Nové vedení radnice
Prahy 10

Po komunálních volbách
v říjnu minulého roku se
v Praze 10 ustavila nová
koalice
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na Kubáni znovu ožilo
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Vládci Krkonoš

Úvodní slovo
STAREJME SE SPOLEČNĚ!
Vážení a milí obyvatelé Prahy 10,
držíte v rukou „nulté“ číslo měsíčníku „Praha 10“.
Znovuobnovený radniční časopis naší městské
části je zde. A že bylo na čase!
Obnovení radničního časopisu bylo jedním
z důležitých cílů nové radniční koalice. Místní
tiskoviny jsou přirozenou součástí života měst
i obcí. Politika je jen jednou částí jejich obsahu.
Jsme přesvědčeni, že měsíčník „Praha 10“ má
podporovat život občanské společnosti. V době
nezdravého tlaku na uniformitu bude přispívat
ke zdravé hrdosti na místo, kde žijeme, i k užitečné výměně informací mezi mladšími a staršími,
mezi jednotlivými čtvrtěmi... Vždyť přece v naší
krásné Praze 10 máme na co být pyšní!
Měsíčník „Praha 10“ hodlá být i praktickou
pomocí. Spolehlivým zpravodajem pro ty, které
zajímá, jestli je bezpečno v okolí jejich bydliště
a jak často se v jejich blízkosti uklízí. Slovo chceme dávat prorodinným aktivitám, klubům seniorů
i nejmladší generaci. Obyvatele jednotlivých
čtvrtí budeme včas informovat o významných
stavebních záměrech v Praze 10. Rodičům pomůže měsíčník „Praha 10“ při vybírání školky a školy
pro jejich děti. Pravidelně budeme dávat prostor
spolkům a sportovním a volnočasovým klubům,
které zápasí o každou korunu a chtějí, aby se
o jejich činnosti vědělo. Seniory chceme informo-

obsah
vat o aktuálním dění v jejich bydlišti i o nabídce
zdravotních a sociálních služeb.
Naším společným úkolem je dobře znát své
město. Radnice má umět účinně a rychle pomoci
těm, kteří to naléhavě potřebují. Starost o druhé,
o ty, kdo jsou zranitelní, je základem dobrého
uspořádání veřejných záležitostí. Pamatujme
na to a starejme se společně!
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Programové prohlášení nové rady

7	Rozpočet Prahy 10
8	Otázka pro zastupitele
10	Moje stopa
11	Farmářské trhy

Měsíčník „Praha 10“ bude i prostorem, kde
můžete dávat zpětnou vazbu nám, voleným politikům. Já i moji kolegové z Rady a Zastupitelstva
MČ Praha 10 vám budeme za konkrétní a slušnou
zpětnou vazbu vděční. Novinkou bude i prostor
pro vyjádření zastupitelské opozice. Ani to tu
nebylo zvykem, ale k demokracii patří pestrost.
Z obnovovaného časopisu mám obrovskou
radost. Pracujeme ze všech sil na tom, aby začal
pravidelně vycházet ještě před letními prázdninami. Doufám, že přispěje k většímu zájmu
o veřejné záležitosti Prahy 10. Ty mají stovky podob: od spolkové činnosti přes dobrovolnictví až
po jednorázové nasazení třeba při úklidu v okolí
vlastního bydliště. Děkuji vám za to, že myslíte
na společné dobro nás všech!

12	Revitalizace OC Cíl

Pěkné, inspirativní a pravidelné čtení měsíčníku
Praha 10 vám přeje

— Renata Chmelová,

starostka Prahy 10

13	Strategie pro Desítku
14	Má vlast cestami proměn
15	Ceny bratří Čapků
16	Zápisy do mateřských škol
17	Mobilní Rozhlas
18	Kulturní servis
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Životní prostředí

22	Akce MČ Praha 10
23	Desítková křížovka

Veškeré náměty, připomínky či nabídky na spolupráci posílejte na výše uvedenou adresu
redakce měsíčníku Praha 10.
Praha 10 / duben 2019
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Radnice informuje

Nové vedení
radnice
Prahy 10
Po komunálních volbách v říjnu minulého
roku se ustavila nová koalice ve složení
VLASTA, Piráti a ODS, která převzala vedení
městské části Praha 10. V nové devítičlenné
radě má každý z těchto politických subjektů
tři místa, starostkou byla zvolena Renata
Chmelová (VLASTA). Všichni členové rady
jsou pro výkon své funkce uvolněni, s výjimkou starostky, která je zároveň senátorkou
Parlamentu ČR. Zastupitelstvo městské
části svěřilo jednotlivým radním příslušné
kompetence.

Výsledky komunálních voleb 2018 v Praze 10
Volební účast: 42, 66 % (34 019 odevzdaných obálek)
Starostové pro Prahu /
Zelená pro Desítku

VLASTA – koalice občanů
Prahy 10, KDU-ČSL, STAN
a Desítky pro domácí

6.

Spojené síly pro Prahu 10/
TOP 09 a nezávislí

5.

6,67 %
3 mandáty

12,38 %
6 mandátů

4.

2.

13,37 %
7 mandátů
ANO 2011

Rada městské části Praha 10

1.

20,33 %
11 mandátů

3.

17,84 %
10 mandátů

14,22 %
8 mandátů
ODS

Česká pirátská
strana
zdroj: www.volby.cz

Renata Chmelová, starostka (VLASTA) – strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy, MA21
Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka (Piráti) – životní prostředí, městské akciové společnosti, sport a volnočasové aktivity
Filip Humplík, místostarosta (ODS) – doprava a parkování, rekonstrukce radnice a KD Eden
MgA. David Kašpar, místostarosta (VLASTA) – školství, kultura a sousedské vztahy
Ing. Petr Beneš, místostarosta (Piráti) – majetek (byty/nebyty, pozemky), správní firmy, IT
Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta (ODS) – územní rozvoj, kulturní památky, podpora podnikání
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka rady (VLASTA) – finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet
Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen rady (Piráti) – sociální a rodinná politika, zdravotnictví, bezpečnost, hazard
Olga Koumarová, uvolněná členka rady (ODS) – investice, budovy ZŠ a MŠ

Programové
prohlášení
nové rady
Rada městské části Praha 10 ve složení VLASTA, Piráti a ODS schválila na svém zasedání
na začátku února Programové prohlášení rady
pro volební období 2018–2022. jeho znění
vychází z již dříve uzavřené koaliční smlouvy.

Členové nové rady (zleva):
F. Humplík, J. Komrsková, P. Beneš, R. Chmelová, D. Kašpar, L. Sedmihradská. M. Valovič, O. Koumarová, M. Kočí

4

duben 2019 / Praha 10

„Naším cílem je otevřená, efektivně a odpovědně hospodařící městská část, která usiluje
o všestranný rozvoj celého svého území a zároveň naslouchá svým obyvatelům. Za velmi
důležité považuji, že jsme se zavázali zpracovat Strategický plán rozvoje Prahy 10, který
budeme vytvářet ve spolupráci s veřejností,”
uvedla ke schválenému dokumentu starostka
Renata Chmelová. Právě informovanost veřejnosti je pro nové vedení radnice důležitou
oblastí, na kterou se chce zaměřit. Plánuje
proto spuštění nových komunikačních kanálů,
které budou přístupné občanům všech věkových kategorií a budou srozumitelnou formou
informovat o tom, co se v Praze 10 děje.

Programové prohlášení
„Programové prohlášení je pro nás obrovský
závazek a ke všem zmíněným prioritám se
budeme stavět čelem,“ konstatovala první
místostarostka Jana Komrsková. „Čisté ulice,
nová výsadba zeleně, podpora komunitního
zahradničení nebo efektivní a transparentní
rozdělování dotací na sport a volnočasové
aktivity jsou jednou z našich priorit.“
Místostarosta Filip Humplík vyjádřil spokojenost s tím, jak se koaliční partneři dokázali
rychle a korektně domluvit, a dodal: „Do programového prohlášení se dostaly všechny
důležité body našeho předvolebního programu. Ať už se jedná o řešení situace KD Eden,
otázku parkovacích zón nebo výstavbu
parkovacích domů.“
Programové prohlášení je rozčleněno do 11 tematických kapitol, které souvisejí s kompetencemi jednotlivých členů nové rady.

OTEVŘENÁ RADNICE

Změníme současnou radnici
na moderní, příjemný a vstřícný úřad pro občany i úředníky. Zodpovědně připravíme
rekonstrukci budovy radnice, aby odpovídala
potřebám 21. století. Zlepšíme přístup radnice
k veřejnosti – naším cílem je, aby se každý
cítil na úřadu vítán. Každý občan bude mít
možnost kontrolovat rozhodování, zakázky
a výdaje města rovnou z pohodlí svého domova, ale bude také moci vstupovat do tvorby
strategie městské části, a přímo se tak podílet
na strategických rozhodnutích. Budeme
informovat všechny obyvatele, využijeme
k tomu moderní on-line kanály a také klasické
tištěné radniční noviny. Pro ty, kdo mají raději
osobní setkání, budou dveře starostky a všech
radních pravidelně otevřené.
•O
 tevřeme jednání radnice veřejnosti. Zastupitelstvo se bude scházet častěji než dosud.
Zavedeme pravidelná setkávání radních
s občany.
•P
 řipravíme otevřené besedy k podstatným
tématům a společně zpracujeme strategický
plán rozvoje Prahy 10. Budeme podporovat
zavádění ověřených procesů místní Agendy 21.
•Z
 novu začneme vydávat radniční noviny
Prahy 10 a využijeme potenciál on-line
komunikace s občany. Zvýšíme tak informovanost občanů a zapojíme je do aktuálního
dění.
•B
 udeme publikovat otevřená data a zveřejníme vše, co nám zákon umožňuje. Spustíme
rozklikávací on-line rozpočet.
•Z
 avedeme otevřené a průhledné zadávání
a vyhodnocování všech veřejných zakázek.
Zajistíme tak větší konkurenci, snížíme cenu
a zvýšíme kvalitu poptávaných produktů
a služeb.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Chceme Prahu 10 moderní,
otevřenou a vstřícnou ke svým
obyvatelům. Budeme klást důraz
na její promyšlený rozvoj. Otevřeme ji moderním způsobům plánování i kvalitní
soudobé architektuře. Vše budeme provádět
s respektem k místním hodnotám, ve snaze
o zkvalitnění veřejného prostoru a ochranu
ploch zeleně. U zásadních projektů budeme
vypisovat veřejné architektonické soutěže
o návrh dle pravidel České komory architektů
a využijeme k tomu i potenciál vysokých škol.
Zajistíme participaci veřejnosti při přípravě
a pořizování územně plánovací dokumentace.
Ohledně stavebních záměrů budeme komunikovat s občany a občanskými iniciativami,
aby se o všech plánovaných stavbách ve svém
okolí dozvěděli včas. Budeme prosazovat
sebevědomý přístup městské části k developerům, aby se významným způsobem podíleli
na řešení dopadů svých projektů na okolí
– zvyšováním kapacity škol a školek, opravami ulic a chodníků nebo budováním nových
parkovacích stání a zastávek MHD.
• Koncepčně dopracujeme urbanistickou
studii oblasti Bohdalec – Slatiny – brownfield
Strašnice.
• Navrhneme smysluplný rozvoj obchodních
center na sídlištích: Cíl, Květ, Astra a Skalka.
• Budeme pokračovat v tvorbě dlouhodobé
strategie podoby uspořádání ulic, náměstí,
parků a dalších veřejných ploch, což je cílem
koncepčního dokumentu nazvaného Generel
veřejných prostranství Prahy 10.
• Budeme hrát aktivní roli v zachování Trojmezí jako přírodního parku.
• Odmítáme kontejnerové překladiště v Malešicích.
• Podpoříme vznik Drážní promenády jako nového zeleného koridoru a zóny pro relaxaci
i aktivní pohyb.
• Zlepšíme bezbariérovost městské části a její
prostupnost pro pěší, budeme systematicky
obnovovat městský mobiliář.

HOSPODAŘENÍ

Zasadíme se o efektivní hospodaření Prahy 10. Nemovitý
majetek budeme spravovat tak,
aby sloužil ku prospěchu občanů
a jako zdroj příjmů městské části. Zaměříme
se na jeho pečlivou údržbu a rozvoj, nebudeme jej bezmyšlenkovitě rozprodávat na úkor
dalších generací. Budeme pravidelně soutěžit
dodavatele služeb a průběžně vyhodnocovat potřebnost již nasmlouvaných dodávek.
Systematicky se budeme věnovat získávání
dotací z českých i evropských zdrojů. Vyvineme veškeré úsilí, aby rozpočet městské části
byl vyrovnaný.

• Zlepšíme fungování městských akciových
společností – městská akciová společnost
má občanům sloužit.
• Zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek, a tím dosáhneme lepších cen a kvalitnějších služeb.
• Budeme pravidelně, otevřeně a srozumitelně
informovat o hospodaření městské části, zřízených organizací a vlastněných společností.
• Budeme promyšleně investovat s cílem
poskytovat kvalitní veřejné služby a zajistit
udržitelné financování těchto služeb.

ŠKOLSTVÍ

Zajistíme dostatečné kapacity
v mateřských a základních školách,
abychom poskytli zázemí pro kvalitní vzdělávání na území Prahy 10.
Zlepšíme podmínky pro práci ředitelů – snížíme byrokratickou zátěž a podpoříme jejich
samostatnost. Pomůžeme učitelům, aby mohli
lépe učit naše děti. Nabídneme jim prostor
pro celoživotní vzdělávání a jejich vzájemnou
spolupráci. Zavedeme pravidelná setkání, kde
budou ředitelé i učitelé moci vyjadřovat své
připomínky a přinášet nápady na zlepšení.
Budeme dále rozvíjet vazby mezi školami
a rodiči. Vzdělávací instituce jsou přirozeným
centrem života lokalit a mají mít vliv na jejich
přirozený a kulturní rozvoj. Posílíme spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy.
• Dokončíme stavbu MŠ Nad Vodovodem a zahájíme stavbu MŠ Bajkalská.
• Urychleně zprovozníme tělocvičnu u ZŠ Švehlova.
• Zrevitalizujeme hřiště při ZŠ Brigádníků.
• Budeme pokračovat v přípravě rekonstrukce
základní školy V Olšinách, která se po letech
opět stane místem kvalitního veřejného
vzdělávání.

DOPRAVA

Doprava patří k největším
výzvám, před kterými naše
městská část stojí. Chceme Prahu 10 stejně příjemnou pro chodce,
řidiče, cyklisty i uživatele městské hromadné
dopravy. Víme, že parkování trápí nás všechny.
I proto chceme navýšit počet parkovacích
míst a zasadit se o výstavbu nových parkovacích domů.
• Budeme prosazovat nový systém parkování,
který bude primárně sloužit obyvatelům
Prahy 10. Současně budeme hledat cesty
k vybudování parkovacích domů a dalších
míst na parkování.
• Parkovací zóny podpoříme v takové podobě,
která bude občanům naší městské části
sloužit, ne je omezovat.
Praha 10 / duben 2019
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Programové prohlášení
• Podpoříme moderní trendy v městské dopravě – zlepšování služeb MHD, transparentní
rozvoj elektromobility a car/bike sharingu
nebo využití prvků smart cities.
• Ve spolupráci s Technickou správou komunikací budeme usilovat o rychlejší a systémové
opravy silničních a chodníkových povrchů.
• Umožníme okamžité elektronické nahlašování autovraků v ulicích.

BEZPEČNOST

Chceme Prahu 10 bezpečnou jak
pro zdejší obyvatele, tak pro její
návštěvníky. Budeme posilovat
spolupráci se státní i městskou policií, hasiči, záchranáři i Magistrátem hl. m. Prahy. Bezpečnostní situaci budeme průběžně
vyhodnocovat i s využitím institutu místního
šetření.
• Každý obyvatel Prahy 10 bude znát svého
strážníka městské policie.
• Podpoříme navýšení četnosti policejních
kontrol v lokalitách s vyšší mírou kriminality.
• Zlepšíme informovanost o aktuálních bezpečnostních rizicích s důrazem na prevenci.
• Otevřeme jednání s Magistrátem hlavního
města s cílem omezit další provoz a propagaci heren na území Prahy 10.

KULTURA

Vytvoříme kvalitní podmínky
pro rozvoj kultury v Praze 10.
Společně s kulturními aktéry
zformulujeme sdílenou vizi pro
kulturu. V kulturní komisi budou zastoupeni
odborníci. Budeme pečovat o kvalitní zázemí
pro konání kulturních akcí v institucích
i ve veřejném prostoru, a to včetně vhodného využití kulturních památek. Zajistíme
včasné a transparentní přidělování grantů,
kterými podpoříme kvalitní projekty. Najdeme
partnery, kteří se budou podílet na financování kulturních aktivit v Praze 10. Zlepšíme
informovanost o připravovaných kulturních
akcích a podpoříme komunikaci s jejich aktéry,
kulturními organizacemi a spolky. Podpoříme
vznik zázemí pro sousedský a komunitní život
v naší městské části.
• Zprovozníme kino Vzlet a vypíšeme výběrové řízení na jeho provozovatele.
• Zahájíme rekonstrukci Strašnického divadla.
• Podpoříme kvalitní program a služby v Kulturním domě Barikádníků a naplánujeme
rekonstrukci objektu.
• Budeme řešit situaci Kulturního domu Eden
– popíšeme aktuální stav, zpracujeme záměr
a rozhodneme o dalším postupu.
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• Nová kulturní politika se stane účinným
plánem rozvoje kultury v Praze 10.
• Zavedeme nástroje propagace kulturních
aktivit v naší městské části.
• Zařídíme provoz letního kina.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Budeme prosazovat zodpovědnou rodinnou
politiku.
• Budeme podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali služby v co největší
šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10.
• Zajistíme lepší informovanost o službách
dostupných v naší městské části.

Zdravé životní prostředí vnímáme jako nezbytnou podmínku pro udržitelný rozvoj
Prahy 10 a vyšší kvalitu života jejích obyvatel. Proto zajistíme profesionální
a pravidelnou péči o čistotu ulic a veřejných
prostranství, kvalitní údržbu městské zeleně,
parků a rekreačních ploch. Budeme s veřejností pečlivě projednávat významné stavební
záměry a jejich vliv na životní prostředí a zdraví. Městskou část otevřeme novým trendům
a technologiím, které přispívají ke zlepšování
stavu ovzduší a snižování hlukové zátěže.
Podpoříme zapojení občanů do sdílené odpovědnosti za udržitelný rozvoj města.

• Dokončíme probíhající rekonstrukci Polikliniky Malešice.

• Nastavíme standardy kvality úklidu ulic a veřejných prostranství, které budeme striktně
vyžadovat po dodavatelských firmách.

• Zpracujeme koncepci rozvoje obecního
bydlení a zrevidujeme současné Zásady
pronajímání bytů svěřených městské části
Praha 10.

• Budeme rychle reagovat na nepořádek kolem popelnic, zajistíme úklid černých skládek
v parcích a lesích, podpoříme dobrovolnické
úklidy.
• Nová výsadba zeleně a stromů bude dávat
smysl místem, druhem i funkcí.
• Zvýšíme péči o dosud přehlížené celky
zeleně, jako jsou např. park Solidarita, okolí
Botiče, les Skalka a parčíky u Malešického
náměstí.
• Podpoříme komunitní zahrady, kompostování, recyklaci a projekty odpovědné spotřeby.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST
A RODINNÁ POLITIKA

• Zřídíme nízkoprahový klub pro mládež.

BYTOVÁ POLITIKA

Nové vedení radnice si uvědomuje svou společenskou
a veřejnou odpovědnost a vnímá
existenci konkrétních skupin
osob, které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu s bydlením. Těmto občanům
hodlá poskytovat možnost pronájmu obecních
bytů za předem stanovených a transparentních podmínek.

• Zlepšíme evidenci veškerého nemovitého
majetku a zavedeme moderní systém správy,
který zajistí, že žádné byty a nebytové prostory nezůstanou dlouhodobě nevyužívané.

SPORT A VOLNÝ ČAS

Zajistíme kvalitní rozvoj profe
sionálního i amatérského sportu
v naší městské části. Podporu
budeme cílit spravedlivě, abychom zohlednili potřeby všech klubů a spolků.
Otevřeme další sportoviště pro všechny
věkové kategorie obyvatel Prahy 10. Budeme
se snažit o veřejné zpřístupnění a plné využití
školních hřišť a sportovních areálů v majetku
městské části.

Budeme průběžné sledovat
a vyhodnocovat potřebnost
sociálních služeb pro své občany. Za tímto účelem využijeme
také proces komunitního plánování. Zvýšíme
hospodárnost a efektivitu poskytovaných
sociálních služeb a občany budeme lépe informovat o jejich nabídce. Budeme klást větší
důraz na rodinnou politiku.

• Budeme finančně podporovat prostory určené pro volnočasové aktivity obyvatel všech
věkových kategorií a organizace zaměřené
na práci s dětmi a mládeží.

• Prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci zachováme pečovatelskou
službu osobám se sníženou soběstačností
v jejich domácím prostředí.

• Budeme udržovat dětská hřiště v provozuschopném a bezpečném stavu a rozvíjet lokální sportoviště ve všech částech Prahy 10.

• Udržíme kvalitní zdravotní a sociální péči
a poskytované služby ještě více zefektivníme.

• Zajistíme efektivní, rychlé, transparentní
a spravedlivé rozdělování dotací na sport
a volnočasové aktivity a finančně podpoříme
trenéry mládeže.

• Podpoříme otevření školních hřišť veřejnosti
a zajistíme finanční podporu na jejich efektivní správu.

— (red)

HOSPODAŘENí

Rozpočet
Prahy 10 jako
umění možného
Naše městská část má na letošní rok zajištěné financování na základě rozpočtu, který
v březnu schválilo zastupitelstvo. Praha 10
bude hospodařit s příjmy 645 mil. Kč, běžnými výdaji 814 mil. Kč a na investice vynaloží
602 mil. Kč. Celkový schodek se tedy vyšplhá
na 771 mil. Kč.
A proč je schodek rozpočtu tak vysoký?
Způsobily ho vysoké investice, které schválilo
a nasmlouvalo ještě předchozí vedení radnice.
„Rozpočet je nejdůležitější dokument, který
zastupitelstvo každý rok schvaluje a který
určuje, jakým směrem se bude městská část
ubírat. Z dědictví po předchozí koalici bude
pro nás rok 2019 rokem velkých investic.
Předchozí vedení podepsalo smlouvy na realizaci investic v celkovém objemu vyšším než
600 mil. Kč. Ty bude nutné v letošním a částečně i příštím roce financovat, a proto budeme mít schodkový rozpočet,“ uvedla starostka
Renata Chmelová. K největším investicím patří
rekonstrukce Polikliniky Malešice, domu v ulici
U Vršovického nádraží nebo kina Vzlet. Zároveň dojde k výstavbě MŠ Nad Vodovodem
a modernizaci školní jídelny v ZŠ Hostýnská.
Dlouho očekávané revitalizace, která již nyní
probíhá, se dočkal prostor před OC Cíl.
„Mezi naše priority patří také kvalitní a efektivní údržba městské zeleně a celkově úklid
městské části, na což je v rozpočtu vyčleněna
částka 95 mil. Kč. Dalším cílem je snížení počtu prázdných bytů i nebytových prostor, ze
kterých městské části v současnosti neplynou
žádné příjmy. Jejich nynější technický stav
však pronájem často neumožňuje. Proto jsme
na jejich opravy vyčlenili přes 60 mil. Kč,“
uvedla k podobě nového rozpočtu 1. místostarostka Jana Komrsková. Letos tak lze očekávat nižší výnosy z prodeje majetku a vyšší
náklady na opravy a udržování. Nicméně
v dalších letech tak bude možné pronajmout
opravené byty i nebytové prostory, které
byly kvůli velmi špatnému stavu často roky
prázdné. To bude znamenat vyšší příjmy, které
se na rozdíl od rychlých jednorázových příjmů
z prodeje majetku budou opakovat každý další
rok. V rozpočtu je zahrnuto také 215 mil. Kč
pro oblast školství, 134 mil. Kč půjde do sociální oblasti a zdravotnictví a na dotační
programy je vyčleněno 36 mil. Kč.
„Ve volbách jsme slíbili stavbu parkovacích
domů, protože parkování je to, co trápí obyvatele Desítky nejvíce. V letošním rozpočtu
jsme tak našli prostředky na studii, která by
nám doporučila, kde parkovací domy postavit

a jak je financovat. Zároveň chceme začít řešit
situaci s KD Eden. Proto jsme do rozpočtu
dostali prostředky na statický posudek, který
konečně odpoví na otázku, co s Edenem dál,“
říká místostarosta Filip Humplík.
Nová koalice VLASTA, Piráti a ODS hodlá
důsledně prosazovat princip otevřené radnice.
Proto byl poprvé v historii zveřejněn návrh

rozpočtu na webových stránkách městské
části více než měsíc před jeho projednáváním zastupitelstvem. Široká veřejnost včetně
opozice měla dostatek času a možnost se
k navrženému rozpočtu vyjádřit. Zároveň byl
vytvořen „Průvodce pro občany Prahy 10“, aby
se s navrhovaným rozpočtem mohl seznámit
úplně každý zájemce.
— (red)
Praha 10 / duben 2019
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Otázka pro zastupitele

Jak hodnotíte schválený rozpočet
městské části Praha 10 na letošní rok?
otázku zvolila koalice VLASTA
Po tom, co předvedla minulá vedení Prahy 10, hodnotíme rozpočet na rok 2019 jako
umění možného. Zdědili jsme po nich tvrdý
oříšek k rozlousknutí.
Vysoký schodek – 771 milionů korun – je přímým důsledkem rozhodnutí minulého vedení
radnice, jež v roce 2018 podepsalo smlouvy
na investice v objemu více než 600 mil. Kč.
V posledním roce vládnutí!
Jak se pozná odpovědný hospodář? Podle
běžných výdajů. Růst běžných výdajů
navržený touto koalicí je nejnižší od roku
2016. Chováme se šetrně a odpovědně. Jsme
však teprve na začátku velmi náročné cesty
k lepšímu fungování MČ Praha 10. Vedení
radnice se v roce 2018 opravdu „rozšouplo“.
Rozjelo náročné projekty, aniž by zajistilo
jejich dlouhodobé financování.
Největší změna tedy spočívá v tom, že my
své výdaje budeme chtít krýt příjmy. Odmítáme zacházet s jednorázovými příjmy z prodeje bytů jako s nevysychajícím zdrojem.
Zajistíme, aby běžné výdaje městské části
byly udržitelné. Začínáme se ihned starat
o stovky dlouhodobě prázdných bytů i nebytových prostor. Zvelebíme je, aby městské
části přinášely pravidelné peníze.
Naší prioritou je otevřená radnice. Proto
jsme návrh rozpočtu zveřejnili na webu
www.praha10.cz a jednání Finančního výboru
jsme otevřeli všem zastupitelům i veřejnosti.
Inspirujeme se dobrými příklady ze zahraničí,
kde má veřejné projednávání rozpočtu dlouhou tradici a účastní se ho desítky občanů.
Bylo dobře a včas vidět, že věci nelakujeme
narůžovo. Naopak každý mohl slyšet, že stav
financí Prahy 10 není dobrý.

Rozpočet v té podobě, ve které byl navržen
a schválen, je rozpočtem velmi kompromisním. Předchozí koalice před ukončením
svého mandátu podepsala řadu investičních
závazků, které musíme v letošním roce,
ale i v letech následujících do rozpočtu
zahrnout. To pochopitelně rozpočet výrazně
zatěžuje. Tyto smlouvy jsou nejen velmi obtížně vypověditelné, ale i značně nevýhodné
pro naši městskou část.
Je jistě pouze souhrou náhod, že hned tři
velké stavební zakázky získala společnost
nechvalně známého politického podnikatele,
lobbisty a bývalého radního pro územní rozvoj Prahy 10 Tomáše Hrdličky. Na posledním
jednání předchozí Rady městské části byl
dlouho před smluvním koncem prodloužen
pronájem městských prostor, a to za velmi
nestandardně výhodných podmínek pro
Vysokou školu finanční a správní. Smlouva je
platná až do roku 2031.
Finální podoba rozpočtu tedy rozhodně není
taková, jakou bychom si přáli, ale je maximem možného, abychom zajistili bezproblémové fungování Desítky. Ve schváleném
rozpočtu jsme například prosadili 60 milionů
korun na rekonstrukce dosud nevyužívaných
obecních bytů, které přinesou užitek jak
občanům Prahy 10, tak následně dlouhodobý
příjem do obecního rozpočtu. Jednorázové
příjmy z prodeje obecního majetku totiž
nejsou pro obecní rozpočet dlouhodobě
udržitelným modelem tak, jako to vnímalo
předchozí vedení naší městské části. Při
pokračování této krátkozraké ekonomické
politiky by již v blízké době nebylo co prodávat a byli bychom odkázáni pouze na nejisté
příjmy ze státního rozpočtu bez vlastních
finančních zdrojů.

Poučíme-li se z chyb minulosti, je větší šance, že se nám bude v Praze 10 dařit lépe.

Mgr. Pavel Mareš
zastupitel, VLASTA
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Ing. Jana Komrsková
1. místostarostka, Piráti

Po divokém večírku přijde vždycky kocovina
Toto univerzální moudro platí jak v životě,
tak ve správě veřejných financí. Jenže když
to přeženete na večírku, je vám špatně jen
druhý den. Pokud to přeženete s výdaji rozpočtu, bude se z toho městská část dostávat
více než jeden rok. A to přesně se na Praze 10 stalo, když minulé vedení podepsalo
smlouvy za 600 milionů, které nyní chtě nechtě musíme plnit. Kdyby tohle někdo udělal
v soukromé firmě, tak okamžitě letí.
Jinak je ale současný rozpočet to nejlepší,
co šlo s kartami, které jsme dostali, uhrát.
Za prvé je střídmý v běžných (provozních)
výdajích, které rostou nejméně za několik
posledních let. Efektivní chod úřadu, který
se chová odpovědně a zbytečně nevyhazuje
vaše peníze za zbytečnosti, je něco, co budeme vždy podporovat.
V rozpočtu se také řeší rekonstrukce
radnice, která se postupem času dostala
až do současného havarijního stavu. Tento
rok bude vysoutěžena firma na zpracování
projektové dokumentace, a samotná rekonstrukce se tak výrazně přiblíží.
Myslíme i na parkování. Počítáme s tím,
že konečně zjistíme, kde je nejvýhodnější
zajistit nová parkovací místa a také kde na to
sehnat peníze.
Začali jsme také konečně po 15 letech řešit
KD Eden. V rozpočtu jsou připraveny peníze
nejen na statický posudek, který odhalí
skutečný stav budovy, ale i na nezbytné
následné kroky.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří na nelehké přípravě rozpočtu pomáhali a při jeho
přípravě strávili dlouhé hodiny. Je to první
z několika městských rozpočtů, které nás
do příštích voleb čekají, a věřím, že ty další
budou ještě lepší a promítnou se do nich
i realistické a úsporné kroky, které jsme
v současné koalici připravili.

Filip Humplík
místostarosta, ODS

Zastupitelé TOP 09 ve shodě kritizují rozpočet městské části (včetně plánu zdaňované
činnosti a střednědobého výhledu) vytvořený a schválený současnou koalicí jako
zcela nevyhovující. Nové vedení vlastně jen
dojíždí nutné investice již smluvně zajištěné
a do budoucnosti neplánuje nic nového. Ani
tedy neplánuje, co udělat se Starou školou,
radnicí a s opravami MŠ a ZŠ.
Pokud nevíme, co nás čeká, nemůžeme se
na to dobře připravit. Je tedy nutné komunikovat a připravovat se na velké investice tak,
aby bylo možné expertně jednat s hlavním
městem Prahou či soukromými koinvestory.
Bez dat komunikovat nelze.
V politice je nutné počítat s volebními cykly
a je nutno respektovat minulou přípravu
i pracovat pro budoucí (i jiné) politické
reprezentace. Čas, který současná koalice
v přípravě budoucnosti ztrácí, se bude jen
těžko dohánět.
Místo důležitých věcí se jedná o detailech.
Jako příklad může sloužit vyškrtnutí opravy
únikové cesty ZŠ Kodaňská z rozpočtu a naopak zavedení 7,1milionové položky na zejména statický posudek KD Eden, kdy tuto
částku považujeme za abnormálně nadhodnocenou. V podobných příkladech bychom
mohli pokračovat. Minulá koalice předala
radnici s plnou pokladnou (1,3 miliardy Kč)
a rozpracovanými projekty i realizacemi.
Doufám, že nová koalice dostane rozum
a rozpracované projekty ve prospěch občanů
Prahy 10 se nakonec uskuteční.

Rozpočet koalice Vlasta – Piráti – ODS
v Praze 10 na rok 2019 má obrovský schodek, přestože neobsahuje žádnou novou vizi.
Připomíná seminární práci ekonoma-teo
retika – čísla sedí, ale za nimi není pohled
do budoucna. Plánovaná díra v rozpočtu je
proti loňsku několikanásobná. A aby také
ne, když v tomto volebním období nově platíme 5 místostarostů místo 2, všichni radní
s výjimkou starostky jsou uvolnění a náklady
na platy politiků jsou astronomické.
Praha 10 vždy byla známá tím, že dovedla
dobře investovat a také získávat na své
projekty peníze z jiných zdrojů – od města
nebo z fondů EU. Obnova zastávky na Průběžné, Malešický park nebo rekonstrukce
Moskevské jsou projekty, které nám další
městské části po zásluze závidí. Jsem ráda,
že se letos budou realizovat akce připravené v posledních třech volebních obdobích,
kdy jsem byla členkou rady. Revitalizace
okolí OC Cíl, kde bude vysazeno množství stromů pro radost místních i pro lepší
zvládání letních veder, oprava domu 30/30
v ulici U Vršovického nádraží, rekonstrukce
malešické polikliniky nebo obnovy jídelen
v základních školách jsou investice do majetku obce, do její budoucnosti a ve prospěch
našich občanů. Naopak se zjevně nepočítá
s rekonstrukcí Staré strašnické školy nebo
vily Karla Čapka, což je velká škoda. Až současná koalice vyčerpá nápady z minulých let,
nebude mít připraveného nic. Takový postup
je více než krátkozraký.
Rozpočet na rok 2019 je tak obsahově prázdný jako nedávno zveřejněné programové
prohlášení koalice Vlasta – Piráti – ODS. Kde
jsou ty plány a vize, které si tyto dlouhodobě
opoziční strany připravovaly na moment, až
se dostanou k moci?

Zásobník
projektů –
zapojte se!
Radnice podporuje aktivitu obyvatel
Prahy 10 v úpravách veřejného prostoru
a v pořádání komunitních a sousedských
akcí. Proto vyhlásila novou podobu soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro
Prahu 10“. Žadatelé mohou formou veřejné
podpory získat na své prospěšné projekty
dotaci do výše až 50 000 Kč. Přidělené
finanční prostředky potom slouží na úhradu
materiálových a režijních nákladů.
„Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, a to
s jakýmkoliv návrhem, který se vztahuje
k veřejnému prostoru nebo ke komunitním
a sousedským aktivitám na území městské
části Praha 10. Celkem je vyčleněna částka
800 000 Kč,“ uvedl místostarosta David
Kašpar.
Příjem žádostí bude probíhat
od 6. do 17. května dle schválených pravidel
soutěže. Veškeré potřebné informace jsou
zveřejněny na webových stránkách
www.praha10.cz.

chcete Zažít
město jinak?
Přistěhovali jste se do nové čtvrti, kde nikoho neznáte? Nebo zde naopak žijete roky,
ale přesto své sousedy znáte jen z fronty
na poště? Poznejte se navzájem zábavnou
formou – zorganizujte celodenní venkovní
slavnost. Přihlašování do zářijové akce
Zažít město jinak právě začíná.
Sousedské slavnosti mají zastřešující koordinaci, jejich program bude ale i letos, v sobotu
21. září, plně v režii místních organizátorů –
nejčastěji party přátel nebo místního spolku.

Ing. Tomáš Pek, S.E.
zastupitel, Spojené síly
pro Prahu 10 – TOP 09
a nezávislí

Ivana Cabrnochová
zastupitelka,
Starostové pro Prahu
– Zelená pro Desítku

A proč chtít zažít město jinak? Osobně poznáte své sousedy, jejich koníčky nebo um,
seznámíte se s činností organizací a podniků
ve vašem okolí a naučíte se přemýšlet jinak
o veřejném prostoru. Díky novým vazbám
také vznikají i další lokální iniciativy.
Pokud máte o organizaci slavností zájem,
potřebné informace naleznete na stránkách
zazitmestojinak.cz.
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Participativní rozpočet

Moje stopa
má konkrétní
obrysy

• Bosonohá stezka
Vybudování bosonohé stezky ve vnitrobloku
mezi ulicemi Na Stezce, Na Hroudě a Kubánským náměstím. Bude se skládat z několika
různých povrchů položených na geotextilii.

Městská část Praha 10 vyhlásila v září
loňského roku již čtvrtý ročník projektu
participativního rozpočtu „Moje stopa“. Cílem
bylo i tentokrát dát obyvatelům možnost navrhnout a posléze i rozhodnout, jak by chtěli
zvelebit veřejná prostranství ve svém okolí.
V průběhu března potom občané rozhodovali,
které návrhy budou realizovány. O přízeň
hlasujících se ucházelo celkem 11 návrhů
na zvelebení veřejných prostranství po celém
území městské části. Jednalo se o návrhy,
které připravili sami obyvatelé Prahy 10, aby
v různých lokalitách zpříjemnili život svým
sousedům. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – malé projekty do 500 000 Kč a velké
projekty do 1 milionu Kč. V rozpočtu městské
části je na provedení vítězných návrhů vyčleněna celková částka 5 milionů Kč, Hlasování, které bylo určeno obyvatelům Prahy 10
a uživatelům zdejších veřejných prostranství,
probíhalo do 25. března. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny ten samý den na zasedání
zastupitelstva městské části, kam byli také
pozváni navrhovatelé jednotlivých projektů.
Své preference nakonec projevilo celkem
2 561 hlasujících. „Potvrdilo se, že participace
a aktivní zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů samosprávy má smysl a že je to
správná myšlenka,“ uvedla radní Lucie Sedmihradská, garantka projektu. Podrobný popis
jednotlivých projektů včetně jejich vizualizací
najdete na www.moje-stopa.cz.

• Parkurové hřiště
Vybudování parkurového hřiště v Třezalkové ulici pro starší děti, pro které nejsou běžná dětská
hřiště vhodná a zajímavá. Stavebnicový systém
překážek a prvků vyvinutý speciálně pro tento
typ hřišť a cvičišť.
• Opravme zchátralé schody u MŠ Hřibská!
Celková oprava schodiště, které denně využívá také mnoho rodičů s dětmi, je ve velmi
špatném stavu a odstávající kluzké ocelové
hrany jsou navíc nebezpečné. Nájezd pro
kočárky je reálně nepoužitelný.

• Nový park Skalka
Úprava zeleného prostranství u metra Skalka.
Vzniknou zde mlatové chodníčky, které
usnadní pohyb v těchto místech. Uprostřed
řešeného území se plynulým srovnáním terénu
vytvoří zatravněný herní plácek, podél cest
budou osazeny dřevěné prvky (10–15 ks)
a na vyvýšeném místě vyroste pětimetrová
rozhledna.
• Desítkové knihobudky
Umístění osmi knihobudek do míst zeleně
a parků. Knihobudka je stylová knihovnička,
která podpoří čtenářskou gramotnost mezi
mladší generací, zabaví starší generace při od-

Výherní projekty 4. ročníku
„Moje stopa“

• Dětské mraveniště
Rozšíření lesního dětského hřiště při vstupu
do Bohdaleckého lesa, aby bylo vhodné i pro
starší děti. Na větším území budou umístěny
nové herní prvky (mraveniště, chůdy, „stonehenge“, skluzavka), mobiliář a výukové či
dekorativní prvky.

Malé projekty
• Herní sestava v Heroldových sadech
Návrh na umístění herních prvků do nevyužité
zeleně v blízkosti klavíru. Konkrétně se jedná
o dva šachové stolky a přilehlou plochu pro
hru „Člověče, nezlob se“.
počinku v parku a pomůže bezplatné výměně
již nechtěných knížek mezi sousedy.
Velké projekty
• Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská
Vylepšení parku oboustrannými lavičkami
s výhledem do zeleně i do ulic, které by stály
na vydlážděném prostoru po obvodě parku
ve stínu stromů. Osazení prostoru u Jakutské
ulice třemi sestavami lavic se stoly, instalace
veřejné knihovničky a vybudování zídky, která
by zakryla popelnice.
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Radnice informuje

Farmářské
tržiště
na Kubáni
znovu ožilo
Poslední březnovou sobotu se konečně
dočkali zájemci o nákup kvalitních potravin
a surovin od lokálních dodavatelů. Na Kubánském náměstí byly totiž obnoveny farmářské
trhy, o něž bude pečovat provozovatel, který
je na Desítce již dostatečně známý.
Po dlouhodobé nespokojenosti veřejnosti
vypověděla městská část na konci loňského
roku smlouvu společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., která v posledních letech konání
trhů zajišťovala. V polovině března Rada
městské části vybrala nového provozovatele,
spolek Archetyp, který trhy pořádal v letech
2010–2011.
„Od staronového provozovatele farmářských
trhů si slibujeme hlavně jejich oživení a pestrost nabízených produktů. Chceme, aby se
vrátila oblíbenost trhů na Kubáni mezi místní

lidi,” uvedla k výsledkům výběrového řízení
1. místostarostka Jana Komrsková.
Hodnotící komise řešila především návrh
celkové koncepce farmářských trhů, rozsah
a skladbu sortimentu, doprovodný program
a zkušenosti s pořádáním obdobných akcí.
Na základě obsahu předložených nabídek
a nejvyššího počtu hodnocení byl pak vybrán
spolek Archetyp.
„Naším cílem je, aby farmářské trhy byly nejen
prodejním místem, ale hlavně i prostorem pro
setkání, odpočinek a trávení volného času.
Jsme proto rádi, že nový provozovatel bude
na trzích pořádat zajímavé akce a bude také
dbát na ekologii a kvalitu nabízených potravin,“ uvedl místostarosta David Kašpar.

Pokud bude dobrá návštěvnost, slibuje Jiří
Sedláček navázat na rozličné slavnosti, které
na Kubáni pořádal při svém prvním působení
– například Jablečné slavnosti, Podzimní den
českého medu, v zimě pak Vesnické masopustní zabíjačky nebo pečení buřtů a mnoho
dalších.

Podle Jiřího Sedláčka, zástupce Archetypu, má
tržiště na Kubánském náměstí dobrý poten
ciál. V roce 2010 bylo jedním z prvních, kde se
v Praze trhy otevřely a brzy si získaly značnou
popularitu. „Vracíme se tedy na místo činu
po osmi letech a rádi bychom tržišti vrátili jeho
tehdejší esprit i návštěvnost. Rádi bychom
návštěvníkům Desítky představili nové tváře,
nové farmy a zajímavé nové koncepty. Samozřejmě, že ty kvalitní, kteří na Kubáň jezdili, zachováme. Vracíme se s pocitem, že vstupujeme
podruhé do stejné řeky. Doufejme, že to bude
vstup šťastný,“ přeje si nový provozovatel.

Nová sezona farmářské tržnice byla zahájena při jarní slavnosti. Pro návštěvníky byl
připraven hudební program včetně masek,
kostýmů a rekvizit. Svou zručnost si mohli
rodiče s dětmi vyzkoušet v různých řemeslných dílničkách. Dál budou trhy v provozu
až do 15. listopadu a v průběhu prosince jako
vánoční trhy. Ze zdejší nabídky si můžete
vybrat každé úterý, čtvrtek (9.00–18.00 hod.)
a v sobotu (9.00–14.00 hod.).


— (red)
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Revitalizace
veřejného
prostranství
u obchodního
centra Cíl
Obchodní středisko Cíl bylo vystavěno
v šedesátých letech minulého století jako
jedno ze dvou center sídliště Zahradní Město.
Ačkoli od té doby proběhla řada dílčích
úprav, po téměř půl století provozu byla již
zcela nezbytná kompletní obnova prostranství. Za hranicí životnosti byl zejména povrch
a obnovu potřeboval městský mobiliář, buď
zastaralý, nebo neodpovídající dnešním
potřebám a nárokům. Revitalizce celé plochy
byla zahájena v březnu a potrvá do konce
letošního roku.
Na hledání její nové podoby se aktivně podíleli
občané v rámci participačních setkání, která
se uskutečnila v roce 2014. Do výsledného návrhu úprav se do jisté míry promítla i jednání
s vlastníky okolních objektů. Základní myšlenkou vítězného návrhu od architektonické kanceláře Ti2 architekti je dát prostoru jednotnou,
srozumitelnou a snadno zapamatovatelnou
identitu, zohlednit požadavky všech věkových
kategorií na kvalitu veřejného prostoru, nestavět žádné zbytečné překážky.
Celková plocha bude určena především pro
pěší pohyb a relaxaci (odpočinek, schůzky,
hra dětí atd.), jen sem občas zajede vozidlo
zásobování okolních objektů. Součástí úprav
tak bude zejména úprava povrchů, výsadba
nových stromů v pravidelném rastru, vytvoření
odpočinkového místa u knihovny, malé plochy
s herními prvky, vzniknou zde dřevěná pódia
s mlatovou plochou a herními prvky. Na volné
ploše bude umístěn nový městský mobiliář,
jako segmentové lavičky, prvky nového veřejného osvětlení, odpadkové koše aj. Projekt
nezapomněl ani na pořádání různých krátkodobých akcí, jako jsou farmářské trhy, veřejné
čtení u knihovny či sousedská setkání. Pro
jejich potřeby je navržen areálový vodovod
a venkovní pítka. Celý prostor řešeného území
bude přístupný bezbariérově.
Každá větší obnova veřejného prostranství
bohužel způsobuje určitá omezení. V průběhu stavebních prací, které byly svěřeny
firmě Gardenline, je nutné očekávat omezení
v přístupu do přilehlých nemovitostí a institucí
včetně obchodního centra a pobočky Městské
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Obnovené prostranství v pohledu od Topolové ulice

Pohled z ústředního prostoru směrem
k nákupnímu centru

Pohled shora po dokončení revitalizace

Důležitá data
říjen 2013

Základní myšlenkou
vítězného návrhu
od architektonické
kanceláře Ti2 architekti je
dát prostoru jednotnou,
srozumitelnou a snadno
zapamatovatelnou identitu
knihovny. S ohledem na rozsah a průběh prací
bude též omezen průchod objektem Rezidence Topolová. Snahou investora, tedy městské
části Praha 10, ale bude délku těchto omezení
maximálně zkrátit. Jedním z prvních kroků
bylo i nepopulární odstranění některých ze
stávajících stromů. Jednalo se celkem o sedm
stromů, které nebyly v optimální zdravotní
kondici nebo neodpovídaly běžné skladbě
dřevin vhodných pro městské prostředí.
Prosperující stromy, jako jsou dva javory,
zůstaly zachovány. Po dokončení úprav bude
vysázeno dvanáct nových stromů.


— (red)

– r ozhodnutí o zahájení
participačního procesu
prosinec 2013 – p rezentace ideových studií dvou
oslovených architektonických
ateliérů – Molo architekti
a Ti2 architekti
duben 2014 – p rojednání návrhů s veřejností
duben 2014 – v ýběr architektonického ateliéru
pro zpracování projektové
dokumentace – ateliér
Ti2 architekti
květen 2014 – listopad 2016 		
– z pracování projektové
dokumentace pro územní
a stavební řízení ateliérem
Ti2 architekti, opakované úpravy
prosinec 2016 – n a stavební úřad podána žádost
o vydání územního rozhodnutí
červenec 2017 – ú zemní rozhodnutí nabylo právní
moci a následně byla podána
žádost o stavební povolení
říjen 2017
– v ydáno stavební povolení
březen 2018 – z pracování prováděcí
dokumentace
říjen 2018
– s outěž na výběr zhotovitele
stavby
říjen 2018
– podpis smlouvy o dílo
březen 2019 – z ahájení revitalizace
listopad 2019 – ukončení stavebních prací
listopad 2019 – slavnostní otevření

Radnice informuje

Strategie pro Desítku
Zapojte se do plánování budoucnosti Prahy 10. Potřebujeme společnou vizi, jak chceme rozvíjet naši městskou
část. Potřebujeme strategii pro jednotlivé čtvrti Prahy 10 a chceme řešit potřeby tam, kde bydlíte. Starostka
k tomu dodává: „Chceme společně s vámi plánovat,
přijďte na setkání s vedením městské části a odborníky z úřadu, které se uskuteční ve vnitřních prostorách
a v ulicích Prahy 10 během května a června.“ Budete
mít také možnost seznámit se s „Analýzou dopravy
v klidu na MČ Praha 10“.
Na konci března schválilo Zastupitelstvo městské části
Praha 10 důležité rozhodnutí – vytvořit Strategický plán
rozvoje Prahy 10. Jedná se o dokument obsahující vizi,
směr a budoucnost Desítky pro dalších deset let.
Důležitým úkolem pro jeho vypracování je zapojit
do přípravy obyvatele Desítky. Vás, kteří tu bydlíte,
pracujete, o své okolí se zajímáte nebo nám prostě jen
chcete říct svůj názor a zkušenosti pro zlepšení kvality
života v naší městské části. Budeme připraveni s vašimi
podněty pracovat a dále je řešit.
Pro více informací ke Strategii pro Desítku nám můžete
psát na e-mailovou adresu strategie@praha10.cz.


— Rada městské části Praha 10

PŘIJĎTE NÁM SDĚLIT SVÉ PODNĚTY
KE STRATEGII PRAHY 10
Informační stan ve veřejném prostoru
(kdykoliv mezi 15.00 a 18.00 hod.)
čt 9/5 Poliklinika Zahradní Město
út 14/5 metro Strašnická
st 15/5 OC Eden, Veletrh sociálních služeb
čt 16/5 okolí knihovny Malešice
út 21/5 metro Skalka
čt 23/5 Kubánské náměstí
čt 30/5 stanice tramvaje Krymská směr Vršovice
Veřejné setkání za účasti vedení MČ Praha 10
(kdykoliv mezi 17.30 a 19.30 hod.)
po 13/5 ZŠ Břečťanová (Záběhlice, Zahradní Město)
st 15/5 ZŠ Brigádníků (Strašnice)
po 20/5 knihovna Malešice (Malešice)
st 22/5 ZŠ Olešská (Strašnice)
st 29/5 ZŠ Jakutská (Vršovice, Strašnice)
po 3/6 ZŠ U Vršovického nádraží (Vršovice, Vinohrady)
Vždy od 18.00 představení „Analýzy dopravy v klidu na MČ Praha 10“
místostarostou pro dopravu

Vyberte si
prostory
pro své
podnikání
Na webových stránkách Prahy 10 byla vytvořena sekce, v níž městská část nabízí volné
nebytové prostory k pronájmu. Součástí
nového systému je rovněž interaktivní mapa,
která přehlednou formou volné prostory
představuje.
Vedení radnice chce tímto krokem zlepšit
péči o svůj majetek a nabízet ho občanům
k pronájmu co nejtransparentněji, přístupnou
a atraktivní formou.
„Občanům přinášíme nabídku, která je
standardně zveřejněna na úřední desce, ale
v přehlednější a ucelenější podobě. Do inzerátů budou přidávány fotografie, stav majetku,
plocha, minimální cena nájmu a umístění
jednotlivých objektů na mapě Prahy 10,“ uvedl
místostarosta pro majetek Petr Beneš.

Každá nabídka obsahuje také termín prohlídky
včetně kontaktu na správní firmu zajišťující její
konání. Zájemci o pronájem zde naleznou také
přihlášku do výběrového řízení. Nová interaktivní mapa s volnými nebytovými prostory
je k dispozici na adrese http://praha10.cz/
bydleni/pronajem-nebytovych-prostor. Komise
také zpracovává koncepce podpory podnikání

v městské části a zabývá se podněty, které
z této oblasti přicházejí. Živnostníci se při
hledání vhodných prostor pro svou činnost
mohou obrátit také na Komisi pro podporu
podnikání, která funguje při radnici Prahy 10
(tel. 267 093 255, josef.klogner@praha10.cz).
— (red)
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Výstava
Má vlast
cestami proměn
Opět po roce si v Praze 10 můžete prohlédnout putovní výstavu z projektu, který
mapuje a prezentuje zvelebování kulturních
staveb, sakrálních objektů, náměstí, parků,
škol apod. v celé naší vlasti. Soubor fotografií
a příběhů, který je až do konce dubna k vidění v oplocené části Heroldových sadů, přibližuje 24 proměn. Jedná se o průřezový výběr
z celkového počtu 121 projektů přihlášených
do aktuálního ročníku. Konkrétně jsou k vidění proměny z Prahy, Středočeského, Pardubického a Královehradeckého kraje. Jednou
z nich je právě revitalizace Heroldových sadů
ve Vršovicích, která se uskutečnila předloni.
Je to celkově již pošesté, co se městská část
Praha 10 v rámci výstavy prezentuje (dříve
park Malinová–Chrpová, Malešický park,
ulice Moskevská, park při ul. U Vršovického
nádraží a tramvajová zastávka Průběžná),
a patří tak k nejaktivnějším samosprávám.

Výstavní panely v plenéru
Obnovená část Heroldových sadů

Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ –
Souznění, z. s., ve spolupráci s národní kulturní
památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou
kraje České republiky a spolupracuje řada
dalších organizací. Kompletní informace o výstavě jsou dostupné na webové stránce
http://www.cestamipromen.cz/vystava.
Až do 30. dubna můžete o nejlepší proměně
roku hlasovat na stránkách http://www.cestamipromen.cz/hlasovani. V hlasování je možné
podpořit i proměnu Heroldových sadů – http://
vpp10.cz/projekty/realizovane/heroldovy-sady.


— (red)

Sady zářící novotou
Heroldovy sady tvoří historický park nacházející se
v samém srdci Vršovic. Ve 14. století se zde rozkládaly
vinice. V roce 1842 koupil tyto pozemky od barona
Jakuba Wimmera Jindřich Rangheri. Vysázel morušový
sad, z nějž získával potravu pro bource morušového,
kterého choval kvůli výrobě hedvábí. Po Rangheriho
smrti továrna i sad zanikly a pozemky byly prodány
drobným zemědělcům. V roce 1882 je i se zámečkem
odkoupila obec a zpustlý sad byl přetvořen na veřejný
park. Ten je v novodobé podobě rozdělen na oplocenou
(a v nedávných letech rovněž renovovanou)
a neoplocenou část.
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Heroldovy sady představují jednu z nejvýznamnějších
a nejnavštěvovanějších parkových ploch v Praze 10.
V roce 2013 proběhla rekonstrukce Vršovického
zámečku, tzv. Rangherky, a přilehlé parkové zeleně,
což bylo impulsem pro přípravu renovace neoplocené
části parkové plochy. Městská část Praha 10 v roce
2014 zadala zpracování architektonické studie na její
obnovu. Cílem rekonstrukce části Heroldových
sadů bylo zachování charakteru historického parku
a zároveň zlepšení jeho prostupnosti a atraktivity pro
trávení volného času.

Po renovaci vznikl v parku průchod navazující
na Estonskou ulici, byly upraveny zálivy s posezením
a původní pás zeleně se stal prostupnějším. Nově
vznikla cesta středem parku, která propojuje
Moskevskou ulici a sportoviště s letní restaurací
a zároveň prochází přímo kolem památníku povýšení
obce Vršovice na městec. Zpevněná mlatová plocha
v jihozápadním rohu parku nabízí možnost setkávání,
kterou místní občané do té doby postrádali. V parku
proběhla kompletní výměna mobiliáře, instalace
závlahového systému a veřejného osvětlení. Stromy,
které ohrožovaly návštěvníky parku, byly nahrazeny
nově vysazenými dřevinami.

Školství a kultura

Učitelské ceny
ve správných
rukou
V letošním roce opět proběhlo slavnostní
předávání Cen bratří Čapků. Je již tradicí,
že cena pro nejlepší učitele ze základních
a mateřských škol v Praze 10 je udělována
v souvislosti s oslavou Dne učitelů.
Cenu bratří Čapků získávají učitelé za vysoce
kvalitní výsledky ve výchově a vzdělávání,
za osobní přínos ke zkvalitňování úrovně školy
a za humánní, empatický a laskavý přístup
k dětem ve školách zřizovaných městskou
částí Praha 10. Nominaci na udělení předkládali ředitelé jednotlivých škol. Mezi hodnocené oblasti patřilo například vedení dětí a žáků
k principům demokratického rozhodování,
spolupráce s ostatními účastníky vzdělávání
či přinášení nových podnětů, projektů a jejich
implementace ve škole. Komise složená
z představitelů Rady a Zastupitelstva městské
části Praha 10, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Úřadu vlády, která učitele
hodnotila, rozhodla o udělení dvou plaket
Ceny bratří Čapků a čestných uznání pro
ostatní nominované.

Na závěr slavnostního večera došlo na hromadné focení všech oceněných
se zpěvákem Vašo Patejdlem (uprostřed)

v přírodě, zpracovávala a podávala mnoho
žádostí v rámci projektových výzev, účastnila
se sportovních klání učitelů ve škole. Její paní
ředitelka říká, že „stojí za dobrým jménem školy“. A co je ještě podstatné, uměla svou energií
a zápalem pro činnosti „nakazit“ i ostatní
a motivovat je k tvořivosti a skvělým výkonům.
Plaketu za pedagogy mateřských škol
převzala slečna Lenka Zajíčková z Mateřské
školy Mládežnická, která je podle své ředitelky

Ceny bratří Čapků předával v souvislosti
s oslavou Dne učitelů místostarosta
Filip Humplík a předseda Komise výchovně
vzdělávací Pavel Mareš

Plaketu za pedagogy základních škol obdržela
Mgr. Hana Svobodová ze Základní školy
Brigádníků. Ve školství působila mnoho let,
nyní už je důchodkyní, ale v případě potřeby
je dále ochotná zastupovat chybějící kolegy.
Vždy vedla žáky k samostatnému rozhodování, k zodpovědnosti a k jednání podle zásad
„fair play“. V rámci svého pedagogického
působení organizovala paní učitelka školy

„člověk na pravém místě“. Věnovala se inovaci
školního vzdělávacího programu školy a dobře
spolupracuje s rodiči dětí. Nad rámec svých
povinností také organizuje aktivity, které
podporují tvořivost a zvídavost dětí, a to
i mimo mateřskou školu. Pro nové činnosti umí
nadchnout i ostatní kolegyně.
— Jana Vinterová,

Odbor školství

Radnice
pomůže opravit
památky

Městská část vypsala dva dotační programy
na obnovu nemovitých kulturních památek
a památkově hodnotných objektů na území
Prahy 10. Vlastníci těchto nemovitostí budou
moci v průběhu dubna žádat o poskytnutí
účelově určených dotací na jejich obnovu.
Žádost lze podat na obnovu zahrnující plášť
objektu (např. obnova fasád, oken, vrat, střech
apod.) nebo jeho další části, např. společné
prostory domu. Celkem je na oba programy
vyčleněna částka 1 milion Kč. „Cílem navrhovaných dotačních programů je efektivně
přispívat k obnově kulturních památek
v Praze 10, k zachování jejich kulturněhistorického charakteru a výpovědní hodnoty,“ uvedl
místostarosta Martin Valovič.
Příjem žádostí o dotaci probíhá
od 1. do 30. dubna dle schválených zásad.
Veškeré potřebné informace, které je potřeba
s žádostí podat, najdete na webových stránkách www.praha10.cz.
— (red)

Praha 10 / duben 2019
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Zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných
MČ Praha 10 pro školní rok 2019/2020
Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí
se ve všech mateřských školách uskuteční
6. května 2019. K zápisu se dostaví rodiče
(zákonní zástupci) dítěte a předloží:
• svůj občanský průkaz,
• rodný list dítěte,
• doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom,
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen,
není možné dítě k předškolnímu vzdělávání
přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí
pro děti, které ve školním roce 2019/2020
budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Webové stránky mateřských škol

MŠ Bajkalská

http://www.msbajkalska.cz/

MŠ Benešovská (odloučená pracoviště Hradešínská a Na Sychrově http://e-msbenesovska.cz/
MŠ Dvouletky

http://www.msdvouletky.cz/

MŠ Hřibská

https://www.skolkahribska.cz/

MŠ Chmelová (odloučené pracoviště Podléšková)

http://www.mschmelova.cz/

MŠ Kodaňská

http://www.mskodanska.cz/

MŠ Magnitogorská

http://msmagnitogorska.cz/

MŠ Mládežnická (odloučené pracoviště Břečťanová)

http://www.msmladeznicka.cz/

MŠ Nedvězská (odloučené pracoviště Nučická)

https://www.msnedvezska.cz/

MŠ Omská (odloučená pracoviště Jakutská a Mrštíkova)

http://www.omskaskolka.cz/

MŠ Přetlucká

https://www.mspretlucka.cz/

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004
Sb., budou do mateřských škol přednostně
přijímány děti od tří let věku ze školského
obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní
vzdělávání povinné.

MŠ Štěchovická (odloučené pracoviště Rembrandtova)

http://www.msstechovicka.cz/

MŠ Tolstého

http://www.mstolsteho.com/

MŠ Troilova (odloučené pracoviště Útulná)

https://www.mstroilova.cz/

MŠ Tuchorazská

http://www.mstuchorazska.cz/

MŠ U Roháčových kasáren

http://rohacovky.cz/

Děti jsou přijímány podle kritérií zveřejněných
v každé mateřské škole.

MŠ U Vršovického nádraží

http://uvrsnadrazi.cz/

MŠ Ve Stínu

https://www.msvestinu.cz/

MŠ Vladivostocká

http://vladivostocka.cz/

MŠ Zvonková

https://www.mszvonkova.cz/

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a ostatní tiskopisy je možno stáhnout
z webových stránek mateřské školy nebo si
je po dohodě s ředitelkou školy či v době dnů
otevřených dveří vyzvednout přímo ve školce.
V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se
v dostatečném předstihu informovali přímo
u ředitelek.
Rodičům doporučujeme využít elektronický
předzápis (na webu mateřské školy), který usnadní a časově zkrátí proces zápisu
dítěte. Předzápis bude aktivní v době od 1. 4.
do 5. 5. 2019, 23:59 hod. Rodiče se „předzapíší“
do vybrané mateřské školy a v den řádného
zápisu tam přijdou s vytisknutou žádostí
a výše uvedenými doklady.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka mateřské školy a vydá
o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče
vyzvednou osobně v mateřské škole. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší
rodiče oznámení („zápisový lístek“) o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou
mateřskou školu, do které duplicitně podali
také žádost o přijetí.

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže
osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu
vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením
zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě
v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo
dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem
již nemusí rodiče znovu navštěvovat mateřskou školu, do níž také podali žádost o přijetí.

Bližší informace o konkrétním čase najdou
rodiče na webových stránkách jednotlivých
mateřských škol.

Dar pro mateřskou školu
Mateřská školka Štěchovická obdržela vítaný
dárek. Díky nákupům během prvního dne
otevření prodejny nové generace získala
od společnosti Lidl 87 100 Kč. Nákupy v nové
prodejně v ulici V Korytech mohli zákazníci
1. prosince využít pro dobrou věc. Z každého
nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento
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den totiž uvedená společnost věnovala 50 Kč
ve prospěch místní mateřské školky. Zástupci
školky a Úřadu městské části Praha 10 se tak
společně se žáky a jejich rodiči mohli 5. března
radovat z převzetí velice příjemné částky.
Za darované peníze školka nakoupí herní
prvky na školní zahradu.

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje
požádat zákonné zástupce dětí o spolupráci
a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací
instituce.

— Odbor školství

Letní školka K2
Léto se blíží! Pro rodiny s dětmi to znamená začít
pečlivě plánovat svým dětem každý týden letních
prázdnin. Některé školky v Praze 10 totiž o prázdninách zavírají a ne každý rodič si může dovolit
zůstat se svými dětmi celé dva měsíce „doma“.
Klub K2 proto reaguje na stále větší zájem o letní
školku a již tradičně zajišťuje její provoz v Praze 10
během celého července i srpna.

Klub K2 otevírá o prázdninách letní školku, do které přijímá děti ve věku od 3 do 6 let. Tým zkušených učitelek připravuje pro děti pestrý program
plný zábavy a her, který je rozdělen do tematických týdnů.
V letní školce K2 si tak letos budou děti hrát
na indiány, piráty a lesní skřítky, prožijí zajímavá
dobrodružství ve světě pohádek a stanou se žáky
v čarodějnické škole. Celý prázdninový program
bude zpestřen keramickou dílnou, v rámci níž se
děti naučí pracovat s hlínou a vytvoří si zajímavé keramické výrobky. Díky tomu, že školka K2
disponuje velkou přírodní zahradou, bude většina
připravovaných aktivit probíhat venku.
Rodiče mohou své děti do letní školky přihlásit
osobně přímo ve školce K2, telefonicky nebo
prostřednictvím webových stránek www.klubk2.cz.
„Chceme vyhovět rostoucí poptávce po letní školce, ale naše kapacita je bohužel omezena. Proto
je dobré své děti přihlásit včas,“ upozorňuje Julie
Blábolová, manažerka školky K2.
— Mgr. Regína Dlouhá,

ředitelka Klubu K2

„Pro nás je podpora této mateřské školky především radost, protože víme, že věnované peníze
najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké
částce mají ale především obyvatelé Prahy 10,
kteří na otevření prodejny dorazili v hojném počtu,
a za to jim moc děkujeme,” okomentovala darovanou částku mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.
— (red)

Kulturní servis

Kulturní dům
Barikádníků

Setkání osad na Barče

po 29/4 19.00
zahrají Nové struny, Sebranka, Stařenky
po 27/5 19.00
zahrají Kamarádi staré řeky, Eldorádo aj.
po 17/6 19.00
zahrají KTO a jejich hosté

K

Saratovská 20, www.kdbarikadniku.cz

so 11/5 9.00–12.00

Bleší trh na Barče

Obchodovat lze zejména s vlastním použitým
zbožím, které již doma nepotřebujete a chcete
jej zpeněžit. Můžete však prodat i zboží nové,
které jste sice měli původně v plánu použít,
ale nestalo se tomu tak.
čt 16/5 20.00

Robert Křesťan a Druhá tráva

Aktuální koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta Křesťana z celé
doby existence skupiny s důrazem na skladby z nejnovějších studiových alb Pojďme se
napít, Marcipán z Toleda, Shuttle to Betlehem
a 1775 básní Emily Dickinsonové.

Zahrada

so 27/4 14.00
Květinová burza
so 27/4 16.00
Grilovačka na Barče – přineste si svoje potraviny, grily budou připraveny

po 6/5 11.00

Zahrada Jane Austenové

Jane Austenová se svou matkou a sestrou
se rozhodují, jak naložit s plody své zahrady
i života. Hra o síle nejen k touze, ale i k rozhodnutí… Nahlédnutí do ženských duší, ale
i do „kuchyně“ a k domácímu krbu známé anglické spisovatelky 19. století. Hrají: M. Málková,
L. Štěpánková, A. Veldová / režie: R. Lipus
út 7/5 19.30 (premiéra), út 28. 5. 19.30

Ta třetí

Dilema muže mezi dvěma ženami, jejichž lásku
mohl získat… Divadelní adaptace slavného
románu Jaroslava Havlíčka. V hlavních rolích
Lukáš Jurek, Stanislava Jachnická, Denisa
Pfauserová. Režie R. Lipus
čt 9/5 19.30

Vršovické divadlo
MANA
K

Vršovice jsou zlatý

Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo.cz

út 23/4 19.30, po 13. 5. 15.00 a 19.30

Země česká, domov můj?

Napínavý příběh o skutečných lidech, pro
které pojmy vlast a čest znamenaly víc než
vlastní život. Hold těm, bez nichž by neexistovalo svobodné Československo. Hrají: V.
Udatný, M. Kačmarčík, J. Hofman, M. Málková / režie: P. Khek
čt 25/4 18.00
po 20/5 19.00

Koncert Radka Tomáška

Jako host vystoupí Helena Maršálková.
čt 23/5 19.00

Walda žije!

Přátelé přátel písní Waldemara Matušky
uvádějí koncert k desátému výročí jeho úmrtí.
Kapela Waldovy Matušky se smyčcovým kvartetem a se speciálními hosty: Milan Pitkin / Jiří
Štrébl / František Hacker/Milan Drobný

Taneční zábavy

každou neděli 14.00
Vršovanka, Hvězdný prach, Taurus
každé úterý 18.00
Pražští heligonkáři, Taneční orchestr Stanislava Douši
čt 25/4 a 30/5 18.00
Eva a Vašek
18
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Letní den + MANA Bonus

Absurdní tragikomedie o věčném souboji
dvou mužů o krásnou dámu a smysl života.
Hrají: D. Rous, Z. Kalina, M. Málková nebo
P. Tenorová / režie: O. Zajíc. Po představení
následuje jako bonus diskuze na téma Úspěch
a neúspěch v životě člověka. Hosté: psycholog
Petr Šmolka, režisér Jan Kačer, biskup Václav
Malý. Moderuje Daniela Brůhová.
so 27/4 14.00

Divadelní ABC

Cyklus volnočasových aktivit pro děti a jejich rodiče v prostoru divadla, kde objevují
nejenom jeho zázemí a provoz, ale také svoje
skryté talenty. Pořadem provází Henrieta
Hornáčková.
út 30/4 19.30

Hovory nad Ďolíčkem

Fotbalová talk show reportéra Tomáše
Poláčka. Vystoupí členové základní sestavy
týmu Bohemians 1905 brankář Tomáš Fryšták
a obránce Martin Dostál.

Původní dramatizace autentických vzpomínek na dětství a mládí ve Vršovicích. Zdenda
Kos jedinečným jazykem a pohledem malého
chlapce vyrůstajícího na sklonku protektorátu
popisuje středobody svého životního vesmíru:
maminku, tatínka, bráchu Karla, sousedku
Mlíkovou, nebo školnici Štěrbovou... / Hrají:
J. Lábus, L. Nešleha / režie: E. Strupková
ne 12/5 17.00

Medvěd, který nebyl

Činoherní pohádka pro děti. Hraje divadlo
Marky Míkové.
út 21/5 19.30, st 22/5 11.00

Gin Game

Nečekané setkání dvou osamělých duší v tragikomickém příběhu o hrách nejen karetních,
ale i životních. Milostná romance z domova
pro seniory. Hrají: Z. Kronerová, D. Sitek /
režie: O. Zajíc
st 22/5 19.30, st 29/5 11.00

Letní den
pá 24/5 18.00–23.00

Noc kostelů

Bohatý program, který představí širokou škálu
aktivit kulturních i duchovních konaných
v Husově sboru ve Vršovicích.

Kulturní servis
út 14/5 19.30

Divadlo Neklid

Those Goddamn Hippies

Sólový projekt anglického hudebníka Toma
Marshe se po více než roce vrací do vršovického klubu.
čt 16/5

Post-hudba
K

Ruská 60, www.divadelnistudioneklid.cz

čt 25/4 20.00

Lukáš Křišťan / Akt(off)ka

„Lidé jsou komedianti, my jsme herci.“ Dvě
aktovky z české mediální bažiny. Hrají: Zuzana
Rendek, Lukáš Křišťan, Filip Minařík, Ivo Šorman / režie: Ivo Šorman

Café v lese
K

Krymská 12, www.cafevlese.cz

út 23/4 20.00

Lazer Viking

Ikona nové české písničkářské generace představí průřez pěti lety své sólové tvorby.

Kultovní projekt novodobé pražské scény
představí své dlouho očekávané album a přinese ukázky elektronické hudby i z dřívější
tvorby.

Metalová skupina z USA naplní klub svými
ostrými kytarovými riffy těsně před začátkem
léta.

Kino Pilotů
K

Donská 168, www.kinopilotu.cz

st 24/4 – so 26/4

Mongolský filmový festival

čt 2/5 19.30

Projekce nejen pro seniory

OTK

V Česku již několikrát oceněná kultovní kapela
působí na scéně již od osmdesátých let a svou
hudbou znovu rozezní Vršovice.
út 7/5 19.30

Slam Poetry

Pravidelné setkání básníků ulice, kteří budou
svými verši bojovat o přízeň nemilosrdného
publika.

Každé úterý, promítá se od 10.30 hod.,
vstupné činí pouze 60 Kč.
23/4 Na střeše
30/4 Bohemian Rhapsody
7/5 Skleněný pokoj
14/5 Pašerák
21/5 Zelená kniha
28/5 Žena na válečné stezce

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

st 8/5 19.30

Tamino

Zpěvák s egyptskými kořeny Tamino Moharam Fouad přijede rozšířit svou slávu z Belgie
a Nizozemska také do Česka.

Čínské fragmenty a obrazy

Cave In

Legenda české klubové scény zahraje kromě
svých starších počinů i skladby z loňského
alba Drug Me.

Rány těla

po 13/5 – pá 21/6

so 25/5 19.30

Historicky první přehlídka mongolské kinematografie v Praze. Během čtyř večerů nabídne
divákům osm celovečerních a několik krátkých
filmů z období mezi lety 1963–2015. Součástí
doprovodného programu budou diskuse,
výstava dokumentárních fotografií mladých
mongolských autorů i ochutnávka tamní
kuchyně.

čt 25/4 19.30

zabývá především malbou. Její obrazy jsou
až hedonistickým koncertem barev s jistou
převahou modré – barvy romantiků. Dynamiku
jejích děl podtrhuje i velikost jejich plochy
a formáty, které jsou buď čtvercové, anebo
vertikální. Malba autorky svým způsobem
navazuje na abstraktní expresionismus druhé
poloviny 20. století a její obrazy hýří vitální
energií.

po 4/3 – pá 26/4

S touhou tvořit

Výstava obrazů Kateřiny Ranné (1974, Třebíč).
Kateřina vystudovala grafiku a práva, nyní se

Výstava obrazů akad. malíře Jana Paula (1956,
Příbram). České veřejnosti poprvé představuje cyklus inspirovaný svým pobytem v Číně
v roce 2013. Při práci použil techniku monotypu, kterou následně dotvářel malbou prsty
a vlastnoručně vyřezanými razítky s fiktivními
znaky, které otiskoval do obrazu. Ucelený
soubor děl na papíře, adjustovaných v Číně
do tradičního vertikálního závěsu, doplňuje
ukázka z malířské tvorby autora. Vernisáž
výstavy se koná 13. května od 17.00 hod.
a součástí bude Čínský večer.

InGarden
K Nad Primaskou 292/45, www.ingarden.cz
galerie otevřena: po–pá 9.00–17.00 hod.,
vstup zdarma

út 12/2 – po 20/5

Všechny barvy Nepálu

Výstava fotografií, kde můžete jejich koupí
podpořit aktivity spolku Namasté Nepál, který
se zaměřuje na stavbu „bambusových škol“
(více na www.namastenepal.cz).
út 21/5

Výstava kreseb Pavla Kantorka

Tento vědec, humorista a kreslíř zemřel před
dvěma lety. Výstava vznikla díky jeho rodině,
která pořadatelům poskytla dosud nezveřejněné kresby.
Praha 10 / duben 2019
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Kulturní servis

Městská knihovna
Praha

K

Pobočka Korunní 2160/68, www.mlp.cz

pá 26/4 10.00

Říkánky a hýbánky

Program pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let
po 29/4 17.00 a po 13/5 17.00

Scrabble – herní odpoledne
Dům čtení
K Ruská 1455/192, www.mlp

Členové České asociace Scrabble vás zasvětí
do tajů a strategie této deskové hry.
so 4/5 10.00

st 24/4 18.00

Druhý diskuzní večer k událostem
roku 1989

Přijďte se podělit o své zkušenosti s tehdejší
dobou a názory na dění převratného roku.
pá 26/4 14.00

Lá vem a história! / A teď přijde pohádka!
Zveme vás na storytelling pro děti v portugalštině.

Trmalova vila

Program pro děti a rodiče nad pohádkovou
knihou o žabáčkovi

Autorský večer:
Jan Pokorný, Tran Thi Thu

Představení knihy Český ženich a vietnamská
nevěsta aneb jak se žije s Vietnamkou

Další večer z cyklu Cesty Mánesáků, kterým
provede prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
čt 9/5 18.00

Osobnosti spolku Mánes
na Vinohradech

Večer z cyklu Cesty Mánesáků, kterým provede
Anna Oplatková.
so 18/5 10.00–18.00
Každou celou hodinu bude probíhat komentovaná prohlídka Trmalovy vily. Zájemci si budou
moct prohlédnout interiér vily a přilehlou
zahradu. Poslední prohlídka začne v 17.00 hod.

Městský folklorní festival Strašnice
K

Vilová 91/11, www.trmalovavila.eu

st 24/4 (vernisáž 18.00) – čt 16/5

Výstava ZUŠ Olešská
„Mladé Strašnice“

EN U
D
E
V
Y
V
Á
K
FESTIVAL

24. 5. 2019
ochutnávky
workshopy
soutěže
doprovodný
program

Kamil Roškot, významný český
architekt

čt 20/6 16.00–21.00

T
S
E
K AF
•
•
•
•

po 29/4 18.00

Den otevřených dveří

Méďa Tulák
st 5/6 18.00

Žáci výtvarného oboru umělecké školy představují své architektonické modely.

Při prvním ročníku festivalu si budete moci
vychutnat lidové písně a tance z Čech, Moravy
i Slovenska. Ve 21.00 hod. se účastníci přesunou do nedalekého Strašnického divadla, kde
bude zábava s lidovými muzikami pokračovat.
Její součástí bude také výuka lidových tanců.

životní prostředí

Mobilní svoz
nebezpečných
odpadů

Od března funguje v Praze 10 tzv. mobilní
sběr nebezpečných odpadů pocházejících
z domácností. Stejně jako v minulém roce
i tentokrát probíhá svoz nebezpečných odpadů celkem na pěti trasách, na každé z nich
minimálně jednou i v sobotním termínu. Rozpis
všech termínů a míst sběru je k dispozici pod
odkazem: http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/mobilni-svoz-nebezp-odpadu.aspx nebo v brožuře, kterou si lze vyzvednout v informačních kancelářích městské
části Praha 10 (v budově úřadu a v Plaňanské
ulici).
Při mobilním sběru lze zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory,
nespotřebované a staré léky, teploměry, barvy,
lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových
přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje
a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady
s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky),
pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu
apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla, fotochemikálie. Odpady je nutné předat výhradně
osádce svozového vozidla.
Novinkou letošního svozu je možnost odevzdání použitých rostlinných olejů. Oleje
je možné předávat výhradně v uzavřených
plastových nádobách, ideálně v PET lahvích,
z důvodu následné manipulace. Pokud vám
termín svozu nevyhovuje, můžete rostlinné
oleje předávat ve všech sběrných dvorech
hlavního města. Místa v dobré dostupnosti
Prahy 10 najdete na následující adrese:
http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/sberny-komunalniho-odpadu.aspx.
Dle informace magistrátu se v roce 2018
ve sběrných dvorech města shromáždilo
celkem 8,2 tuny jedlých olejů, díky čemuž se
ušetřily náklady na odstraňování nánosů bránících volnému průtoku odpadních vod. Vysbíraný olej se navíc dále zpracovává a využívá
zejména jako složka pro výrobu ekologických
paliv a přídavků do paliv.
Při svozu nebezpečných odpadů se neodebírají lednice, televizory ani jiná elektrozařízení,
která lze bezplatně odevzdat (stejně jako výše
uvedené odpady) ve sběrném dvoře.

Mobilní sběrné Jarní kontejnery
dvory v ulicích na bioodpad
Prahy 10
V mobilním sběrném dvoře je možné bezplatně odevzdat objemný odpad, odpad z údržby
zeleně (bioodpad), kovy a stavební odpad
z drobných domácích úprav (pouze v množství 1 m³ na osobu/měsíc), vše z provozu
domácností. Pro jednotlivé odpady jsou přistaveny velkokapacitní kontejnery. Přítomný pracovník svozové firmy v místě zajistí evidenci
odkládaného odpadu stejně jako ve stabilním
sběrném dvoře. První mobilní dvůr byl přistaven v sobotu 30. března, další v následujících
sobotách dle rozpisu.
Jarní termíny přistavení mobilních dvorů:
20. 4. Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I
27. 4. Mokřanská x Běžná
18. 5. N
 ad Vršovskou horou – za mostem,
u garáží, oblast Slatiny
Mobilní dvůr je v provozu vždy od 9.00
do 15.00 hod. Doplňující informace můžete získat na mms@praha10.cz nebo
na tel. 736 499 364 (i SMS).

Nové nádoby
na kovové
obaly

Od března do června lze využívat velkokapacitní kontejnery určené pro zahradní
bioodpad, jako jsou větve, tráva, listí, spadané
ovoce, zbytky rostlin, případně jiný bioodpad
ze zahrádek rodinných domů. Do kontejnerů
není možné vkládat jiné druhy odpadu.
K odkládání bioodpadu slouží také Sběrné
dvory hlavního města Prahy nebo stabilní
sběrné místo bioodpadu, které se nachází
v Dřevčické ulici (cca 100 m od ulice Černoskotelecká). Tato služba je pro občany
Prahy zdarma.

Více informací na www.praha10.cz v informační složce „životní prostředí“.
— (red)
Kontejnery na bioodpad
Ulice

Datum

Čas

Běchovická x Révová

20. 4.

9.00–12.00

Nad Vršovskou horou, za mostem, u garáží

20. 4. 13.00–16.00

Na Šafránce x Estonská

21. 4.

9.00–12.00

Slunečnicová x Ostružinová

21. 4.

9.00–12.00

Vyžlovská, parkoviště proti čp. 24

21. 4. 13.00–16.00

Na Vinobraní x Nad Trnkovem

21. 4. 13.00–16.00

Dětská, v ohybu ulice

27. 4.

Rektorská x Bakalářská

27. 4. 13.00–16.00

Prusická x Uhříněveská

28. 4.

Středová x K Háječku

28. 4. 13.00–16.00

9.00–12.00
9.00–12.00

Dykova x U Vodárny

4. 5.

Od ledna letošního roku se rozšířil počet
sběrných nádob na kovové obaly. Nové nádoby přibyly v ulicích U Tvrze, Pod Třebešínem,
U Krbu, V Úžlabině, Ruská, Záběhlická, Přetlucká a Rubensova. Celkem je v Praze 10 pro
tuto odpadní komoditu k dispozici 49 nádob.

Průhonická x Vestecká

4. 5. 13.00–16.00

9.00–12.00

Dvouletky x Škvorecká

5. 5.

9.00–12.00

Kounická x Rostoklatská

5. 5.

9.00–12.00

Na Slatinách x Nad Elektrárnou

5. 5. 13.00–16.00

Šafránová x Chrpová

5. 5. 13.00–16.00

V Praze 10 jsou umístěny od července 2016.
Původně byly přistaveny na 15 místech,
aktuálně jsou již na 30 stanovištích. Sběr kovových odpadů se osvědčil. Nádoby jsou prakticky ve všech lokalitách využity na maximální
kapacitu. V roce 2017 došlo k úpravě četnosti
svozu, která se zkrátila ze šesti na čtyři týdny.

Molitorovská x Bylanská

11. 5.

Střemchová x Meruňková

12. 5. 13.00–16.00

Ke shromažďování kovových obalů je určena
nádoba šedé barvy, typu zvon, o objemu
1 100 litrů, která je přistavena vedle nádob
na tříděný odpad. Do těchto nádob je možné
odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka
od nápojů, jogurtů atd. Naopak do nádob
nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky
a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd. (ty lze předávat
ve sběrných dvorech). Popis obalů, které lze
vkládat, je na nádobě uveden.

Nad Vodovodem x Slunečná

18. 5.

Žernovská x Štíhlická

18. 5. 13.00–16.00

U Záběhlického zámku, záliv za domy č. o. 1j

19. 5.

Tipy na další místa, kde by mohla být nádoba
na kovy přistavena, lze zasílat na
mms@praha10.cz nebo tel. 736 499 364.

9.00–12.00

Na Sychrově x Na Pahorku

11. 5. 13.00–16.00

Brigádníků x U Kombinátu

12. 5.

9.00–12.00

Dubečská x Pod Strání

12. 5.

9.00–12.00

U Trati x Na Spádu

12. 5. 13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00

Pod Sychrovem I. (za č. o. 64) x Na Křivce

19. 5. 13.00–16.00

Nad Primaskou x Nad Olšinami

25. 5.

Vlašimská x Bratří Čapků

25. 5. 13.00–16.00

Ostružinová x Jahodová

26. 5.

9.00–12.00

Janderova x Chládkova

26. 5.

9.00–12.00

V Rybníčkách x Šibřinská

26. 5. 13.00–16.00

U Kombinátu, v ohybu ulice

26. 5. 13.00–16.00

9.00–12.00
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Pozvánka na akce MČ Praha 10
to den zdarma, přijďte si zazávodit v lezení
na čas proti profesionálním lezcům, naučit se
nové triky ve skateparku nebo se zdokonalit
v beachvolejbalu před letní sezonou.

st 15/5, 10.00–17.00 hod. před NC Eden

Veletrh sociálních a návazných
služeb

Osmého ročníku veletrhu se zúčastní na pět
desítek organizací, které nabízejí občanům
naší městské části služby v sociální oblasti.
Pro zájemce o sociální problematiku je veletrh
skvělou příležitostí, jak získat zajímavé informace přímo od poskytovatelů jednotlivých
služeb. Veletrh probíhá v neformální atmosféře, každá organizace má svůj stánek, kde se
mohou návštěvníci seznámit s jejími aktivitami
a nabízenými službami.

so 1/6

Dětský den Prahy 10

Zveme všechny děti na Dětský den Prahy 10
s Michalem Nesvadbou – v sobotu 1. června
od 10.00 do 18.00 hod. v parku Malinová–Chrpová v Zahradním Městě.
ne 9/6

Den integrovaného záchranného
systému

Na veletrhu bude zastoupena také městská část Praha 10, a to jak prezentací svých
příspěvkových organizací Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci, p. o., a Léčebny
dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., tak
i přehlídkou svých vlastních aktivit v sociální
oblasti. Svoji činnost zde představí Odbor sociální ÚMČ Praha 10, který akci pořádá v rámci
komunitního plánování sociálních a návazných
služeb.

Od 11.00 do 17.00 můžete ve Strašnicích prozkoumat hasičská auta, policejní motocykly
a představí se i policejní koně. Přítomni budou
odborníci z BESIPu i nejrůznější složky prevence Integrovaného záchranného systému.
Přijďte si vyzkoušet činnosti hasičů, policistů
nebo základy první pomoci, akce se uskuteční
na hřišti při škole Brigádníků.

Letní kino

so 18/5

Od 13. června pravidelně každý druhý čtvrtek
bude ve Strašnicích, Malešicích a na Skalce
promítat letní kino – Kino na kolečkách. Během léta můžete zhlédnout nové české filmy,
jako jsou „Ženy v běhu“, „Po čem muži touží“

Zahájení léta na Gutovce

Od 10.00 do 18.00 budou probíhat exhibice
v lezení, ve skateparku a exhibiční zápas
v beachvolejbalu. Vstup a instruktoři v ten-

Sobota 11 - 17 hod.
27 I 4 I 2019

DEN ZEMĚ 2019
(16. ročník)

V MALEŠICKÉM PARKU

nebo „Teroristka“, dále se představí výběr ze
světové i české produkce, a to celkem v sedmi
promítacích dnech. Bližší termíny a program
kina se včas dozvíte na facebooku a webu
městské části Praha 10, v novinách a na plakátech. Ve Vršovicích bude letní kino zajišťovat
Bohemians za finanční podpory Prahy 10.

Kurzy nordic walkingu

Oblíbené kurzy mohou začít obyvatelé Prahy 10 opět pravidelně navštěvovat již od května. Lekce budou probíhat v Malešickém parku
a nebudou chybět certifikovaní trenéři, kteří
dohlédnou na správnou techniku chůze s hůlkami a také na správné nastavení a zacházení
s hůlkami. Přesné termíny budou zveřejněny
v kalendáři akcí na webových stránkách
www.praha10.cz.
21/5–4/6

Kurz trénování pamětI

MČ Praha 10 znovu pořádá kurz trénování
paměti doplněný o pohybové aktivity.
Kurz je určen seniorům (60+) s trvalým bydlištěm v naší městské části a je pro ně bezplatný.
Bude probíhat od 21. května do 4. června, vždy
v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 12.00 hod.
v prostorách v Jasmínové ulici 35 v Zahradním
Městě. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové
adrese: luxova@pontias.cz nebo na tel. čísle
603 852 715.

MÁJOVÉ

SLAVNOSTI PRAHY 10
středa

1. 5. 2019

od 10.00 do 18.00 hod.

před KD

Barikádníků

Saratovská 20, Praha 10

> Bohatý program pro všechny generace
Folklorní program:

> Ekoosvěta od (nejen) místních spolků a ZŠ

stavba májky, tanec, hudba, řemesla,
soutěže pro děti a dětské dílny, retro fotokoutek

> Tombola a soutěže o drobné ceny!

Organizátoři

Na akci účinkuje téměř
20 subjektů působících
v oblasti ochrany
životního prostředí!

Podporovatelé akce

www.malesice.eu/denzeme

10—13.00

zdobení Májky, stavba a doprovodný program

13.00

FOLKLORNÍ SOUBOR GAUDEAMUS VŠE

14.00

LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA

15.00

ŠKOLA PÍSNIČKOU KÁJI MAŘÍKA

16.00

BLUE CIMBAL

17.00

HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA
Přijďte, těšíme se na Vás!

desítková křížovka

Osvald Polívka
(1859–1931)
24. května uplyne 160 let od narození slavného architekta. Je autorem mnoha významných novorenesančních staveb, k nimž
patří Zemská banka v ulici Na Příkopě nebo
spořitelna v Rytířské ulici. Peněžní ústavy
vůbec představují hlavní disciplínu jeho
profesního záběru – stavěl je v Prostějově,
Hradci Králové, a dokonce i v italském Terstu.
Postupně se v jeho tvůrčím rukopisu začaly
objevovat také prvky secesního stylu. Uplatnil
je v návrhu Nové radnice na Mariánském ná-

městí, pojišťovny na Staroměstském náměstí
(dnešní Ministerstvo pro místní rozvoj), stejně
jako při projektování Obecního domu, na němž
pracoval spolu s Antonínem Balšánkem. Jeho
architektura je proslulá také sochařskou
výzdobou od předních umělců (L. Šaloun,
S. Sucharda aj.). Také u nás v Praze 10 můžete
obdivovat Polívkovu tvorbu, například… (dokončení v tajence).
Správné znění tajenky zašlete do 15. května
2019 na adresu: Praha 10, měsíčník městské
části, Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10 nebo
na adresu redakce@praha10.cz. Nezapomeňte
uvést svou adresu či jiný kontakt. Tři vylosovaní výherci od nás obdrží knihu „Praha 10
známá neznámá“ autorů Milana Poláka a Dagmar Broncové.

Městská Část Praha 10 tradičně pořádá

Letní pobyty seniorů

Krkonoše 2019

Letní pobyty pro seniory od 65 let věku a s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10
Termíny:

23. 6. – 28. 6., 30. 6. – 5. 7., 7. 7. – 12. 7. 2019

Místo: Horský hotel na Černé hoře – Janské Lázně
(www.horsky-hotel.janskelazne.cz)
Strava: Plná penze, odpolední káva a zákusek. Cena: 2 100 Kč.
Program: Procházky, celodenní výlety, tématické přednášky a další aktivity.

VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY (k dostání od 1. 4. 2019 v informační
kanceláři ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, nebo na www.praha10.cz)
PŘINESTE S SEBOU NA VEŘEJNÉ LOSOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
25. DUBNA 2019 OD 13.30 hod. v KD BARIKÁDNÍKŮ
(Saratovská 20, Praha 10).

PODMÍNKOU K VYLOSOVÁNÍ JE OSOBNÍ ÚČAST!
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REHABILITAČNÍ PLAVÁNÍ
PRO SENIORY
Městská část Praha 10 pořádá pro své seniory

DOTOVANÉ
REHABILITAČNÍ PLAVÁNÍ
na plaveckém stadionu
SK Slavia Praha

Kdo může využít rehabilitační plavání do 30. 6. 2019?

Senior 60 let a více

s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10

na adrese Vladivostocká 1460/10b, Praha 10 - Vršovice

REGISTRACE SENIORŮ bude probíhat vždy
poslední týden předcházející danému měsíci
(například registrace na čtyřhodinový kurz v dubnu
bude probíhat od 25. 3. 2019) v úředních hodinách
v informačních kancelářích na adresách:

Informační kancelář Vršovická 68, Praha 10

ROZPIS LEKCÍ PLAVÁNÍ:

každé pondělí
(vyjma státních svátků)
duben - 1. 4., 8. 4., 15. 4., 29. 4.,
květen - 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5.,
červen - 3. 6., 10. 6, 17. 6., 24. 6.
od 13:00 do 14:00 hodin

Úřad MČ Praha 10 – přízemí budovy B,
tel. 267 093 681, email: callcentrum@praha10.cz

Informační kancelář Počernická 64, Praha 10
u polikliniky Malešice,
tel. 274 772 476, email: callcentrum@praha10.cz

Kapacita každého plavání: 30 účastníků + 5 náhradníků
Plavání pro seniory bude probíhat pod vedením trenéra
s rehabilitačními pomůckami s nácvikem různých plaveckých stylů
HRAZENO MČ PRAHA 10 V PLNÉ VÝŠI
Srdečně zve

Jana Komrsková, 1. místostarostka MČ Praha 10

