365.

Zpětná vazba vyplývala nejen z dotazníků, 
ale přicházela i spontánně. „Rodiče nám psali 
třeba, že to zvládají, ale milou paní učitelku 
a kamarády nahradit nedokážou,“ líčí ředitelka 
Jana Churáčková. Pan ředitel Miroslav Buchar 
ze ZŠ Břečťanová dobře ví, že zavděčit 
se všem rodičům není možné, každý by si 
systém výuky a množství práce představoval 
jinak. „Co ale rodiče ocení vždy, je osobní 
přístup. Navázat komunikaci, zajímat se 
o žáka, motivovat a chválit, to jsou klíče, které 
výuku na dálku usnadňují,“ dodává ředitel.

Happy end?
Naše školy fungovaly více než dva měsíce 
v režimu „na dálku“. Přesto skutečně žily 
– kromě distančního vyučování například 
v ZŠ Olešská zorganizovali virtuální školní 
družinu, aby se děti odpoledne pobavily, 
v ZŠ Hostýnská probíhaly přes Teams nebo 
Skype konzultace školní psycholožky s žáky 
i rodiči, speciální pedagogové kontaktovali 
žáky a probíhaly individuální hodiny 
logopedické péče. Učitelé si vyzkoušeli jednání 
pedagogických rad a předmětových komisí 
na dálku. 

„Dvouměsíční zkušenost potvrdila, 
že osobní kontakt učitel–žák je 
nenahraditelný. Všichni učitelé se 
opravdu těší, až budou moci zase 
pracovat v normálních podmínkách 
s bonusem znalostí využívání digitálních 
technologií.“ 
 — Monika hejná,
 zástupkyně ředitelky na ZŠ Karla čapka
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Se svými čtvrťáky mám každý den společnou 
hodinu přes Skype, který funguje velmi dobře 
a s přetížeností  problémy nemáme (24 žáků + 
já).  Vysvětlujeme si  novou látku a procvičujeme 
ji ,  používáme i   individuální  skypové konzultace, 
v nichž se žáky řeším jejich konkrétní problémy 
– věnujeme se učivu,  kterému nerozumí.  Obecně 
máme blokově každý den věnovaný určitému 
předmětu. Den zahájíme v 9.00 společným Skypem. 
Vysvětlíme si  a procvičíme látku a zadáme několik 
úkolů z daného předmětu. Od 10.00 následuje 
dvouhodinovka, během níž žáci plní  zadané úkoly, 
a také probíhají  individuální  konzultace, na něž 
se žáci zapisují  do sdílené google tabulky.  Přidal 
jsem i  občasné přezkoušení z určitého předmětu, 
kde individuálně testuji  pochopení probírané látky. 
Kromě toho si  sdíl íme s rodiči  všechny potřebné 
informace na třídních stránkách, které pro ně 
provozuji  j iž  druhým rokem. Máme také skupinu 
na WhatsApp pro rychlé předávání informací.  Vše 
funguje dobře,  ale přiznám se, že okolo toho mám 
mnohem více práce, než když chodíme klasicky 
do školy.

M A R T IN  Š IM Á K 
Z Š  Š V E H L O VA ,  4 .  B

Nyní se tedy opět pomalu zaplňují školní 
budovy, byť za přísných podmínek půjde 
spíše o hlídání a sociální kontakt dětí 
než o návrat ke klasické výuce. Distanční 
vzdělávání navíc pokračuje u těch, kteří 
se do školy zatím nevydají. Nicméně jedna 
překotná etapa končí, a i když je na podrobné 
zhodnocení brzo, málokdo se vyhne lehkému 
přemítání, jak to vlastně dopadlo. Od vedení 
škol se obecně ozývá chvála toho, jak učitelé 
k distanční výuce přistoupili. V ZŠ Olešská 
se s ní podle učitelky Sabiny Khekové 
vypořádali skvěle: „I kolegyně vyššího věku, 
které s technikou nemají velké zkušenosti, 
se s malou pomocí už teď ve všem skvěle 

MARtIN ŠIMÁK UčÍ SVé čtVRťÁKy, ZŠ ŠVEhLOVA

POHÁDKA 
PRO RADOsT 
Projekt s tímto názvem představuje stovky 
obrázků malovaných dětmi na téma oblíbené 
pohádky. Organizuje ho nezisková organizace 
Mezi námi, která se zabývá sbližováním 
generací prostřednictvím společných aktivit 
těch nejstarších s nejmladšími. Patří k nim 
i úspěšný program „Povídej“, v jehož rámci 
docházejí děti z mateřských a základních škol 
do domovů seniorů. 

Kvůli současným omezením byl tento 
program pozastaven, což se stalo impulsem 
právě pro vytvoření Pohádky pro radost. Ta je 
současné situaci šitá na míru. Vyzývá totiž děti, 
aby malovaly pohádky pro potěšení babiček 
a dědečků. Do aktivity se zapojují i rodiče malých 
malířů, kteří obrázky fotí a prostřednictvím 
webových stránek je posílají organizátorům 
projektu. Po grafické úpravě putují obrázky 
do tiskárny a následně je koordinátoři rozvážejí 
do více než šedesáti domovů pro seniory v Praze 
a do dalších po celé zemi. 

„PODĚKOVÁNÍ OD BABIčEK A DĚDEčKŮ Z PřEDÁNÍ OBRÁZKŮ. 
KLIENtI ByLI NADŠENI A POtĚŠENI. ZByLé OBRÁZKy JSME POVĚSILI 
DO hALy, ABy SI JE MOhLI PROhLéDNOUt I JINÍ,“ NAPSALA PANÍ 
BLANKA, AKtIVIZAčNÍ PRACOVNICE Z DS ZVONKOVÁ.

Je potěšující, jaký zájem vyvolala akce 
i u dětí v Praze 10 a jak moc jim na nejstarší 
generaci záleží. Osobně jsem obrázky 
rozvážela a ta obrovská radost při předávání 
byla neskutečná! Obdarovaní senioři z DS 
U Vršovického nádraží, DS Zvonková, DS 
Vršovický zámeček, DS Malešice, Senior 
komplex Třebešín, DS Sněženková a DS 
Senecura byli potěšeni, a mnozí měli dokonce 
slzy v očích. Velké poděkování za tyto krásné 
okamžiky patří hlavně dětem a učitelkám 
z MŠ U Vršovického nádraží, MŠ Hřibská, MŠ 
Nučická a MŠ Pampeliška.

Výzva „Pohádka pro radost“ je stále 
aktuální, pokud byste se s dětmi chtěli přidat, 
přesný popis jak na to najdete na stránkách 
www.mezi-nami.cz/pohadka-pro-radost.
 — Klára Peterková,
 koordinátorka projektu

orientují. Některé z nich to braly jako další 
výzvu ve svém vzdělávání.“ 

Je evidentní, že počítačové dovednosti 
pedagogů se během nouzového stavu obecně 
dostaly na mnohem lepší úroveň. Učitelé se 
často účastní webových školení neboli webinářů 
a stále si aktivně doplňují další IT znalosti. 
Nově nabyté dovednosti a používané nástroje 
nepochybně najdou využití i v další výuce. 
„Tato zkušenost pro nás všechny je skvělou 
příležitostí, jak posunout české vzdělávání 
dál,“ uvažuje Sabina Kheková. Podobně se 
k tomu staví i Alena Šimůnková: „Všichni si 
uvědomujeme tu unikátní možnost přistupovat 
k výuce nově, více se přizpůsobit rychlému 
vývoji společnosti. A v tom bychom chtěli 
pokračovat.“ A podle Jany Jeřábkové, ředitelky 
ZŠ Nad Vodovodem, jsme byli všichni svědky 
„skokového rozvoje digitálních dovedností 
učitelů i žáků“. Ještě jedno ponaučení si ale 
odnáší Alžběta Valtová: „Distanční výuka 
přinesla mnoho výzev a na jednu stranu to 
české školství určitě posunulo po technické 
stránce kupředu. Osobní kontakt ve výuce ale 
opravdu chybí, zaktivovat děti na dálku je dost 
komplikované a v některých případech bohužel 
i nemožné. Proto je to občas doprovázeno 
i pocitem bezmoci ze snahy pomoci někomu, 
kdo o to moc nestojí.“ 

Nezbývá než všem učitelům, žákům a rodičům 
v Praze 10 poděkovat za maximální snahu 
zvládnout toto pro naše školství nelehké 
a přelomové období. Všem přejeme, aby přes 
léto načerpali spoustu nových sil do nového 
školního roku, který snad již bude stabilnější. 

Školy zřízené MČ Praha 10 jsou zapojeny 
do projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II), 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
7_047/0011050.
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DOBA OKÉNKOVÁ V PRAZE 10

Stejně jako jsme se v posledních měsících 
učili nestydět se za nošení roušky, vyučovat 
doma své děti nebo vést s kolegy pracovní 
porady formou videokonferencí, objevovali 
mnozí provozovatelé restaurací, kaváren, vi-
náren a pivovarů pozoruhodný svět prodeje 
s sebou neboli „take away“. Pokud chtěli 
po zavedení nouzových opatření alespoň 
částečně udržet živnost nad vodou, museli 
ve svém podniku otevřít dokořán jedno 
z oken nebo nějaké provizorně nainstalovat 
u vstupu a začít prodávat své pokrmy a ná-
poje zabalené tak, aby si je zákazníci mohli 
odnést. Neboli jak praví staré rčení – vyho-
díš-li hosta z lokálu dveřmi, bude se chtít 
vrátit oknem, i za cenu zdlouhavého čekání 
ve frontě s dvoumetrovými rozestupy. Češi 
se i s tímto omezením, které mohlo mít pro 
řadu majitelů i jejich zaměstnanců vážné 
důsledky, postupně vypořádali s trpělivostí 
a tvůrčí kreativitou sobě vlastní. Byli jsme 
toho svědky i u nás na Desítce…
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K  Saratovská 3420/2a, www.kdbarikadniku.cz

so 6/6 10.00

DĚTsKý DEN NA BARčE   
 
ne 7/6, 14/6, 21/6 a 28/6 10.00

DIVADÉLKO – POHÁDKA PRO DĚTI 

st 10/6 19.00

COUNTRY TANEčNÍ 
pod vedením Jitky Bonušové

čt 11/6 20.00

LUBOŠ POsPÍŠIL A 5P
koncert

po 22/6 19.00

313. sETKÁNÍ OsAD NA BARčE 
hraje Kupa a její hosté

TANEčNÍ ZÁBAVY
ne 14.00
Vršovanka (7/6), Hvězdný prach (14/6 a 28/6), 
Taurus (21/6)

út 18.00 
Taneční orchestr Stanislava Douši (9/6), Praž-
ští heligonkáři (16/6), BONUS (23/6)

KULTURNÍ DŮM 
BARIKÁDNÍKŮ

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

so 6/6 14.00–17.00 

DEN OTEVŘENýCH DVEŘÍ 
Zápis do mimořádného letního trimestru kurzu 
herectví (základní + pokročilí) a kurzu mode-
rování. Zapisuje a na dotazy odpovídá ředitel 
Divadelního studia Neklid, o.p.s., a vedoucí 
lektor Herecké školy Neklid Ivo Šorman.

so 20/6 17.00

DOBŘE UTAjENÉ HOUsLE
Literárně-hudební pořad, oživující myšlenky, 
úvahy a jedinečné teze Miroslava Horníčka. 
Účinkují Z. Rendek a I. Šorman

čt 25/6 20.00

AKT(Off)KA
„Lidé jsou komedianti, my jsme herci.“ Dvě 
aktovky z české mediální bažiny. Účinkují: 
Z. Rendek, L. Křišťan, F. Minařík a I. Šorman

DIVADLO NEKLID

K  Solidarity 1986/53, 
www.strasnickedivadlo.eu

so 27/6 15.00

BOEING – BOEING ANEB TŘI LETUŠKY 
V PAŘÍžI
Alexander je úspěšný pařížský architekt, které-
mu monogamie nic neříká. Svůj milostný život 
koordinuje s letovým řádem, který se zdá být 
dokonalý. Hrají: I. Máchová, E. Burešová/ 
E. Perkausová/E. Dohnalová, B. Mottlová, 
M. Šimůnek/D. Gránský, V. Efler, H. Gregorová

sTRAŠNICKÉ DIVADLO

Zast. Adverte s.r.o.

Divadélko

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

po 1/6 – pá 26/6 

fOTOOBRAZY
Výstava fotografa Josefa Hebra (1946). Autor 
se fotografií zabývá od roku 1964, kdy začal 
spolupracovat s několika časopisy a vydavatel-
stvími kalendářů a pohlednic. V naší galerii vy-
stavuje soubor fotografií, který vznikal nahodile 
při autorových cestách v letech 2005–2019. 
Autor žije a tvoří v Praze 10. 

K  Moskevská 967/34, www.husuvsbor.cz
Otevřeno: po 9.00–12.00 a 13.00–17.00, 
út 13.00–17.00, st 9.00–12.00 a 13.00–18.00, 
ne 9.00–12.00 hod.

po 1/6 – po 29/6

ABsTRAKTNÍ sVĚT „PRVNÍ fILOsOfIE“
Výstava malíře 
Jiřího Bělohlávka 
(1954). Zásadní 
význam pro jeho 
tvorbu mělo 
setkání s akade-
mickým malířem 
Jaroslavem Ma-
látkem. V letech 
1978–1983 u něj 
vytvářel obrazy 
s krajinnými ná-
měty, zátiší s ba-
revností fauvistů. 
Po autorské 
pauze se v roce 
2000 znovu 
vrátil k abstraktní 
malbě. 

GALERIE PRE

HUsŮV sBOR 
VRŠOVICE

K  Donská 168/19, www.kinopilotu.cz

čERVNOVÉ PREMIÉRY:
4/6 – Proxima / Můj otec Antonín Kratochvíl 
11/6 – Psí láska / Bourák
 
st 17/6 – ne 21/6

DNY EVROPsKÉHO fILMU

KINO PILOTŮ
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K  Moskevská 262/57,
www.vlcwaldes.cz

st 3/6 18.30–20.00

NA KÁVĚ s OTOMAREM DVOŘÁKEM
Vyprávění známého vršovického rodáka, 
scenáristy, dramatika a autora mnoha krásných 
knih z české historie. Vystoupení bude dopro-
vázet folkový muzikant Vladimír Čáp.

st 24/6 18.30–20.00

jÁCHYM TOPOL čTE VE WALDEsOVI
Autorské čtení známého českého prozaika, 
žurnalisty a básníka.

Platný program naleznete na www.nockostelu.cz 
– vzhledem k aktuální situaci může dojít k jeho 
změnám.

KOsTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
K  K Prádelně 135/2, Záběhlice
16.45–23.00

17.00 Mše svatá s požehnáním celému městu
18.00  Hostivařské smyčcové kvarteto
20.00 Vokální soubor Ensemble Hilaris

KOsTEL NEPOsKVRNĚNÉHO POčETÍ PANNY 
MARIE
K  Ke Strašnické 1000/10, Strašnice 
17.00–22.00

Kostel bude otevřen pro individuální prohlídky.

sBOR čCE
K  Kralická 1001/4, Strašnice
19.00–22.00

19.30 Kde brát sílu v politice? (beseda)
20.30 Společné zpívání i ztišení 

HUsŮV sBOR
K  Dykova 51/1, Vinohrady

Program nebyl do uzávěrky čísla znám.

MILÍčOVA KAPLE
K  Rektorská 149/9, Malešice
17.00–22.00

17.00 Paleček (pohádka)
19.00 Čtení z dopisů J. A. Komenského
21.45 Píseň M. J. Husa a jiné zpěvy

BÉT-EL
K  Vilová 512/26, Strašnice
18.00–23.35

18.00 Úvodní slovo
20.00 Biblické písně Antonína Dvořáka
22.00  Skupina Rejbele – klezmer a jidiš music
23.30 Závěrečná modlitba a požehnání

VRŠOVICKÉ LITERÁRNÍ 
CENTRUM WALDEs

NOC KOsTELŮ

Pobočky zatím neposkytují služby v plném 
rozsahu. Přednost mají služby spojené 
s půjčováním knih, zatímco trávení volného 
času v prostoru knihovny je omezeno 
a veřejný internet není přístupný. Knihovnu 
můžete navštívit i z domova – „Knihovna 
online“ je aktivita, která nabízí přednášky, 
autorská čtení, poezii současných českých 
básníků, videa ze zákulisí knihovny i ateliérů 
umělců a e-knihy. Vše je volně dostupné přes 
stránky www.mlp.cz. 

MiMoŘáDNá oTeVíraCí Doba PobočeK 
V PraZe 10

Dům čtení, ruská 11455/192
po, st, čt 13.00–15.00 a 16.00–18.00
út, pá 9.00–12.00 a 13.00–15.00
so 9.00–13.00

Pobočka Korunní 2160/68
po, st, čt 13.00–15.00 a 16.00–18.00
út, pá 9.00–12.00 a 13.00–15.00
so 9.00–13.00

Pobočka Malešice, Počernická 524/64
út 9.00–12.00 a 13.00–15.00
čt 13.00–15.00 a 16.00–18.00

Pobočka Skalka, rubensova 2237/2
po, st 13.00–15.00 a 16.00–18.00
pá 9.00–12.00 a 13.00–15.00

Pobočka Zahradní Město, Topolová 2961/12a
po, st 13.00–15.00 a 16.00–18.00
pá 9.00–12.00 a 13.00–15.00

MĚsTsKÁ KNIHOVNA 
PRAHA

 

VRŠOVICKÉ 
LITERÁRNÍ 
CENTRUM 
WALDES 

 

K  Vilová 91/11, www.trmalovavila.eu

út 16/6 19.00

ALIAKsANDR YAsINsKI – HLBINY 
Sólový koncert běloruského hudebníka hrají-
cího na bajan (knoflíkový akordeon). Kapacita 
omezena, rezervace na mailu produkce@foibos.cz 
nebo na tel. čísle 775 234 343.

út 23/6 17.00–22.00

sVATOjÁNsKý VEčER 
Tradiční večer před svatým Janem na zahradě 
Trmalovy vily, součást programu Lidový rok 
a Rok bratří Čapků. Kapacita omezena, nutná 
rezervace.

út 23/6 – pá 31/7

LOMBARDŠTÍ ARCHITEKTI
V rámci Svatojánského večera bude zahájena 
výstava o dílech lombardských architektů 
v barokní Praze a Čechách.

čt 25/6 18.00

VEčER U MARVANŮ s MARIÍ fORMÁčKOVOU
Vzpomínání na slavného herce Jaroslava 
Marvana se spisovatelkou Marií Formáčkovou. 
Kapacita omezena, nutná rezervace.

čt 2/7 19.00

ENfANCE A KAVÁRENsKý sKOROORCHEsTR
Koncertní zastavení hudebních přátel a dalších 
nadšenců. Zazní tóny folku, folkrocku, popo-
vých a swingových melodií. Kapacita omezena, 
nutná rezervace.

TRMALOVA VILA

KULTURNÍ sERVIs
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K  Bratří Čapků 1853/28

čt 11/6 16.00

PRACOVAL jsEM MNOHO
Pražské představení první části soupisu 
výtvarného díla malíře Josefa Čapka s názvem 
„Kresba“. Publikace zahrnuje téměř 4 000 kre-
seb a je rozdělena na dva svazky, texty s obra-
zovým pásmem a katalog. Moderovaná debata 
s autorkou Pavlou Pečinkovou.

PROHLÍDKY čAPKOVY VILY
Praha 10 pořádá komentované prohlídky pro 
veřejnost, které představí stavební vývoj slav-
ného domu, jeho pozdější úpravy a plánovanou 
obnovu. Dozvíte se také mnohé o běžném 
životě osob, které jsou s vilou spojeny.

Od 16. června do 1. října 2020 se uskuteční již čtvrtý ročník přehlídky součas-
ného umění v zajímavém prostředí pražských ulic. Tentokrát se bude konat 
u nás v Praze 10, konkrétně na sídlišti Vlasta, a představí třináct uměleckých 
děl od českých i zahraničních autorů, která reagují na své okolí. Festival si klade 
za cíl nabourávat stereotypy v práci s veřejným prostorem. Jeho zakladatelem 
je sochař Čestmír Suška, který nám o akci prozradil více.

Na co se festival zaměřuje?
Festival vznikl v roce 2017, protože nám chyběla pravidelná přehlídka součas-
ného umění v exteriérech Prahy. Vybraní umělci vytváří svá díla přímo pro náš 
festival a pro danou lokalitu, nejedná se tedy o výstavu již dříve vytvořených 
děl. Součástí festivalu jsou samozřejmě komentované prohlídky, performance, 
workshopy, semináře, diskuze, hudební a divadelní představení atp. 

Kdo přehlídku připravuje?
Umělecká rada festivalu vybírá pro každý ročník nového kurátora, který navr-
huje téma, a společně vytipují vhodnou lokalitu. Nyní přichází na řadu Praha 10 
a kurátoři Marcel Fišer a Pavel Vančát s tématem „Vrstvy historie“.

Proč byla vybrána právě lokalita Prahy 10?
Sídliště v sobě z pohledu festivalu spojuje několik kvalit – jde o dobře dostup-
ný, architektonicky ojedinělý a svým vymezením velmi kompaktní prostor se 
zajímavou historií. Navíc se nachází na rozhraní několika různorodých celků, 
do nichž může festival expandovat.

Proč by lidé měli festival navštívit?
 Je zadarmo a snadno dostupný všem. Vidět instalace tohoto typu uprostřed 
ulice je opravdu zážitek, který vám obyčejnou procházku promění v emotivní 
uměleckou zkušenost.

VILA KARLA čAPKA

fEsTIVAL M3/UMĚNÍ 
V PROsTORU

PROHLÍDKY
ČAPKOVY VILY

Rezervujte si termín na
praha10.cz/prohlidkyvily

nebo na 267 093 111

16. 6. I 18. 6. I 23. 6. I 25. 6.
vždy v 10.00 I 11.30 I 13.00 I 14.30  hod.

a mnoho dalších akcí na 
praha10.cz

DNY PRO DESÍTKU
ČERVEN 2020

6
10–16 h.

11
15–17 h.

13
14–16 h.

18
15–17 h.

27
10–12 h.

7I14I21I28
od 10 h.

DĚTSKÝ DEN
KD Barikádníků

HRAJEME SI NA GUTOVCE
Gutovka 

ŽIVOT JE JEN NÁHODA
Metro Strašnická

POHÁDKA V PARKU
Malešický park

VÍTÁNÍ LÉTA
Farmářské trhy Kubánské nám. 

POHÁDKA PRO DĚTI POHÁDKA PRO DĚTI 
v KD Barikádníků 

so

čt

so

čt

so

ne
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Přijměte pozvání ke kulatému stolu! Za účasti 
místostarosty a radního pro kulturu, školství 
a sousedské vztahy Davida Kašpara se potká-
te s ostatními sousedy, členy spolků, sdružení 
a místních komunit. 

PRAHU 10? 
VŠEMI DEsETI! 

radnice Prahy 10 připravila nový projekt 
„adoptuj strom na Desítce“, kterým chce pod-
pořit ochranu dřevin na svém území. občané 
Desítky si mohou vzít za svůj některý ze zdej-
ších stromů a následně dohlížet na jeho dobrou 
kondici: zalévat ho v době sucha, uklízet 
kolem něj či upozornit na případné poškození. 
K symbolickému osvojení konkrétního stromku 
se lze hlásit na speciálně zřízený mail stromy@
praha10.cz. Touto cestou radnice poskytne 
všem zájemcům veškeré potřebné informace. 

Projektem chce radnice motivovat své obyva-
tele k sounáležitosti s jejich okolím, k ochraně 
zeleně a zušlechťování veřejného prostoru. 

Pro odkládání bioodpadu můžete využít 
svoz hnědých sběrných nádob, tzv. kom-
postejnerů. Jedná se o zpoplatněnou službu, 
kterou si domluvíte u místní svozové firmy 
buď pro období celého roku, nebo sezonně 
od dubna do listopadu. O nádobu můžete 
požádat osobní návštěvou kontaktního cen-
tra svozové společnosti v Pražské 1321/38a, 
telefonicky na čísle 296 339 917, prostřed-
nictvím e-mailu avepks.obchod@ave.cz nebo 
elektronického formuláře na stránce 
www.ave.cz/cs/svoz-bioodpadu. 

Do nádoby lze vkládat trávu a plevel, listí, zbytky 
ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad včetně 
filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpku z větví 
stromů a keřů, zeminu z květin, spadané ovoce, 
podestýlku z chovu drobných zvířat, slámu 
nebo seno. Shromážděné bioodpady se odvážejí 
do kompostárny, kde z něj vzniká tolik ceně-
ný kompost využitelný při rekultivaci zeleně 
či v zemědělství. Svoz probíhá dle domluvy 
jednou nebo dvakrát za týden, případně jednou 
za dva týdny. Nádoba musí být vždy umístěna 
v domovním vybavení příslušného objektu, mimo 
veřejnou komunikaci na vymezeném místě. 

ADOPTUjTE sI 
sTROM

sVOZ BIOODPADU 

KOORDINÁtORKA MARIE SVAtOŠOVÁ

Přijďte se informovat, sdělit a sdílet své poža-
davky a postřehy, zkrátka pojďte vířit nápady 
v oblasti kultury a sousedských aktivit pro 
zlepšení naší Desítky a hlavně se poznat! 

Je založen na bázi dobrovolnosti, „adoptivní 
rodiče“ si mohou vybrat mladou výsadbu nebo 
vzrostlou dřevinu. Nebudou přitom přebírat 
odpovědnost za její stav a údržbu, ta i nadále 
zůstane úkolem městské části. 

„Vnímáme, že péče o stromy a další zeleň 
nabývá na důležitosti. Jsou totiž stále více 
zatěžovány znečištěním prostředí a v poslední 
době i zhoršujícím se suchem. Jsme rozhodnuti 
naše stromy maximálně chránit, protože lidem 
zpříjemňují pobyt ve městě. Snižují prašnost, 
ochlazují vzduch a zlepšují jeho kvalitu, ale 
také poskytují útočiště pro mnoho živočišných 
druhů. Je to věc nás všech, proto budeme rádi, 
když nám naši spoluobčané s péčí o stromy po-
mohou,“ vysvětluje důvody vyhlášení programu 
místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková. 

čt 18/6 18.00 Milíčova kaple,  Rektorská 715/54

út 23/6 18.00 Junák-český skaut,  středisko 
Scarabeus, Pod Bohdalcem II  ev.  č.  150

K D YA  K D E

Kontakt: Marie Svatošová, koordinátorka 
sousedských aktivit, tel.: 605 054 160, 
e-mail: komunity@praha10.cz

KONTEjNERY 
NA BIOODPAD 

TERMÍNY PŘIsTAVENÍ

místo přistavení datum čas katastr

Šafránová x Chrpová 5. 6. 15.00–18.00 Záběhlice

Nad Vršovskou horou, za mostem 6. 6. 9.00–12.00 Michle

Brigádníků x U Kombinátu 6. 6. 9.00–12.00 Strašnice

Nad Primaskou x Nad Olšinami 6. 6. 13.00–16.00 Strašnice

Mokřanská x Běžná; mobilní dvůr 7. 6. 9.00–15.00 Strašnice

Na Křivce x Osnická 7. 6. 9.00–12.00 Michle

Dvouletky x Solidarity 7. 6. 13.00–16.00 Strašnice

Královická x Hájecká 12. 6. 15.00–18.00 Strašnice

Na Šafránce x Estonská 12. 6. 15.00–18.00 Vinohrady

Rektorská x Bakalářská 13. 6. 9.00–12.00 Malešice

Na Vinobraní x Nad Trnkovem 13. 6. 9.00–12.00 Záběhlice

V Úžlabině x Vykáňská 13. 6. 13.00–16.00 Strašnice

Dubečská x Pod Strání 13. 6. 13.00–16.00 Strašnice

Prusická x Uhříněveská 14. 6. 9.00–12.00 Strašnice

Velkokapacitní kontejnery se nově přistavují 
i v pátek odpoledne. Jsou určené pro za-
hradní bioodpad, který zahrnuje větve, trávu, 
listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně 
jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů. 
Do kontejnerů není možné vkládat jiné druhy 
odpadů. K odkládání bioodpadů slouží také 
sběrné dvory hlavního města Prahy nebo stabil-
ní sběrné místo bioodpadu v Dřevčické ulici.

Vyžlovská, parkoviště proti č. o. 24 14. 6. 13.00–16.00 Strašnice

nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková 14. 6. 13.00–16.00 Záběhlice

Na Slatinách, u můstku 14. 6. 13.00–16.00 Michle

U Trati x Na Spádu 19. 6. 15.00–18.00 Strašnice

Ostružinová x Jahodová 20. 6. 9.00–12.00 Záběhlice

U Záběhlického zámku 20. 6. 9.00–12.00 Záběhlice

U Kombinátu, v ohybu ulice 20. 6. 13.00–16.00 Strašnice

Molitorovská x Bylanská 20. 6. 13.00–16.00 Strašnice

Janderova x Chládkova 21. 6. 9.00–12.00 Malešice

Nad Vodovodem x Slunečná 21. 6. 9.00–12.00 Strašnice

Na Slatinách x Nad Elektrárnou 21. 6. 13.00–16.00 Michle
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VELKOOBjEMOVÉ 
KONTEjNERY
Do kontejnerů lze odkládat výhradně domovní 
odpad objemného charakteru – nábytek, 
podlahové krytiny, kovové odpady, zdravotní 
keramiku, zrcadla, lyže apod. Do kontejnerů 
naopak nepatří nebezpečné odpady (včetně 
ledniček, monitorů, televizorů, autobaterií 
apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební 
odpad. Kontejnery je zakázáno používat k od-
kládání odpadů z podnikatelské činnosti. 

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

TERMÍNY PŘIsTAVENÍ

místo přistavení datum čas řistavení katastr

Kounická x Černická 3. 6. 13.00–17.00 Strašnice

Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ 3. 6. 14.00–18.00 Strašnice

Ve Stínu x Na Výsluní 4. 6. 13.00–17.00 Strašnice

Běchovická x Révová 4. 6. 14.00–18.00 Strašnice

P Ř Í M Ě S T S K Ý 

TÁBOR

Městská část 
Praha 10 
zve děti na

1. turnus 
3. 8.–7. 8. 2020      
2. turnus  
10. 8.–14. 8. 2020
Sport všeho druhu pod vedením 
zkušených lektorů v SK Slavia Pra-
ha I Kreativní činnosti I Soutěže 
a hry  I Celodenní výlet

ZŠ Eden

3. turnus       
17. 8.–21. 8. 2020
Soutěže I Hry a kreativní činnosti
I Vycházky I Turnaje I Spousta zá-
bavy a pohybu I Noví kamarádi

KD Barikádníků

PRO DĚTI 6–13 LET

Více na praha10.cz

Registrace on-line na:
praha10.cz/akce-a-projekty/ostatni-projekty/primestsky-tabor

Po registraci je nutné naskenovat a zaslat vyplněnou přihlášku 
na milan.novak@praha10.cz nebo ji odevzdat do 12. 6. 2020 
na ÚMČ Praha 10 (Vršovická 68, Praha 10) 
budova C, 4. patro, odd. sportu, kancelář 414 nebo 415.

Cena celkem: 

2 000 Kč 
bydliště a školní docházka 
na území MČ Praha 10

2 500 Kč 
bydliště mimo území 
MČ Praha 10

3x denně jídlo 
svačina – oběd – svačina 
+ pitný režim

Vilová x Pod Rapidem 4. 6. 15.00–19.00 Vinohrady

Ryšánkova x Ve Slatinách 6. 6. 8.00–12.00 Záběhlice

Popovická (proti Brtnické) 6. 6. 10.00–14.00 Michle

Mokřanská – Běžná; mobilní dvůr 7. 6. 10.00–15.00 Strašnice

Omská x Murmanská 8. 6. 13.00–17.00 Vršovice

Sedmidomky (u dětského hřiště) 8. 6. 13.00–17.00 Michle

Vlašimská x Bratří Čapků 8. 6. 14.00–18.00 Vinohrady

U Trati x Na Spádu 8. 6. 14.00–18.00 Strašnice

U Roháčových kasáren x 
Novorossijská 8. 6. 15.00–19.00 Vršovice

Na Vinobraní x Oty Pavla 9. 6. 15.00–19.00 Záběhlice

V Rybníčkách (proti Šibřinské) 10. 6. 13.00–17.00 Strašnice

Janderova x Chládkova 10. 6. 14.00–18.00 Malešice

Dobročovická x Slapská 11. 6. 13.00–17.00 Strašnice

Chorvatská x Dykova 11. 6. 14.00–18.00 Vinohrady

Topolová x Jahodová 11. 6. 15.00–19.00 Záběhlice

Práčská 101, parkoviště pod 
Jasmínovou 13. 6. 8.00–12.00 Záběhlice

Ruská x Tolstého 13. 6. 10.00–14.00 Vršovice

V Korytech x Jesenická 15. 6. 13.00–17.00 Záběhlice

Šafránová x Chrpová 
(okraj parku) 15. 6. 13.00–17.00 Záběhlice

Kodaňská x Norská 15. 6. 14.00–18.00 Vršovice

Vrátkovská x Tuklatská 15. 6. 14.00–18.00 Strašnice

Přetlucká x Prusická 15. 6. 15.00–19.00 Strašnice

Rybalkova x Charkovská 16. 6. 15.00–19.00 Vršovice

Pod Strání – vedle č. o. 33 17. 6. 13.00–17.00 Strašnice

Hostýnská (u školy) 17. 6. 14.00–18.00 Strašnice

Michelangelova (v proluce) 18. 6. 13.00–17.00 Strašnice

Mokřanská x Běžná 
(u tříděného odpadu) 18. 6. 14.00–18.00 Strašnice

Dukelská x Volyňská 18. 6. 15.00–19.00 Vršovice

Tulipánová x Želivecká 20. 6. 8.00–12.00 Záběhlice

Jesenická x Nad Trnkovem 20. 6. 10.00–14.00 Záběhlice

Na Pahorku x Pod Sychrovem II 22. 6. 13.00–17.00 Michle

Platanová x Kapraďová 22. 6. 13.00–17.00 Záběhlice

Nad Elektrárnou u ČD 22. 6. 14.00–18.00 Michle

Krymská x Kodaňská (ostrůvek) 22. 6. 14.00–18.00 Vršovice

Brigádníků x U Kombinátu 22. 6. 15.00–19.00 Strašnice

Nučická x Dubečská 23. 6. 15.00–19.00 Strašnice

Nosická (pod prod. Billa) 24. 6. 13.00–17.00 Strašnice

Nad Vodovodem x Slunečná 24. 6. 14.00–18.00 Strašnice

Srbínská, mezi garážemi, 
u tř. odpadu 25. 6. 13.00–17.00 Strašnice

Vladivostocká x Gruzínská 25. 6. 14.00–18.00 Vršovice

Sněženková x Meruňková 25. 6. 15.00–19.00 Záběhlice

Křenická x Olešská 27. 6. 8.00–12.00 Strašnice

Bramboříková, parkoviště 27. 6. 10.00–14.00 Záběhlice

Rektorská x Bakalářská 29. 6. 13.00–17.00 Malešice

Kamelova mezi č. 2 a 4 29. 6. 13.00–17.00 Záběhlice
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ŘÁDKOVÁ 
INZERCE ZDARMA
–  Podporujeme naše podnikatelské subjekty 

při odstraňování následků koronavirové 
pandemie formou poskytnutí bezplatné 
řádkové inzerce. Chceme tím přispět 
k návratu lidí do místních provozoven 
a využívání zdejších služeb. 

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

–  Tato forma podpory potrvá do konce 
letošního roku, tedy do prosincového 
vydání. Poslední příjem bezplatné inzerce 
tak bude 10. listopadu.

–  bezplatnou řádkovou inzerci lze objednat 
prostřednictvím formuláře na 
www.praha10.cz/radkovka. 

–  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.

KoNCePT 0
bistro kavárna u Grébovky v minimaliatickém 
stylu. Poklidné místo bez stresu, káva 
od české rodinné pražírny, domácí koláče 
a dorty jako od babičky, víno, pivo, limonády 
i jednoduché občerstvení se zásadou stop 
plýtvání. Hrajeme hudbu z lP na přání! 
Donská 3, www.facebook.com/konceptnula, 
737 501 639

JíDelNa VrŠoViCe
Vaříme v pracovní 
dny denně kvalitní 
a rozmanitou stravu 
domácího typu pro 
občany Prahy 10. 
Nacházíme se proti 
Koh-i-nooru vedle 
Penny. Vršovická 
1462/66, 
www.jidelna.info, 
773 534 900

JoSeF MaTTaNelli
Provádíme plynařské, instalatérské 
a elektrikářské práce, mechanické čištění 
kanalizace a revize plynového vedení. 
Holandská 42, pepa.mattanelli@seznam.cz, 
603 416 174

HoDiNáŘ-ZlaTNíK Karel
Prodej hodinářského a zlatnického zboží. 
opravy hodinek, hodin, budíků, zlatých 
a stříbrných šperků. Výměny baterií, prodej 
řemínků a náramků. Vršovická 40, 
www.hodiny-zlato.cz, 271 722 302

iTCaN
Trápí vás počítač? Jsme tu pro vás! Vyřešíme 
každý problém spojený s vaším počítačem 
nebo notebookem. Provádíme čištění, 
aktualizace, instalace, konzultace, výkup 
starých i nefunkčních zařízení a do odvolání 
zdarma vzdálenou podporu. Vyzkoušejte nás. 
Murmanská 7, www.itcan.cz, 731 732 737

HáJeK ZeDNiCTVí-MalíŘSTVí
Kompletní rekonstrukce bytu, domu, 
nebytových prostorů. Veškeré zednické, 
malířské, obkladačské, podlahářské a bourací 
práce; odvoz suti zajištěn. Tel.: 777 670 326

SaMoobSlužNá PráDelNa SKalKa
Potřebujete si vyprat a usušit? u nás žádný 
problém. Na Padesátém 3132/40, Strašnice, 
www.vyperete.cz, tel.: 776 545 006

čiŠTĚNí KoberCŮ a SeDačeK
extrakční metodou. Praxe 8 let. 
Tel.: 732 212 022 – DáMy S luXeM

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

SuCHeVaZby.CZ
Nabízíme sortiment dekoračního 
a floristického materiálu prostřednictvím 
e-shopu s osobním odběrem zdarma 
ve Vršovicích. Zabýváme se výrobou 
floristických dekorací. Zadejte slevový kód 
iNZ10 do poznámky v objednávce a získáte 
slevu 10 % na nákup. K botiči 1453/6, 
www.suchevazby.cz, 775 208 975

PráDelNa raMíNKo
Nabízíme praní, mandlování a žehlení 
prádla. Máme i velkou pračku na deky, 
potahy matrací a jiných objemných věcí. 
Saratovská 27, 
www.pradelna-raminko.cz, 606 938 405

ZábĚHliCKÝ SCuK
Nakupujte lokální farmářské potraviny 
on-line a vyzvedněte si svůj nákup u nás. 
Záběhlická 108, www.scuk.cz/zabehlice, 
606 649 278

oNe TWo SPeeD QueeN
Vážení zákazníci, naše samoobslužná 
prádelna je opět v plném provozu. Těšíme se 
na Vaši návštěvu! Vršovická 927/56, 
www.pradelnapraha10.cz, 605 917 706

PaVel JaNči
oprava žaluzií – 
výměna vodicích 
lanek – nové žaluzie 
– seřízení plastových 
oken a balkonových 
dveří – antismogové 
sítě – sítě proti hmyzu. 
zdenek.janci@email.cz, 
733 720 950

JoHaNa JaNŮ
Šití na zakázku, opravy a úpravy oděvů. 
ostružinová 24/2181, www.facebook.com/
opravyaupravyodevu, 733 612 090

aKaDeMie DoučoVáNí VrŠoViCe
Nabízíme pomoc s matematikou a fyzikou 
pro ZŠ a SŠ. Doučování probíhá v kancelářích 
nebo on-line. Vršovická 416/9, 
www.amatika.cz, 607 570 747

TiMoTHy JaMeS laMberT
rodilý mluvčí z uSa nabízí soukromé 
a firemní lekce angličtiny včetně výuky 
přes Skype. Cena soukromé lekce 400 Kč / 
60 minut, firemní lekce 500 Kč / 60 minut. 
lze vystavit fakturu. Na louži 1308/23, 
lambert.english@gmail.com, 776 763 813

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Ač Slovák, od jehož narození v Trnavě uplynulo v dubnu 
sto deset let, zapsal se tento skvělý sportovec i do dějin 
naší městské části. Do Prahy se vydal jako čerstvě vyučený 
zámečník za prací a údajně absolvoval celou cestu 
pěšky. Houževnost mu zřejmě pomohla i ke sportovním 
úspěchům. Nejprve zkoušel vzpírání, ale nakonec zakotvil 
u řeckořímského zápasu. Ve třicátých letech patřil k naprosté 
domácí špičce, získal patnáct titulů mistra republiky a šířil 
slávu vršovického firemního klubu AFK Waldes, kde působil 
se svými dvěma bratry. V proslulé továrně také pracoval 
a nedaleko v Bulharské ulici bydlel. Četné úspěchy získal 
i na mezinárodní scéně. Olympijská účast v Los Angeles 
1932 mu ještě kvůli nedostatku peněz unikla, ale o čtyři 
roky později po skvělém výkonu vybojoval (… pokračování 
v tajence). Po návratu ho čekalo bouřlivé přivítání 

jOZEf HERDA (1910–1985)

ZDroJ: 
www.trnava-vuc.sk/sk/JoZef-herDa/

a od továrníka Waldese i lepší pracovní pozice 
za vyšší plat. Ještě po válce vyhrál kvalifikaci 
na olympijské hry v Londýně, ale do reprezentace 
povolán nebyl. Po ukončení závodní kariéry 
v roce 1956 u zápasu zůstal jako trenér, rozhodčí 
a funkcionář. 

Správné znění tajenky zašlete do 20. června 
2020 na adresu Praha 10, měsíčník městské 
části, Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10, nebo 
e-mailem na redakce@praha10.cz. Nezapomeňte 
uvést svou adresu či jiný kontakt. Tři vylosovaní 
výherci od nás obdrží knihu. 

Tajenka z minulého čísla zní „na Kampu do vily 
k Janu Werichovi“. Knihu za správnou odpověď 
od nás dostanou: Marta Nováková, Milan Vodička 
a Renáta Daňková, všichni z Vršovic.

DEsÍTKOVÁ KŘÍžOVKA



DEN JÓGY
sobota  20.6.

V MALEŠICKÉM PARKU

13.00  
Fit jóga

13.40  
Jóga proti 
bolestem zad   

14.30  
Dětská jóga

15.00  
Slow Flow jóga   

15.45  
Teens jóga

16.15   
Dance jóga

Vezměte si sportovní oblečení, podložku na cvičení 
i zbytek rodiny a přijďte na

Přijďte také na 
pravidelné lekce jógy 18. a 25. 6. od 18 do 19 h.
Pokračovat pak budou v září a říjnu.
Sraz na rohu Káranské a Cerhenické.

#OpětSpolu

Chyběli jste nám!
Váš Eden

www.nceden.cz
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