Náměstíčko u Obchodního
centra Cíl po rekonstrukci

UŠLECHTILÝM A NÁPOMOCNÝM Praha 10 má schválený
rozpočet na rok 2020
AŤ JE ČLOVĚK

Zanedbaný veřejný prostor
ze šedesátých let dostal
moderní podobu a září
novotou. Zmizely všechny
bariéry a místo láká
k setkávání

Rozhovor s Dobrovolníkem
roku Petrem Brandeiským
o pomáhání druhým,
o dětství ve stínu
holokaustu i o výuce
ruštiny v Americe

Zastupitelstvo schválilo
rozpočet, podle něhož
bude městská část řídit své
hospodaření. Předpokládá
také snížení běžných výdajů
o 49 mil. Kč

měsíčník městské části
leden 2020
zdarma
www.praha10.cz

Radnice informuje

PRAHA 10
MÁ ROZPOČET,
KTERÝ VÝRAZNĚ
SNIŽUJE BĚŽNÉ
VÝDAJE

ROZPOČET PRAHY 10 NA ROK 2020
PŘÍJMY 769 025 000 Kč
VLASTNÍ
183 525 000 Kč

PŘEVODY
585 500 000 Kč

VÝDAJE 1 104 159 000 Kč
PROVOZNÍ
765 277 000 Kč

VNITŘNÍ SPRÁVA
232 mil. Kč

INVESTICE
338 882 000 Kč

ŠKOLSTVÍ
200 mil. Kč

REKONSTRUKCE
MŠ A ZŠ
53 mil. Kč

SOCIÁLNÍ VĚCI
108 mil. Kč
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
87 mil. Kč
DANĚ
142 mil. Kč

Zastupitelstvo Prahy 10 schválilo rozpočet
naší městské části na letošní rok. Byl připraven rekordně brzy a schválen ještě na konci
předcházejícího roku. Praha 10 tak nebude
muset hospodařit v rozpočtovém provizoriu
jako v uplynulých deseti letech, kdy se rozpočet schvaloval třeba až v březnu.

POPLATKY
32 mil. Kč

DOTACE HMP
435,5 mil. Kč

OSTATNÍ
9,5 mil. Kč

PRODEJ
150 mil. Kč

KOMUNITNÍ
CENTRUM
50 mil. Kč

VEŘEJNÁ
FINANČNÍ PODPORA
34 mil. Kč

ÚMČ PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE
50 mil. Kč

KULTURA, SPORT
A PROJEKTY
15 mil. Kč

NÍZKOPRAH
K BOTIČI
10 mil. Kč

SPRÁVA MAJETKU

VČ. KULTURNÍCH OBJEKTŮ

35 mil. Kč

OSTATNÍ
55 mil. Kč

a náklady 482 mil. Kč, z nichž 184 mil. Kč je
určeno na správu svěřeného majetku. Prioritu
představují investice do oprav a rekonstrukcí
školních budov, kde má Praha 10 letitý vnitřní
dluh. Na tyto opravy bude beze zbytku využito
70 mil. Kč, které radnice v příštím roce vybere
navíc na dani z nemovitosti.

Rozpočet očekává příjmy ve výši 769 mil. Kč
a výdaje 1,1 mld. Kč, schodek tedy bude činit
335 mil. Kč. Radnice sníží běžné výdaje, jejichž
předchozí růst se v roce 2019 podařilo zastavit, a třetinu všech prostředků bude investovat. „Návrh rozpočtu je ve srovnání s minulými
lety velmi úsporný. Díky výraznému poklesu
běžných výdajů o 49 mil. Kč, tedy o 6 %, se podařilo udržet podíl investic na 30 % celkových
výdajů,“ popisuje radní Lucie Sedmihradská,
která má finance a rozpočet na starost. V letošním roce proto bude moci být dokončena
například první etapa rekonstrukce polikliniky
Malešice či stavba nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež u Botiče. Zahájena bude
také novostavba Mateřské školy Bajkalská.

Před schválením v Zastupitelstvu Prahy 10
byl návrh rozpočtu projednán v příslušných
výborech, zejména ve finančním. Jeho listopadové zasedání bylo otevřené pro veřejnost
a radnice z něj pořizovala online přenos.
„Chtěli jsme, aby rozpočet vznikal maximálně
transparentně. Průběžné informace o jeho
podobě měla k dispozici opozice i občané,
každý se k návrhu mohl vyjádřit,“ zdůrazňuje
radní Sedmihradská.

POLIKLINIKA
MALEŠICE
125 mil. Kč

OSTATNÍ
51 mil. Kč

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 10
pondělí 27. ledna 2020
velký zasedací sál

1. patro, budova B, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68
přesný začátek zasedání naleznete na

www.praha10.cz/volene-organy

Úplnou podobu rozpočtu na rok 2020
najdete na webových stránkách radnice
www.praha10.cz.

Plán zdaňované činnosti, který byl schválen
spolu s rozpočtem, očekává výnosy 558 mil. Kč

OTEVŘENÉ HODINY VAŠICH RADNÍCH
středa

22. ledna 2020
15–18 hodin

starostka

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

dveře č. 406

1. místostarostka

JANA KOMRSKOVÁ

životní prostředí, městské akciovky,
sport a volnočasové aktivity

dveře č. 403b

místostarosta

místostarosta

MARTIN VALOVIČ

DAVID KAŠPAR

dveře č. 400

dveře č. 414

územní rozvoj, kulturní
památky, podpora podnikání

školství, kultura
a sousedské vztahy

místostarosta

PETR BENEŠ

majetek (byty/nebyty, pozemky),
správní firmy, IT

dveře č. 403a

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

Jsou vám k dispozici
všichni členové
Rady MČ Praha 10

místostarosta

LUCIE SEDMIHRADSKÁ

dveře č. 402

dveře č. 412

doprava a parkování,
rekonstrukce radnice a KD Eden

2

radní

MARTIN SEKAL
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finance, rozpočet, dotace,
participativní rozpočet

radní

radní

MICHAL KOČÍ

OLGA KOUMAROVÁ

dveře č. 416

dveře č. 420

sociální a rodinná politika,
zdravotnictví, bezpečnost, hazard

investice,
budovy ZŠ a MŠ

Úvodní slovo

obsah
děti i dospělé. V Malešicích, na poliklinice
v Plaňanské, naopak od 1. ledna 2020 společnost
EUC bez našeho příspěvku 9,5 milionu Kč
pohotovostní službu poskytovat přestala.
Na každou novinku je třeba si zvyknout.
O zdravotnictví má povinnost starat se kraj, tedy
hlavní město Praha. My potřebujeme oněch více
než 9 milionů na naše sociální služby.

Foto: Marie Konečná

Milí obyvatelé Prahy 10,
drazí sousedé!
Naše práce na radnici vstupuje do druhé čtvrtiny.
Začínám dobrou zprávou. Od poloviny prosince
2019 máme schválený rozpočet.
Šetříme tam, kde se má: jsme první radnicí, která
jde dolů s náklady na úřadě. Dbáme přitom
na to, aby jednotlivá oddělení úřadu plnila k Vaší
spokojenosti to, co mají. Když někdo udělá
vážnou chybu, okamžitě zjednáváme nápravu.

Druhá novinka se týká bydlení. Po letech
přešlapování i přešlapů jsme na jaře minulého
roku schválili nové zásady pronajímání
našich obecních bytů. Skončilo tak „halabala“
přidělování bytů veřejným losováním. Obecní
byty mají podle nás především pomáhat.
Lidem na vozíčku. Samoživitelkám. Učitelům.
Policistům. To je nyní transparentně nastaveno.
Chceme dát postupně do pořádku i náš bytový
fond. V necelých třech tisících bytů žijí dnes lidé,
kteří platí ani ne polovinu toho, co lidé s tržním
nájemným. To není spravedlivé. Proto jsme se
rozhodli v bytech, které máme svěřeny, přistoupit
ke zvýšení nájemného. Důvod je jediný:
z nízkých nájmů není možné při rostoucích
cenách, mzdách i důchodech udržovat kvalitní
bytový fond. Uvědomujeme si však, že bydlení
je základní životní potřeba, že v jednotlivých
případech může dojít k nečekaně obtížné situaci,
a my chceme obtížím předcházet. Proto jsme
v roce 2019 zřídili Kontaktní centrum bydlení.
Naši úředníci tam všem potřebným vysvětlí, co je
nutné udělat např. kvůli příspěvku na bydlení.

Pokračujeme v investicích. Jsme více nohama
na zemi, pokud jde o každodenní provoz. Řešíme
megaopravu malešické polikliniky. Náklady
na ni naši předchůdci nenaplánovali realisticky.
A na nás, současném vedení Prahy 10, nechali
hledání zdrojů pro práce navíc. Na denním
pořádku jsou i nečekané havárie v našich
školních budovách: důkaz obrovského selhání
minulých desetiletí. Miliarda do školních budov
Prahy 10 v budoucích deseti letech tak není frází,
ale životní nutností!

Neslibovala jsem vám vzdušné zámky, ale
otevřenou radnici. Otevřená radnice neznamená
zázraky ani řešení teď hned. Znamená to
poctivě se vzájemně vyslechnout. Splnit to, co
se dohodlo. Zůstat ve stálém spojení. Jen tak
můžeme navzdory potížím všedních dnů budovat
vzájemnou důvěru.

Novinka ke zdravotnictví. Od 1. ledna 2020
začala díky našemu přičinění ve vinohradské
nemocnici fungovat posílená pohotovost pro

Nadějeplných dvanáct měsíců vám přeje

Praha 10 / měsíčník městské části
Periodický tisk územního samosprávného celku
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VEŘEJNÝ PROSTOR BEZ PŘEKÁŽEK

Rozhovor s dobrovolníkem
Petrem Brandeiským
Praha 10 ocenila svoje dobrovolníky

13	kulturní servis

Ať je pro Vás rok 2020 rokem pokojným, zdravým
a šťastným. Ať zažijete zdar v tom, co děláte
i očekáváte.



— Vaše starostka Renata Chmelová
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ÚPRAVA
NÁJEMNÉHO
V BYTECH
MĚSTSKÉ ČÁSTI
Radnice Prahy 10 po dlouhých letech přistoupila ke zvýšení nájemného v bytech,
které má svěřené do své péče od Magistrátu hlavního města Prahy. K tomuto
nepopulárnímu, ale nezbytnému rozhodnutí ji přiměla především snaha o řádné
hospodaření se svým majetkem a nutnost
zajistit na další roky potřebné finanční
zdroje na opravy dlouhodobě zanedbaného bytového fondu, který má na starost.
4
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Úprava nájemného, kterou rada městské části
schválila na začátku ledna, se týká celkem
2 176 smluv, v nichž je pronájem bytů stanovený na dobu neurčitou. Z toho se v případě 1 785 smluv upravuje měsíční nájemné
na 140 Kč za 1 m2 a u 391 smluv se nájemné
zvyšuje o 20 % na částku, která se podle lokality
pohybuje mezi 130 a 134 Kč/m2. Zvýšení se týká
také smluv uzavřených do 15. května 2019
na dobu určitou. Postupně se tak dorovnává
výše nájemného u nově uzavíraných smluv,
které jsou právě od května loňského roku nastaveny již na částku 140 Kč/m2, a to na základě tehdy schválených nových Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10.
Nové smlouvy jsou podle zásad uzavírany již
jen na dobu určitou, konkrétně na dva roky.
Tyto ceny zájemci o pronájem bytů bez problémů akceptují a městská část Praha 10 není
ani za takto upravených podmínek schopna
uspokojit všechny žadatele.
Návrh na zvýšení nájemného byl předložen
a schválen s ohledem na skutečnost, že se

v posledním období významně zvýšil rozdíl
mezi nájemným v obecních bytech včetně
těch svěřených do správy naší městské části
a výší nájemného v místě obvyklou. Nájemné
v bytech ve správě městské části Praha 10
v současné době činí v Malešicích, Strašnicích,
Vršovicích a Záběhlicích ve většině případů 112 Kč/m2 a v Michli a na Vinohradech
108 Kč/m2 za měsíc. Obvyklé tržní nájemné
se přitom podle průzkumů, které se objevují
v médiích, pohybuje mnohde přes 300 Kč/m2.
Městská část Praha 10 si ještě navíc nechala
pro zjištění srovnatelných nájmů vypracovat
znalecké posudky, které na území naší městské části určily hodnoty obvyklého měsíčního
nájemného v rozmezí 200–380 Kč/m2 podle
jednotlivých lokalit a velikosti bytů.
Radnice českých měst a obcí jsou podle občanského zákoníku oprávněny zvýšit nájemné
v bytech ve svém vlastnictví o 20 % každé
tři roky. Praha 10, která spravuje celkem
3 359 bytů, této možnosti nevyužila téměř
dlouhých osm let, podobně jako řada jiných

Nájmy v obecních bytech
městských částí. Měsíční nájmy u městských
bytů v Praze se tak v současné době pohybují nejčastěji do 150 Kč/m2, což dosahuje
maximálně poloviny tržního nájemného, které
se naopak za posledních pět let zvýšilo téměř
o polovinu.
Obecně se samozřejmě předpokládá, že
městská část by měla v zájmu sociální stability
poskytovat bydlení za nájemné v dostupné
a únosné výši pro různé skupiny potřebných
obyvatel, současně má ale ze zákona povinnost počínat si jako řádný hospodář, a tedy
neudržovat bez odůvodnění nájemné na nízké
úrovni. Zejména ekonomicky již nebyl dosavadní stav příliš udržitelný. Uvedený nepoměr
nájmů při současném nárůstu cen za stavební práce a materiál znamenal pro radnici
Prahy 10 faktické zhoršení možnosti péče
o svěřený bytový fond. Rekonstrukci přitom
potřebuje přibližně 280 obecních bytů, které
jsou nyní kvůli svému technickému stavu
nevyužívané. Vedení radnice počítá s tím, že
každoročně opraví zhruba stovku bytů; letos
už se tento cíl podařilo poprvé naplnit.
Stav prázdných bytů se případ od případu
liší – někdy stačí jen drobné opravy, jako
třeba byt vymalovat, jindy je potřeba postavit
celé nové jádro, opravit instalace, elektrické rozvody nebo vyměnit podlahy a okna.
Některé byty zůstávaly mimo provoz i deset
let, kdy chátraly a městská část z nich neměla
žádné příjmy. Očekávaný výnos z pronájmu
obecních bytů v Praze 10, která disponuje
nejrozsáhlejším bytovým fondem ze všech
pražských městských částí, by se měl úpravou sazeb nájemného zvýšit přibližně o 35 milionů Kč oproti loňskému roku. Právě tyto
peníze plánuje radnice zapojit do financování
bytových rekonstrukcí. Dalším ze zdrojů by
měly měly být dotace, které za tímto účelem
vypisuje magistrát.

Nájemné v běžných bytech
svěřených městským částem
(údaje se vesměs vztahují na prodlužované
a nově uzavírané smlouvy)
Praha 1 – 150 Kč/m 2
Praha 2 – 158 Kč/m 2
Praha 3 – 145 Kč/m 2
Praha 4 – 170 Kč/m 2
Praha 5 – 143 Kč/m 2
Praha 6 – 116 Kč/m 2
Praha 7 – 145 Kč/m 2
Praha 8 – 150 Kč/m 2
Praha 9 – 95 Kč/m 2
Praha 10 – 140 Kč/m 2
Praha 11 – 140 Kč/m 2
Praha 13 – 78 Kč/m 2
Praha 15 – 150 Kč/m 2

DOBRÝ
HOSPODÁŘ
S CITLIVÝM
PŘÍSTUPEM
Asi všichni si přejeme, aby
bydlení v Praze 10 bylo co
nejdostupnější, zejména pro ty,
kteří již v naší městské části žijí. Této otázce se současné vedení radnice věnuje velmi
intenzivně a problematiku zvažuje z různých
relevantních hledisek. Přitom si musíme uvědomit, že je nezbytně nutné a zároveň velmi
obtížné hledat rovnováhu mezi dobrým hospodařením s bytovým fondem, který má městská
část k dispozici, a sociálně citlivým přístupem
ve vztahu ke stávajícím obyvatelům obecních
bytů nebo k zájemcům o jejich užívání.
Zodpovědná radnice musí dělat obojí: řádně
se starat o byty ve svém vlastnictví, opravovat
je a udržovat na přijatelné úrovni a zároveň
pomáhat těm, kteří to skutečně a naléhavě
potřebují. Součástí Programového prohlášení
Rady městské části Praha 10 pro volební období 2018–2022 je závazek poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem jasně
stanovených a transparentních podmínek.
V dubnu loňského roku proto zastupitelstvo
schválilo nové zásady pronajímání bytů v majetku Prahy 10. Ty jsou založeny na bodovém
hodnocení uchazečů, které umožňuje řazení
žadatelů do pořadníku dle předem daných
kritérií a v rámci jedné evidence. Byty už se
v současnosti nepřidělují na základě nahodilého losování. U žadatelů se zkoumá skutečná
potřebnost a obecní byty se pronajímají těm,
kteří jsou v bytové nouzi, splní vstupní kritéria
a umístí se v evidenci podle počtu získaných
bodů na nejvyšších místech.
Z přijetí nových zásad loni vyplynulo i první
mírné zvýšení nájemného. U bytů v kategorii
dostupného a sociálního bydlení a těch, které
se pronajímají v zájmu obce, činí měsíční nájemné 140 Kč za 1 m2. Tato změna se týká jen
nově uzavíraných dohod, tedy těch obyvatel,
kteří mají smlouvu na dobu určitou a po konci platnosti si ji chtějí prodloužit. V reálném
životě tím ale vzniká jistá nerovnost, protože
nájemníci, kteří dříve získali smlouvu na dobu
neurčitou, měli dosud nájemné stále stejné.
Pokud na stejném patře ve stejném domě
ve dvou stejných obecních bytech platí lidé
rozdílný nájem, určitě to není spravedlivé.
Nutno říct, že nájemné v obecních bytech se
pohybuje hluboko pod úrovní tržního nájemného, které v současné chvíli dosahuje v Praze 10 měsíčně více než 300 Kč za m2. Poslední

zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví
městské části proběhlo před více než sedmi
lety a od té doby se nezvyšovalo ani o inflaci.
Jeho reálná výše tak postupně přestala stačit
na běžnou údržbu bytového fondu a v čase
fakticky klesala. Zvláště pokud bychom tyto
nájmy porovnali s rostoucími mzdami, důchody i cenami stavebních prací.
Podle zákona musí každý magistrát i každá
městská část o svůj majetek pečovat jako
řádný hospodář, Praha 10 v tom není výjimkou.
Právě proto radnice usoudila, že nadále není
únosné doplácet ve stávající míře na nízké výnosy z pronajímání obecních bytů, a přistoupila ke zvýšení nájmů také u smluv na dobu
neurčitou. I po tomto navýšení zůstanou
nájmy v bytech Prahy 10 hluboko pod tržním
nájemným a umožní tisícovkám obyvatel
udržet si dostupné bydlení. Přesto je zřejmé,
že v jednotlivých případech může opatření
některým spoluobčanům přivodit situaci, která
bude ze strany městské části vyžadovat citlivý
osobní přístup, konzultace či přímou pomoc.
Vedení radnice proto zároveň rozšíří provozní dobu a nabídku služeb Kontaktního
centra bydlení, které bylo zřízeno na začátku
loňského června pro poskytování přímého
poradenství a informací v oblasti dostupného a sociálního bydlení. Občané například
v bytové nouzi nebo při hrozící ztrátě bydlení
se již nyní mohou na centrum obrátit a svou
situaci zde konzultovat. Také nájemníci, kteří
by se do těžké situace dostali nastávajícím
zvýšením nájemného, se mohou s odbornými pracovníky poradit, jak dál postupovat.
Nejdůležitější pro ně budou informace ohledně
příspěvku na bydlení či doplatku na bydlení,
které ve většině případů finanční problémy
s hrazením nájemného vyřeší.
Problematika dostupného bydlení je složitá
a ovlivňuje ji mnoho proměnných. Městská
část musí mít ze svého majetku rozumný
příjem, který jí umožní investovat potřebné
peníze do údržby obecních bytů. Na druhou stranu jí přináleží veřejná odpovědnost
ve vztahu ke konkrétním skupinám lidí, které
jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu
s bydlením. Ty městská část podporuje do té
míry, kterou si může dovolit.
Praha 10 / leden 2020
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Otázka pro zastupitelské kluby

„Současné vedení radnice zahájilo proces rekonstrukce bytů
s předpokladem 100 zrekonstruovaných bytů ročně. Jaké další
možnosti řešení bytové problematiky na úrovni obce vnímáte?“
Otázku zvolili Piráti
Bytová otázka je otázkou dnešní doby.
Stav, kdy se bydlení stává nedostupným
pro drtivou většinu Pražanů, je ostudný
a dlouhodobě neúnosný. Bohužel, všichni
o krizi s bydlením hovoří, ale takřka nikdo se
ji nepokouší v praxi řešit. Z pohledu ODS je
přitom řešení jednoduché.
Za prvé je zde úroveň celostátní. Tam je
třeba zásadním způsobem změnit stavební
zákon a urychlit územní a stavební řízení.
V současné době jsme, pokud jde o délku
povolovacích procesů, někde na úrovni
Venezuely či Nigeru. To nepotřebuje další
komentář a zde je rozhodně třeba začít.
Za druhé je zde úroveň lokální. A tam se
od nástupu na radnici snažíme věc aktivně
řešit. Platí přitom jednoduché, byť pro
některé nepříjemné pravidlo – developer
není nepřítel. Někomu se to může nelíbit, ale
developeři jsou prakticky jediným subjektem,
který je dnes schopen bytovou krizi vyřešit,
a to dostatečnou výstavbou nových bytů.
S vědomím této skutečnosti jsme se
rozhodli s developery vstupovat do jednání
a ve výstavbě je podpořit.
Samozřejmě, za splnění několika podmínek.
V prvé řadě musí jít o dobrý projekt, který
je z našeho pohledu bezproblémový
a respektuje potřeby místních obyvatel.
A za druhé – developer výměnou za podporu
ze strany naší městské části investuje
finanční prostředky na veřejně prospěšný
účel. Typicky na opravu školky, stavbu
dětského hřiště apod. V tomto směru jsme
také připravili novou metodiku, která jasně
stanovuje, jak vysoké by investice měly být
s ohledem na velikost záměru developera.
Shrnuto: na lokální úrovni krizi řešíme, na té
celostátní k tomu snad brzy dostaneme opět
příležitost.

Ing. arch. Martin Valovič
místostarosta, ODS
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Možností a řešení je víc a musí jít ruku
v ruce. Po předchozích radnicích máme
více než 300 volných bytů, které čekají
na rekonstrukci. Asi 100 obecních bytů se
ročně uvolní kvůli tomu, že se nájemníci
stěhují do soukromého bydlení, senioři
odcházejí do domů s pečovatelskou službou,
skončí smlouva nebo nájemníci zemřou. Tyto
přirozené změny znamenají náklady pro
městskou část.
Každý byt je třeba opravit. Někdy jde jen
o vymalování a elektrorevizi. Jindy ale
musíme přikročit k celkové rekonstrukci,
kdy se náklady snadno vyšplhají přes
500 000 Kč na jeden byt. Návratnost takové
investice s nízkým nájemným, které Praha 10
má, je pak dlouhá. Chybí nám peníze.
Hledáme tedy primárně finanční zdroje
(na magistrátu, z evropských fondů atd.),
které by nám s investicemi do bytového
fondu pomohly.
Další možností, kterou právě startujeme,
je pronájem bytů za tržní nájemné. Tak
získáme další finance na rekonstrukce
a zároveň otevřeme obecní bydlení i pro lidi
s relativně vyššími příjmy. Aktuálně pečlivě
zkoumáme, zda by stálo za to spustit opět
program samooprav. Vypadá sympaticky,
ale má různá úskalí a je administrativně
hodně náročný. Zatím hovoříme s odborníky
na bytovou problematiku a snažíme se
poučit ze zkušeností dalších městských
částí.

Praha 10 opraví v příštím roce 100 bytů. Další
desítky budou dále chátrat, protože na opravy
nemá městská část finance. Proto by se
mohly některé vytipované byty nabídnout
nájemcům, kteří by je opravili na vlastní
náklady. Ty by se jim pak mohly odečítat
z nájmu.
Další možností, která by zlepšila bytovou
situaci našich spoluobčanů, je podpora
družstevní výstavby. Například lze pomoci
při výběru vhodných lokalit. Město by mohlo
vstoupit do těchto bytových družstev
a získané byty v postavených domech
pak pronajímat učitelům, policistům nebo
zdravotníkům.
Máme zde i občany s průměrným příjmem,
který jim sotva pokryje tržní nájemné. Část
bytů by měla být vyčleněna i pro ně. Dle
zásad pro přidělování bytů mají malou šanci
na jeho získání. Více bodů získají vždy osoby
bez příjmu a bez přístřeší. V těchto bytech
by mohlo být vyšší nájemné než v sociálních
a mohlo by se o ně losovat. Neměli bychom
trestat a diskriminovat ty, kteří pracují a snaží
se sehnat bydlení, ale tržní nájemné je nad
jejich možnosti.
Dále by bylo potřeba co nejdříve
doprivatizovat byty v domech, kde má
městská část jen malý podíl.

Mně osobně se líbí i myšlenka výstavby
nových bytů. A to jak v rámci dnes hodně
diskutovaného družstevního bydlení,
tak formou výstavby obecního bydlení
v rozvojových oblastech (Bohdalec-Slatiny aj.).
Ale to mluvíme o horizontu deseti a více let
a v rámci platného stavebního zákona.

Mgr. Veronika Žolčáková
zastupitelka, VLASTA

Martin Kostka
zastupitel, ANO 2011

Radnice informuje

Pirátská strana a místostarosta Beneš přišli
s „revolučním“ krokem – prý chtějí opravovat
městské byty. Zřejmě jim ale nikdo neřekl dvě
věci: že se tak děje už roky, a navíc že tím
bytovou krizi skutečně nevyřeší.
Jediným dosavadním počinem stávající koalice, který se týká bytové politiky (o opravě
městských bytů nemluvím, protože to
běžně dělala všechna předchozí vedení), je
přechod k bodovému systému u přidělování
městských bytů. Ten přinesl jedinou věc,
a to prokorupční prostředí. Část „bodíků“
totiž přidělují politici. A ti, kteří bydlet
potřebují, ale normálně pracují, mají velmi
malou šanci nájem získat.
Tím to ale zdaleka nekončí. Pirátská strana
a koalice Vlasta roky kritizovala prodej městských bytů, který ale pod jejich vedením ještě
zrychlil. Navíc se neprodávají pouze méně
potřebné nemovitosti. Na posledním zastupitelstvu například Piráti navrhli prodat cenný
dům na Moskevské ulici, byť tam město původně počítalo s výstavbou nájemních bytů.
Koalice na Praze 10 hodně mluví, ale za jejími
slovy se skrývá absolutní neschopnost
přijmout byť jediný krok přispívající k řešení
bytové krize. Ať se to koalici líbí, nebo ne,
faktem zůstává, že jediné, co se musí dělat
pro zlepšení situace s bydlením, je začít investovat. Začít stavět nové byty. S rozmyslem
opravovat.
S logikou, kdy se Piráti s VLASTOU rozhodnou zájemci neprodat ruinu v Malínské ulici,
ze které mohli získat desítky milionů do rozpočtu, a raději prodají dům, kde mohly vzniknout byty, protože jim chybí peníze na jejich
rekonstrukci, Praha 10 opravdu k dostupnějšímu bydlení nedojde. Situace bude jen horší.

Bc. Radek Lojda
zastupitel, TOP 09

Problematiku bydlení bereme velmi vážně
a změna kurzu je viditelná na první pohled.
Mám velkou radost, že se podařilo splnit náš
ambiciózní cíl „opravit 100 bytů ročně“! Díky
novému systému se byty přidělují průběžně,
podle předem jasně daných bodových kritérií
a svůj domov už našlo 31 rodin s dětmi! Dalších
19 bytů bylo přiděleno seniorům, 11 sociálních
bytů, 6 startovacích a 27 bytů pro učitele a další profese v zájmu obce.
Občanům velmi pomáhá nové Kontaktní centrum bydlení (přízemí budovy B), které každý
úřední den pomůže zhruba 20 klientům. V říjnu
se Praha 10 zařadila mezi nejprogresivnější
městské části podpisem společného memoranda s Magistrátem hlavního města Prahy
o spolupráci při řešení bytové nouze. Cílem memoranda je zajistit, aby žádné z pražských dětí
nežilo na ubytovně, spolupracovat na vytvoření integrovaného systému pomoci rodinám
v bytové nouzi a společně žádat o dotace z EU
právě na rozvoj služeb kontaktních míst.

PODNIKATELÉ
A VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ

Společně s magistrátem hledáme vhodný
model pro výstavbu dostupného bydlení a pro
tento účel se nám podařilo zachránit před
prodejem jediný městský pozemek s platným
územním rozhodnutím na výstavbu zhruba
60 bytů na rohu Černokostelecké a Malínské
ulice.

Městská část Praha 10 organizuje již druhé
setkání s podnikateli, které se uskuteční
za účasti místostarosty pro podporu podnikání Martina Valoviče ve středu 19. února
2020 od 18.00 hod. ve velkém zasedacím sále
na radnici (1. patro, budova B). Jeho tématem bude problematika pronájmu veřejných
prostranství (zábory, zahrádky aj.) z hlediska
potřeb této skupiny uživatelů. Zájemci o účast
na setkání se mohou obrátit na předsedu
Komise pro podporu podnikání Adama Štěpánka prostřednictvím e-mailové adresy adam.
stepanek@praha10.cz. Komise je poradním
orgánem Rady městské části Praha 10 a jejím
cílem je vypracování návrhu koncepce podpory podnikání a jeho dalšího rozvoje. Přijímá
a projednává veškeré podněty od podnikatelů
i ze strany širší veřejnosti. Srdečně vás na tuto
akci zveme.

Neusínáme na vavřínech, čeká nás oprava
dalších stovek vybydlených bytů, zděděných
po předchozím vedení Prahy 10. Naše městská
část, poprvé za posledních 10 let, nebude v rozpočtovém provizoriu a pevně věřím, že i díky
tomu se nám podaří opravit ještě více bytů než
letos. Pracujeme také na žádostech o dotace
z magistrátu, který na opravy bytů vyčlenil půl
miliardy korun.

PRONÁJEM
RESTAURACE
NA GUTOVCE

Ing. Petr Beneš
místostarosta, Piráti

Městská část Praha 10 vyhlásí v lednu záměr
pronájmu restaurace v Areálu volného času
Gutovka včetně jejího mobiliáře. Případní
zájemci o provozování tohoto stravovacího
zařízení najdou podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria a požadované podklady v uvedené době na webových stránkách
radnice www.praha10.cz.
Praha 10 / leden 2020
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Pohotovost a lékárna

Nonstop lékárna
funguje dál
Od 1. ledna
má Praha 10 jednu

CENTRÁLNÍ
POHOTOVOST

Dobrou zprávou pro občany Prahy 10, přilehlých městských částí i okolních obcí je, že
budou moci i po Novém roce nadále využívat
služby lékárny v malešické poliklinice v nepřetržitém provozu. Tuto informaci potvrdila
vedoucí lékárny PharmDr. Daniela Lasáková.

ve FN Královské Vinohrady
Lékaři zde
poskytují
komplexní péči
danou zázemím
nemocnice

Od Nového roku
došlo k rozšíření
kapacity
pohotovosti
pro dospělé

Ke stejnému
datu byla
nově zřízena
dětská
pohotovost

Městská část Praha 10 se tak
naplno zapojila do zdravotnické
sítě Magistrátu hl. m. Prahy,
který ze zákona zajišťuje provoz
lékařských pohotovostních
služeb (LPS) v metropoli.
Pohotovost pro dospělé (LPS) je
poskytována v přízemí pavilonu S.
+420 267 163 778

Areál je přístupný ze dvou směrů.

Dětskou pohotovost (DĚTSKÁ LPS)
najdete v pavilonu M.

Ze severu (1) od Vinohradské ulice
– stanice Želivského: Metro A, Tram 4, 5, 16, 26, Bus 124, 139,
150, 163, 188, 213, 297

1

DĚTSKÁ

LPS

Z jihu (2) od Ruské ulice
– stanice Kubánské náměstí:
Tram 4, 7, 22, 24, stanice Murmanská: Bus 175
– stanice Bělocerkevská: Bus 136, 213, 150

LPS

2
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Neuvažovalo se o omezení provozu lékárny v souvislosti s tím, že na poliklinice už
od ledna nefunguje pohotovost?
Pro nás je provoz lékárny v nonstop provozu
srdcová záležitost a byla by škoda měnit zaběhnuté a funkční služby. Pokud bude zájem
našich zákazníků trvalý, nemáme důvod omezovat lékárenský provoz pro danou lokalitu.
Noční provoz lékárny uprostřed sídliště je
poměrně unikátní služba. Jakou máte odezvu od pacientů?
Zrovna nedávno nám děkovala mladší žena,
že mohla využít náš noční provoz. Byla
na návštěvě v Praze u sestry i se svým malým
synem. Ten dostal teplotu, domácí lékárnička
neobsahovala nic pro dětské pacienty. Tak
před půlnocí navštívili naši lékárnu a koupili
pro malého pacienta, co bylo třeba. Ten už je
zase fit. Taková zpětná vazba nás moc těší.
S čím se na vás nyní v tomto zimním období
lidé nejčastěji obracejí?
Nejčastěji vyzvedávají léky, které jsou vázané
na lékařský předpis. To se ale děje celoročně.
A platí to i pro víkendy nebo večerní či noční
hodiny. Pokud se týká speciálně zimních měsíců, kupují volně prodejné přípravky na rýmu,
kašel, žaludeční problémy, bolesti v krku.
Vyhledávají nás i rodiče malých dětí, kteří se
na nás obracejí s nákupem přípravků na snižování teploty či kojenecké výživy.
Jaké je spektrum klientů vaší lékárny?
Říká se, že o zdraví celé rodiny pečují více
ženy. V případě pohotovostní lékárny je to tak
půl na půl. Chodí k nám ženy i muži, nejčastěji se jedná o lidi ve věku mezi 30 a 40 lety.
Někteří se nám svěřují s tím, že jsou rádi, že
mohou přijet kdykoliv, protože jsou i ze vzdálenějších míst, třeba až z Nymburka, Mladé
Boleslavi či Kolínska.

Obnova Zahradního Města

VEŘEJNÝ
PROSTOR
BEZ PŘEKÁŽEK
V minulém čísle jsme vás informovali o otevření rekonstruované pobočky Městské
knihovny v Zahradním Městě. Souběžně
prošlo kompletní obnovou také rozlehlé prostranství právě mezi knihovnou, Obchodním
centrem Cíl a Rezidencí Topolová. Zejména
místní obyvatelé se po dlouhých letech
dočkali zlepšení svého životního prostředí,
neboť náměstíčko bylo dlouhodobě zanedbané. Po téměř půlstoletí provozu zastarala
jeho funkčnost, veškeré povrchy se ocitly
za hranicí životnosti a výměnu potřeboval již
téměř historický mobiliář.
Revitalizace prostoru začala v březnu loňského roku a nyní již vše září novotou. Rozdíl je
patrný skutečně na první pohled, když odpudivý, rozpadající se asfalt nahradila velkoformátová betonová dlažba a několik širokých
pódií z dubových pražců. Také okrouhlá
dřevěná sezení, moderní sloupy veřejného
osvětlení, elegantní odpadkové koše a stojany
na kola dávají najevo, že současná podoba
tohoto místa se od té původní ze šedesátých
let významně liší. Vznikl prostor s jednotnou,
srozumitelnou a snadno zapamatovatelnou
identitou. Tou hlavní novinkou je ale zcela
odlišné pojetí, jak by měl tento prostor v naší
době fungovat.
Architekti z ateliéru ti2, kteří měli projekt
revitalizace na starost, dospěli i na základě
participačních setkání s místními občany
k názoru, že nepřehledný prostor potřebuje
sjednotit a dle možností přizpůsobit potřebám všech generací. „Proto jsme se rozhodli
úroveň nového povrchu srovnat s úrovněmi
vstupních podlaží okolních budov. Vznikla tak
jednolitá homogenní, mírně zvlněná plocha –
krajina,“ popisuje svůj záměr architekt Kamil
Měrka z tvůrčího týmu. Zmizely četné bariéry
a všechna zdejší místa jsou v současnosti bez
problémů přístupná pro každého. Jen letmou
architektonickou připomínkou někdejších
nepřívětivých schodišť, především toho

Pódium s pítkem

ke knihovně, jsou boční stupňovité okraje
dřevěných pódií, které naštěstí mohou sloužit
spíše k sezení. V těchto případech je totiž
pro přístup vždy k dispozici alternativní cesta
po rampě. Podle tvůrců jsou tyto soběstačné
platformy připraveny na „zabydlení“ třeba
pražskými židlemi, šachovými stolky, pojízdnou kavárnou či čtenáři Městské knihovny.
To je nový základní princip celého prostoru,
který by již neměl sloužit pouze jako komunikační spojnice a křižovatka pěšího pohybu.
Nyní nabídne procházejícím možnost zastavit
se, posedět, odpočinout si, uskutečnit zde
schůzku, dokonce si tu různé generace mohou
i hrát – vznikla tady také malá plocha s herními prvky vhodná i pro pétanque. Promyšlená
koncepce prostranství umožňuje také pořádání různých akcí, jako jsou sousedská setkání,
veřejná čtení u knihovny nebo i farmářské
trhy. Pro jejich potřeby byl navržen areálový
vodovod a k dispozici je i venkovní pítko. Jako
první vydařená akce se tu za hojné účasti návštěvníků uskutečnilo vánoční setkání, které
uspořádala ZŠ Švehlova.
Zmíněné sjednocení celé plochy spočívá také
v tom, že je utvářena v pomyslném pravidelném rastru. „Jeho základní čtverec má rozměry přibližně 10 x 10 metrů, což odpovídá hlavně potřebě umožnit průjezd hasičů, záchranné
služby, technických služeb apod. Jednotlivé
body mřížky jsou znázorněny pouze vysáze-

nými stromy, které místu časem dodají intimní
a útulnou atmosféru, proměnlivou v průběhu
roku. Mezi tyto stromy jsou rozmístěny prvky
mobiliáře,“ vysvětluje architekt Měrka.
Zeleň tak dostala v koncepci nového uspořádání důležitou roli, čemuž samozřejmě musí
odpovídat také důkladná péče. Zpevněné
plochy jsou odvodňovány spádováním do rozměrných zasakovacích štěrkových loží, která
jsou situována pod dvanácti vysázenými stromy. Kolem stromů byla také položena dlažba
se spárou, do níž byly vysety nízké druhy
mateřídoušky. Z tohoto důvodu jsou nyní stromy za dočasným ochranným oplocením, které
bude odstraněno na jaře, až květinky vzejdou.
Až se zazelená, dostane prostor zcela jiný nádech, než jaký můžeme pozorovat uprostřed
zimy. „Doufáme, že poté bude na první pohled
zřejmé, že se nachází na Zahradním Městě,“
dodává Kamil Měrka k vyznění svého díla.

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO
PROSTORU U OC CÍL
Projektanti – ti2 architekti / Ing. arch. Kamil Měrka,
Ing. arch. Tomáš Kozel
Zhotovitel – Gardenline
Stavební povolení – září 2017
Zpracování prováděcí dokumentace – březen 2018
Soutěž na výběr zhotovitele stavby – říjen 2018
Předání stavby a zahájení revitalizace
– březen 2019
Finální dokončení stavby – 9. prosince 2019
Celkové náklady: 26,9 mil. Kč

Před rekonstrukcí

Nová podoba

Dotace: 16,5 mil. Kč
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rozhovor

UŠLECHTILÝM A NÁPOMOCNÝM AŤ JE ČLOVĚK
Petr Brandeiský je optimista, který i ve vysokém věku spatřuje naplnění svého života
v aktivním pomáhání druhým lidem. Spolupracuje s Židovskou obcí v Praze, v jejímž
Domově sociální péče na Hagiboru už mnoho
let působí jako dobrovolník. Podílí se na provozu tamní kavárny, a především je mnoha
osamělým seniorům společníkem, který umí
naslouchat a rozmlouvat s nimi. Nedávno
byl naší městskou částí oceněn jako jeden
z Dobrovolníků roku.
Máte z ocenění od Prahy 10 radost?
Já to vnímám spíše jako ocenění celé naší
skupiny dobrovolníků. Máme tam zejména
starší dámy, které se setkávají mezi sebou
a potom s klienty domova na Hagiboru.
Kromě toho u nás působí ještě skupina
dobrovolníků z Německa a Rakouska, jsme
opravdu taková mezinárodní společnost.
Dobrovolníci z německých zemí jsou sdruženi v organizaci Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF, v překladu „Akce smíření
pro mír“) a přicházejí k nám s velkou touhou
pomáhat a hledat dorozumění mezi mladými
a starými lidmi, mezi Čechy a Němci. Takže
na tom vyhlášení oceněných jsem si připadal
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jako delegát všech našich dobrovolníků, ne
že bych já byl tak strašně aktivní.
Co pro vás dobrovolnictví znamená?
Už jsem na Hagiboru nejméně deset let, vždy
každou středu, a pracuji v kavárně, které se
říká Miriam. Původně jsem si ani nemyslel,
že to bude mít velký význam, ale dnes se
mi zdá, že to není zbytečné. Pro obyvatele
domova je důležité setkávat se s lidmi, kteří
žijí mimo jeho stěny. A vést s nimi rozhovory,
bavit se o věcech, které jsou zrovna aktuální,
nebo naopak vzpomínat na dávné doby.
Význam to má i pro nás dobrovolníky. I mě to
setkávání aktivizuje a ani si přitom neuvědomuji, že dělám nějakou dobrovolnickou práci.
Jsou tu lidé, kterým je kolem stovky a přece
s nimi lze krásně hovořit. Je v tom třeba prožitek společného vzpomínání na ty, co prošli
hrůzami koncentračních táborů. A to se týká
i mě, také vzpomínám na svoje předky, kteří
se po válce nevrátili.
Co dalšího dobrovolnická práce v domově
pro seniory obnáší?
Není to žádná velká fyzická námaha. Obvykle
přijdu o něco dříve než ostatní dobrovol-

níci, připravuji nádobí a kávovar, přivážíme
zákusky, zkrátka takové drobné práce, které
jsou potřeba, abychom mohli otevřít. Jsem
také pokladník, vybírám drobné peníze za ty
výborné zákusky a kávu. Potom si sednu
k některému z klientů a bavíme se. Někdo
si chce třeba oprášit svoje znalosti němčiny
nebo ruštiny, tak to jsem úplně šťastný, že
mohu být nápomocný v tom, co mi je nejbližší, a mohu to s nimi procvičovat.
Jak jste se k této činnosti dostal?
Původně jsem byl v kontaktu s takovou
hodně liberální židovskou organizací Bejt
Simcha, což znamená „Dům radosti“. Od nich
jsem potom přešel do Židovské obce a začal
spolupracovat s jejich sociálním oddělením.
To má nesmírné zásluhy, protože se stará
o seniory, dává pozor, jestli něčím netrpí,
zajišťuje jim obědy a podobně. Provozují
právě také domov na Hagiboru a řekl bych,
že příliš nerozlišují, jestli někdo je, nebo není
Žid, a jsou ochotni podat pomocnou ruku
každému. Pro mě je postupné pronikání
do židovské liturgie a do hebrejštiny důležité
ještě z jednoho důvodu. Vzhledem ke svým
filologickým zájmům to beru jako takové

Petr Brandeiský
pokračování svých studií, je to vlastně moje
univerzita třetího nebo kolikátého už věku.
Myslíte, že dnes jsou lidé ochotní pomáhat
druhým?
Dobrovolnictví je velice potřebná činnost.
A naštěstí existují lidé, kteří mají potřebu
pomáhat druhým, možná se to v současnosti
trochu dostává do módy. Doufám, že i takové
ankety, jako pořádá vaše radnice, přispějí
k dalšímu zájmu o dobrovolnickou činnost.
Není to ale nová myšlenka, už například Johann Wolfgang Goethe v jedné básni napsal:
„Ušlechtilým a nápomocným ať je člověk, neboť to jediné ho odlišuje od všech ostatních
bytostí.“ Pomáhání druhým je samozřejmě
pevnou součástí židovské výchovy. Říká se
tomu micva, to je ten dobrý skutek, kterým
jsme vnitřně povinováni. Ale obecně to má
být přece podstata lidského bytí a v dnešní
době, která je hodně materiálně zaměřená, by se měla ta „dobrá vůle“ projevovat
především.
V domově na Hagiboru podporují mezigenerační setkávání. Jak to konkrétně
vypadá?
Mají tam také mateřskou školku a děti se při
různých příležitostech, jako byly například
teď svátky chanuka, setkávají se seniory,
zpívají jim nebo si společně povídají.
Narodil jste se před druhou světovou válkou, jaké jste měl dětství?
Mám před očima panoráma Krkonoš: Černá
hora, Studniční hora, Sněžka a Rýchory, to
bych vám tady mohl namalovat zpaměti.
S tátou jsme chodili také na výlety do Ratibořic, České Skalice, Malých Svatoňovic
nebo na Jestřebí hory. Moje dětství bylo
ale velice krátké, trvalo jen do roku 1938,
do mnichovské dohody. Naše rodina před záborem Sudet utekla do Nymburku, ale pak se
ukázalo, že Úpice obsazena nebyla, tak jsme
se vrátili. Klid ale netrval dlouho, otce odvedli
do koncentráku a nakonec ho v Osvětimi zabili. Mě z rasových důvodů vyloučili
z českého gymnázia, které sem přesunuli ze
zabraného Trutnova. Nastoupil jsem tedy
jako učeň do továrny na váhy a tam jsem
piloval vahadla.
Jak jste tu temnou dobu vnímal?
Kdo to období neprožil, těžko si může udělat
přesnější představu. Nejděsivější bylo, že
nikdo tehdy dopředu nevěděl, koho a jakým
způsobem ta přicházející éra postihne. Já
jsem tehdy o judaismu nevěděl vlastně nic,
dokud otec nemusel chodit se žlutou hvězdou. Pamatuji si, jak si strýc Lederer nebo
strýc Löwy na židovské svátky najímali taxíka a jeli do Náchoda do synagogy, ale tehdy
mi to nic konkrétního neříkalo. Moje matka
totiž byla křesťanka, a tak mě vychovávali
takto, vlastně ani nevím, jestli otec uměl hebrejsky. Oba potom dlouho doufali, že se otci

nic nestane, ale on nechtěl strhnout svým
osudem celou rodinu, proto se s mojí matkou
nechal rozvést, aby ji spolu s námi dětmi
ochránil. Takových případů bylo hodně.
Matka to nesla velice těžko, byla soustavně
churavá. Nepochybně v důsledku nacistické
perzekuce naší rodiny dlouho svého manžela
nepřežila a zemřela šest let po válce, kdy jí
bylo teprve padesát.
Co jste dělal po válce?
Pracoval jsem v podniku Úpický lnářský a jutařský průmysl a tam se našel dobrý člověk,
jmenoval se Karel Tůma, který mě v roce 1951
přivedl ke studiím rusistiky na filozofické fakultě v Praze. Hned po prvním ročníku jsem
odjel studovat do Sovětského svazu. Nebylo
to kvůli tomu, že bych byl nějak výjimečně
talentovaný, to si o sobě nemyslím, ale spíš
proto, že už jsem neměl rodiče a nevadilo mi,
že se zavážu žít několik let mimo domov. Pro
mě to bylo velké štěstí, poznal jsem zajímavé
profesory, spoustu skvělých lidí a měli jsme
kvalitní studijní program. Tehdy mě nezajímala politika, miloval jsem ruskou gramatiku,
výslovnost, literaturu, tím jsem se po návratu
zabýval při své práci na pražské fakultě. Myslím, že to tehdy položilo slušné základy také
k tomu, abych později snáz pochopil hebrejštinu. Ostatně právě v Petrohradu (tehdejším
Leningradu) jsem si více uvědomoval svoje
židovství, protože tam přednášela řada profesorů, kteří byli židovského původu.
Tam jste strávil celý svůj profesní život?
V šedesátém osmém roce jsem dostal pozvánku do Spojených států, a tak jsem tam
po invazi v listopadu odcestoval, takový jsem
já dobrodruh. Učil jsem v univerzitním centru
v Claremontu u Los Angeles, kde byl tehdy
o ruštinu kupodivu obrovský zájem. Měl jsem
smlouvu do června 1969 a pak jsem se vrátil.
O emigraci jsem vůbec neuvažoval, ale stejně
mě hned na Ruzyni vyslýchali jako dalšího
„navrátilce“. Ptali se mě, jestli vím, jaká je
nyní v Československu situace, tak jsem
jim řekl, že jsem v Americe četl sovětské
noviny, což je zaskočilo. V osobním i profesním životě už jsem ale tím pobytem v USA
měl na sobě černou šmouhu. Když začaly
normalizační čistky, tak jsem chtěl „vnitřně emigrovat“ a odebrat se do Zahrádek
u České Lípy, kde vzniklo jedno ze studijních center pro zahraniční studenty. Známí
za mnou ale přijeli a přemlouvali mě, abych
vzal místo na Akademii múzických umění.
Vzal jsem to a potom tam zůstal až do penze,
učil jsem budoucí herce a filmaře ruštinu
a němčinu. Shodou okolností patřil k mým
žákům i Vašek Marhoul, který teď získal
nominaci na Oscara. Obecně ale moc velký
zájem o ruštinu mezi umělci nebyl, to je potřeba přiznat. Dělal jsem také různá skripta,
televizní kurzy a podobně, ale všechno bez
dopadu na nějaký kariérní růst, pořád jsem
zůstával v hodnosti odborného asistenta. To

nevadí. Jak napsal Sergej Jesenin: „Nekřičím,
nepláču, nelkám, bílý dým z jabloní svát.
Mine vše. Chladnu a zvadám, nebudu nikdy
už mlád.“
Také jste psal poezii a povídky.
Ano, něco jsem přeložil, něco jsem napsal
svého. Třeba povídky inspirované mým
putováním z Pikovic do Kamenného Přívozu
nebo ze Štěchovic do Třebenic, to jsou
místa, která mám rád, a teď se tam těžko sám
dostanu. Ale možná mi ti kluci dobrovolníci
z Německa poskytnou doprovod a třeba se
tam ještě jednou podívám.
Nyní je židovský rok 5780, v křesťanské
tradici právě nastal rok 2020. Máte v této
souvislosti pro naše čtenáře nějaké poselství?
Přál bych jim vzájemné porozumění,
ohleduplnost, vstřícnost, pomáhání si, to je
nesmírně důležité. Měli bychom si pozorně
naslouchat. Nepotřebujeme se přehnaně
soustředit pořád jen na materiálno, honit se
za nákupy, nedostávají se nám spíše duchovní prožitky. A tím nemyslím pouze Vánoce,
ale život jako takový.

PETR BRANDEISK Ý
Narodil se v roce 1930 v Úpici do židovsko-křesťanské rodiny. Do jeho osudu krutě zasáhlo
období holokaustu, kdy byl ve vyhlazovacím
táboře zavražděn jeho otec a mnoho dalších
příbuzných. Kvůli válce nedokončil gymnázium
a vyučil se vahařem, tedy tím, kdo sestavuje,
opravuje a seřizuje váhy. V roce 1951 začal studovat
rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
a v letech 1952–1957 se v tomto oboru vzdělával
na univerzitě v Petrohradě (tehdy v Leningradu).
Na konci šedesátých let vyučoval ruský jazyk
na stáži v americkém Claremontu. Při normalizaci
odešel na pražskou Akademii múzických umění, kde
učil ruštinu a němčinu až do svého penzionování
na začátku devadesátých let. V rámci profesní
praxe překládal, je autorem učebních příruček
a televizního kurzu ruštiny. Píše také poezii
a povídky.
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Dobrovolníci roku 2019

PRAHA 10 JE
HRDÁ NA SVOJE
DOBROVOLNÍKY
Deset dobrovolníků z naší městské části
převzalo v obřadní síni Vršovického zámečku ocenění za svoji nadmíru záslužnou
práci v uplynulém roce. Stalo se tak v rámci
ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“, kterou
tradičně vyhlašuje radnice. Jejím smyslem
je vyjádření respektu k práci všech, kteří
věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku
na odměnu.
Městská část chce anketou zároveň připomenout, že dobrovolnictví není jednorázový
projev pomoci, nýbrž jedná se o činnost
dlouhodobou a soustavnou. V tom spočívá
jeho náročnost a mimořádná obětavost. Praha 10 proto dobrovolnictví považuje za projev
nezištné občanské ctnosti, s jakou bychom se
v naší společnosti rádi setkávali co nejčastěji.
A jelikož platí staré rčení, že příklady táhnou,
chce radnice tímto oceněním a veřejným poděkováním dostat dobrovolnictví do povědomí
co nejširšího okruhu občanů. Třeba myšlenka
tohoto druhu práce pro ostatní zaujme někoho
dalšího natolik, že se přidá.
Do ankety jsou každoročně nominováni
dobrovolníci bez ohledu na oblast svého
působení, zejména ze sféry sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží,
ekologie, ale i jiných. Podmínkou je, aby svou
činnost a práci ve prospěch ostatních občanů
vykonávali na území městské části Praha 10,
a to déle než jeden rok. Laureáty ceny vybírá
porota složená ze zástupců vedení radnice,
veřejnosti a úředníků.

Ocenění dobrovolníci
za rok 2019
paní Marie Bartáková
(nominoval Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.)
Pomáhá zajišťovat rehabilitační pobyty pro
zdravotně postižené občany a koncerty
symfonického orchestru v Rudolfinu. Předsedá
revizní komisi Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.,
v Praze 10.
paní Mgr. Marta Křesinová
(nominovali Senioři ČR, z.s.)
Organizuje jednodenní zájezdy pro seniory
za památkami, zajišťuje vánoční pobyty pro seniory
a dobrovolnickou činnost v organizaci od roku 2001.
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Nahoře zleva: M. Klikar, V. Štylerová, D. Steindler, O. Turek, M. Stibůrek
Dole zleva: M. Křesinová, M. Bartáková, P. Brandeiský, V. Veselý, M. Veselá

pan Daniel Steindler
(nominovalo Dobrovolnické centrum Protěž, z.s.)
Pravidelně navštěvuje seniory v domovech pro
seniory, setkává se s nimi v klubovně Protěže
a poskytuje jim bezplatné právní poradenství.
pan Petr Brandeiský
(nominovala Židovská obec v Praze)
Vede dobrovolnickou kavárnu Miriam v DSP Hagibor.

SETKÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮ
V SOCIÁLNÍ OBLASTI

pan Miloš Klikar
(nominovalo Pionýrské centrum Praha 10)
Působí v 76. PS Janka Fábryho, podílí se na přípravě
akcí a poznávacích výletů do přírody, vede
sportovně-turistický oddíl a organizuje letní tábor.
paní Valerie Štylerová
(nominovala 01/14 základní organizace ČSOP
„Natura, quo vadis?“)
Pořádá akce pro veřejnost a působí jako oddílová
vedoucí nejmladších dětí z družiny Medvíďat při
oddílu GINKO z Malešic, účastní se letního tábora
a víkendových akcí.
pan Miloš Stibůrek
(nominovala Pionýrská skupina BETA)
Podílí se na přípravě akcí pro veřejnost (Dětský
den v Bukovině, Dětský den v Malešickém parku,
Vršovický koláč aj.) a pomáhá s údržbou táborové
základny v Bukovině.
paní Marta Veselá a pan Ing. Václav Veselý
(nominoval Parkinson-Help z.s.)
Vykonávají funkci předsedkyně a místopředsedy
Parkinson-Help klubu Praha, vedou členskou
základnu, organizují akce a pobyty, výlety, zájezdy
a rehabilitační cvičení.
pan Ondřej Turek
(nominovali Mladí ochránci přírody, Tuláci)
Pořádá vzdělávací akce pro širokou veřejnost
a volnočasovou činnost s dětmi. Inicioval projekt
Neobyčejná klubovna ve Vršovicích.

Kromě ankety „Dobrovolník roku“ se dostalo
osobního poděkování od zástupce radnice
všem dobrovolníkům, kteří vykonávají činnost
v sociální oblasti. Městská část Praha 10 uspořádala již posedmé jejich společné setkání
jako součást procesu komunitního plánování
sociálních a návazných služeb.
Akce se uskutečnila 9. prosince v Kulturním
domě Barikádníků a nesla se v předvánočním
duchu. Zúčastnilo se jí celkem 92 dobrovolníků
z deseti organizací, které poskytují občanům
naší městské části sociální a návazné služby.
Všichni dobrovolníci obdrželi kromě poděkování za svou obětavou a ušlechtilou činnost
také drobné dárky. Vzhledem k tomu, že mezi
dobrovolníky působí také mladší rodiče, bylo
na akci zajištěno i hlídání dětí s tvorbou upomínkových předmětů. Pro zpříjemnění atmosféry doprovázela setkání hudební produkce,
v níž s ohledem na adventní čas převažovaly
vánoční melodie. Akce má u dobrovolníků
dlouhodobě velmi kladnou odezvu a společně
se již těšíme na její další pokračování.

Kulturní servis

Kulturní dům
Barikádníků
K

Saratovská 3420/2a, www.kdbarikadniku.cz

lého světa míří do hlavního města. Představí
se na 14. ročníku Festivalu krátkých filmů
Praha, který se uskuteční ve Světozoru a u nás
na Desítce v kině Pilotů.

LEDNOVÉ PREMIÉRY:

2/1 – Zakleté pírko / Tenkrát podruhé; 9/1
– Cats / Na nože; 16/1 – Dolittle / Mizerové
navždy / Richard Jewell; 23/1 – Daleko od
Reykjavíku / Králíček Jojo

PROJEKCE NEJEN PRO SENIORY
st 8/1, 15/1, 22/1 19.00

COUNTRY TANEČNÍ

pod vedením Jitky Bonušové
po 13/1 19.00

SETKÁNÍ S HVĚZDOU

jedinečné setkání přátel a příznivců Karla
Gotta
pá 17/1 20.00

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
koncert, host Michal Pavlíček
čt 23/1 19.00

EDDIE EDWARD AND FRIENDS

koncert, American country music
po 27/1 19.00

SETKÁNÍ OSAD NA BARČE

trampský večer, hrají Pacifik, Archa, Jitka Vrbová
st 29/1 20.00

COUNTRY BÁL NA BARČE

s výukou country tanců pod vedením Jitky
Bonušové, hraje skupina Handl
pá 31/1 20.00

YOYO BAND
koncert

TANEČNÍ ZÁBAVY

ne 14.00 – Hvězdný prach (12/1), Taurus (19/1),
Hvězdný prach (26/1)
út 18.00 – Pražští heligonkáři (14/1, 28/1),
Taneční orchestr Stanislava Douši (21/1)

Kino Pilotů
K

Donská 168/19, www.kinopilotu.cz

vstupné 60 Kč
po 13/1 10.30

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák)
získá díky svým šlechtickým předkům
dávné rodové sídlo a se svou temperamentní
ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) a dcerou
Marií (Yvona Stolařová) chystá velký návrat
do Čech.
po 13/1 14.30

LE MANS ’66

Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut
Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní
auto Ford GT40, aby s ním mohli zvítězit nad
Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans.
po 20/1 10.30

VLASTNÍCI

Film popisuje schůzi společenství vlastníků
jednoho bytového domu. Vlastníci mají různé
představy, co s domem udělat, ale všichni
se nakonec musí domluvit na jeho společné
správě. Představí se plejáda předních českých
herců v čele s Jiřím Lábusem.
po 20/1 14.30

JOKER

ne 12/1 18.00

TEROR

Zabije stovky lidí, aby zachránil tisíce. Zločinec,
nebo hrdina? Vy rozhodnete. Hrají J. Smutná,
M. Kačmarčík, Z. Kalina, L. Jurek, T. Novotný,
D. Sedláková, režie O. Zajíc. Po představení
následuje moderovaná debata Daniely Brůhové
VDM v dialogu na téma Problematika lidských
práv v Armádě České republiky.
po 13/1 19.30

LETNÍ DEN

Čeho jsou muži schopni, když mezi ně vstoupí
rozmarná žena? Komedie S. Mrožka. Hrají:
Z. Kalina, D. Rous a P. Tenorová nebo M. Málková
út 14/1 19.30 a ne 26/1 14.30

TA TŘETÍ

Existuje recept na štěstí se zárukou? Člověk
má přece milovat hlavně sebe. Divadelní adaptace klasického románu Jaroslava Havlíčka.
Hrají: L. Jurek, D. Pfauserová, S. Jachnická,
V. Janků, P. Klimeš, L. Hädler Stirský
pá 17/1 11.00 (představení pro školy a seniory)

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ?

Pravdivý příběh hrdinů, kteří stáli u zrodu svobodného Československa. Podle vzpomínek
Františka Nováka. Hrají: M. Kačmarčík,
M. Málková, J. Hofman, V. Udatný
čt 23/1 19.30

VÁCLAV NECKÁŘ – PŘÍBĚHY, PÍSNĚ
A BALADY

Koncertní program postavený na základech
stejnojmenného třídeskového kompletu Václava Neckáře. Hraje skupina Bacily. Překvapení
koncertu: speciální host

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin
Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici
mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se
ve svém obleku klauna potuluje po ulicích
Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději.

Vršovické divadlo
MANA
K

Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo.cz

st 22/1 – ne 26/1

pá 10/1 a st 29/1 19.30

FESTIVAL PRAGUE SHORT FILMS

GIN GAME

Nejlepší a nejinspirativnější krátké filmy z ce-

gikomickém příběhu o hrách nejen karetních,
ale i životních. Hrají: Z. Kronerová, D. Sitek

Nečekané setkání dvou osamělých duší v tra-

po 27/1 19.30

ZAHRADA JANE AUSTENOVÉ

Jak naložit s plody své zahrady i vlastního života? Pohled do kuchyně slavné spisovatelky.
Hrají: M. Málková, L. Štěpánková, A. Veldová
Praha 10 / leden 2020
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Kulturní servis

DIVADLO VERZE

STRAŠNICKÉ DIVADLO OLDSTARS / H2O –
BYTOVÉ DIVADLO
Divadélko

K hraje ve Vršovickém divadle MANA,
Moskevská 967/34, www.divadloverze.cz

so 18/1 20.00

Zast. Adverte s.r.o.

K Solidarity 1986/53,
www.strasnickedivadlo.eu

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

Pět lidí, jedna večeře a houstnoucí atmosféra
poté, co blízká přítelkyně představí svého
šťastného vyvoleného, který je tak trochu jiný.
Hrají: M. Ruml, J. Janěková ml., L. Rybová,
D. Matásek a I. Chmela
po 20/1 19.30

JMÉNO

Brilantní francouzská hra o tom, že s příbuznými, partnery a přáteli je to jako s knihami. Mít
je doma ještě neznamená, že je máte přečtené.
V hlavních rolích: L. Rybová, R. Zach
a J. Dolanský

pá 24/1 19.00

BOEING – BOEING ANEB TŘI LETUŠKY
V PAŘÍŽI

so 18/1 17.00

HOVORY H

Literárně hudební pořad, připomínající legendární televizní talk show Miroslava Horníčka.
Účinkují: Z. Rendek a I. Šorman
so 25/1 15.00

MÍSA PLNÁ OVOCE

„Vždycky jsem jim říkal: ženských je spousta,
ale to naše mužstvo, to je jen jedno. Většinou
to fungovalo!“ One man show Davida Prachaře
nejen o fotbale.

Veselá autorská pohádka s písničkami o africkém kmeni Bongo Bongo, kde soupeří dobro
se zlem o voňavé ovocné plody.
Hrají: B. F. Karásková a I. Šorman
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so 18/1 a ne 26/1 20.00

VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI

Hlavní a jedinou postavou hry Duncana Macmillana je chlapec, který má za 80 minut jeden
jediný úkol – přesvědčit nejen svou matku, že
na světě existuje milion věcí, kvůli kterým stojí
za to se nezabíjet. Hraje: D. Krejčík
ne 19/1 20.00

NIKDY

Cti otce svého a matku svou – až k sebezničení. Tři osamělé sestry v rozpadajícím se domě
zděděném po rodičích – s výhledem na rodinnou hrobku. Hrají: Z. Vejvodová, A. Elsnerová,
A. Talacková
pá 24/1 20.00

so 25/1 20.00

JIDÁŠ

Kdyby si lidé říkali absolutní pravdu, nezbyl by
na Zemi jediný pár. Hra o tom, zda je možné
ve vztazích lhát. Kde končí ohleduplnost
a začíná lež. V hlavních rolích P. Špalková
a P. Lněnička

O radostech i strastech nejnenáviděnějšího
muže na fotbalovém hřišti. S nadsázkou a humorem. One man show Ladislava Hampla

Tři ženy, tři národnosti, nespočet úhlů pohledu. Jedna herečka. Hraje: K. Cibulová

Příběh dospívající Nataši, která netouží po ničem jiném než po lásce. Hraje: E. Maximová

LEŽ

SUDÍ

VĚŘÍM A NENÁVIDÍM

NATAŠIN SEN

čt 30/1 19.30

pá 31/1 19.30

pá 10/1 20.00

Divadlo Neklid

Ruská 827/60,
www.divadelnistudioneklid.cz

TRENÉR

Košická 71/21, www.oldstars.cz

Alexander je úspešný pařížský architekt,
kterému 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

K

pá 24/1 19.30

K

Nejlstivější muž Bible podniká poslední pokus
uvést svůj čin zpět na lidskou míru a dovést
diváky k Jidášovi v nich samých.
Hraje: P. Jeřábek

po 27/1 20.00

LISTOPADOVÉ MATKY

Reflexe polistopadového vývoje pohledem
ženy-matky. Neveselé, truchlivé jsou ty kraje
české. Hrají: I. Hádková, B. F. Karásková,
A. Dolečková, L. Křišťan a pes Nelly

pá 31/1 20.00

BILETÁŘKA

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

Kulturní servis

NEBYTDIVADÉLKO
K

Úvalská 1357/28, www.studiotalentu.cz

Café v lese
K

Krymská 273/12, www.cafevlese.cz

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

st 8/1 19.19 		

út 14/1 19.30

po 13/1 (vernisáž 17.00) – pá 28/2

TOTÁLNĚ ŠŤASTNÍ

CO OČI NEVIDÍ

PLÁTNA S PŘÍBĚHEM

Komedie vypráví o generaci dnešních třicátníků. Jsou mladí, talentovaní, dobře vypadají,
svět jim leží u nohou, zkrátka jsou totálně
šťastní. Nebo ne? Hrají: K. Blažek, A. Fišerová
ne 12/1 15.15 				

DOBRODRUŽSTVÍ S VILÍKEM II

Ve škole či na ulici nejsme žádní uličníci! Náš
mluvící kocourek a jeho kamarád Libor zažijí
jeden den plný napětí. Pro děti od 4 let.
Hrají: K. Blažek, B. Kepková

Benefiční koncert na podporu Nadačního
fondu IMPULS, který se zaměřuje na zlepšování kvality života lidí s roztroušenou sklerózou.
V rámci jednoho večera vystoupí rakouská
zpěvačka Marley Wildthing, frontman skupiny
Support Lesbiens Dušan Marko a česká
skladatelka Marie De La Montagne. Přijďte
podpořit dobrou věc!

so 25/1 17.17			
SVĚT PODLE VILÍKA		
Talk show se zajímavými a známými hosty,
tentokrát na téma „Ošklivost“. Účinkují:
L. Kožinová, K. Hábl, moderují: J. S. Richter
& William Henry III. (K. Blažek)
ne 26/1 15.15 				

DOBRODRUŽSTVÍ S VILÍKEM III

Popletli jsme pohádku popředu i pozpátku!
Kocour Vilík nejen mluví, ale také miluje pohádky. Pro děti od 3 let. Hrají: K. Blažek,
B. Kepková
st 29/1 19.19 			

24. DEN

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

út 21/1 19.30

KUPÉ V LESE #82

Už po dvaaosmdesáté bude Café V lese hostit
talk show divadla Vosto5. Opět se můžete těšit na věhlasného moderátora Pavla Pláteníka,
který s pomocí kolegy Karla Krautgartnera
podrobí pozvané hosty neodbytným otázkám.
ne 26/1 19.30

BEACON

Česká premiéra pro americké duo Beacon.
Jejich elektronická hudba skýtá pestrou škálu
stylů a nálad od minimalistických melodií až
po taneční hity. Nyní nám v rámci koncertu
představí novou desku.
st 29/1 19.30

Výstava obrazů Pavla Šafránka (1973).
Na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze
vystudoval obory Malba a přidružené techniky
a Design herních předmětů. Maluje primárně
krajinu, a sice pohledem romantika nebo (neo)
impresionisty či neoimpresionisty. V jeho
tvorbě najdeme i akty, portréty a zátiší. Staré
láhve, kameninové hrnce i mlýnky na kávu
v sobě skrývají vzpomínky na dobu minulou,
která v sobě nese tajemno a sny.

Městská knihovna
Praha
K

Dům čtení, Ruská 1455/192, www.mlp

SLAM POETRY MASTERS ONLY, VOL. 2

Ani tento měsíc nechybí dávka stand-upového
humoru! Polovina letošních finalistů Mistrovství ČR ve slam poetry v napínavé bitvě naživo. Poezie vs. show! Těšit se můžete dokonce
na čerstvého českého šampiona – Pana Fenka!
čt 30/1 19.30

DAVID POMAHAČ

Křehký písničkář s duší rockera a něžný
rocker v pozici písničkáře. Romantik, poeta
a melancholik v jednom balení s písněmi o hledání toho, co vlastně hledáme úplně všichni.
David Pomahač míří na sólovou dráhu, kterou
na podzim uvede novým albem.

st 8/1 18.00

ČESKÁ BELETRIE V ROCE 2019

O knihách a literárních událostech roku
2019 i o výhledu na rok 2020 bude hovořit
dramaturg programu Domu čtení Josef Straka.
čt 23/1 18.00

PRÁZDNÉ DOMY PRAŽSKÉ

Diskuzní čtvrtky Společně pro Desítku.
Co nám/o nás říkají léta prázdné –
architektonicky velmi cenné budovy? Jubilejní
škola, vila Karla Čapka, KD Eden ad. K diskusi
jsou zváni občané, zastupitelé i úředníci.
Praha 10 / leden 2020
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Společenský servis
st 29/1 18.00

CO SE DĚJE NA PERIFERII?

Diskuzní večer Salonu Práva. Pohled
na periferii republiky i společnosti
prostřednictvím nových sociologických
výzkumů. Jak se s ní vyrovnává česká
a světová literatura a kultura? Diskutují
sociolog Daniel Prokop a politoložka Kateřina
Smejkalová. Moderuje Zbyněk Vlasák.
K Pobočka Zahradní Město,
Topolová 2961/12a

čt 16/1 14.00

JÓGA PRO RADOST

Naučte se správně jógové pozice, dýchání
i relaxaci.

PRAHA IO KULTURNÍ
LEDEN
2O2O
st 8/1 20.00

JAM A VEČÍREK
S duem Hudák a Kruták, přáteli,
lidovkami a dalším eště.
SBĚRNÉ SUROVINY A FESTIPRAGUE
KRYMSKÁ 2

Trmalova vila

Vilová 91/11, www.trmalovavila.eu

čt 12/12 – pá 31/1 14.00–16.00 (všední dny)

LOMBARDŠTÍ ARCHITEKTI V BAROKNÍ
PRAZE 17. STOLETÍ

Výstava představí výběr z bohatého architektonického dědictví barokní Prahy a Čech,
které vytvořili vlašští architekti, sochaři,
kameníci a další mistři. Výstava ke stému výročí navázání diplomatických styků mezi Itálií
a Československem.
st 15/1 18.00

VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KARLA A JOSEFA
ČAPKOVY

Ukázkami z jejich tvorby připomeneme život
a dílo vynikajících osobností české kultury,
a to u příležitosti 130. výročí narození Karla
Čapka (9. ledna) a 75 let od tragické smrti jeho
staršího bratra Josefa v nacistickém koncentračním táboře (duben).

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
NA KUBÁNI
Novou sezonu farmářského trhu na Kubáni
otevře 1. února hitová akce – Opékání kvalitních bezlepkových špekáčků od českých
řezníků. Návštěvníkům zapůjčíme opékací
kordy, k dispozici bude samozřejmě i dobrý
chléb, kvalitní hořčice, kečup a křen. K posle-
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VINOHRADSKÝM
HŘBITOVEM
Komentovaná procházka za
místy odpočinku osobností.
Havel, Gutfreund, Kotěra...
SPH + VŠEM PRAŽSKÝM TAFOFILŮM

VINOHRADSKÝ HŘBITOV

08

10

19

25

ne 19/1 17.00
K

pá 10/1 15.30

so 25/1 15.00

KONCERT
VÁŽNÉ HUDBY

MÁMO, TÁTO, BABI, DĚDO –

Barokní hoboj – Inge Marg,
kontrabas – Ondřej Balcar
a varhany – Josef Coufal.

Mezigenerační setkání plné
zábavných i naučných her
a rukodělných aktivit.

ČCE STRAŠNICE

KRALICKÁ 4

NAUČ MĚ TO!

DDM - ZAHRADNÍ MĚSTO

JASMÍNOVÁ 37A, PAVILON D

a mnoho dalších akcí na praha10.cz
chu a případnému lehkému tanci zahraje živá
kapela. Přijďte si opéct parádního buřta a spolu s námi zahájit další ročník trhů. A vezměte
děti! Jste srdečně vítáni!
Farmářské tržiště Kubáň bude v roce 2020
otevřeno takto: 1. 2. – 21. 3. 2020 pouze soboty
(9.00–14.00 hod.), od 24. března dál v obvyklém režimu úterky, čtvrtky a soboty.

řádková inzerce
OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODICÍCH
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ
PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ.
Tel.: 733 720 950,
zdenek.janci@email.cz
HÁJEK ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ: kompletní
rekonstrukce bytu, domu, nebytových
prostorů. Veškeré zednické, malířské,
obkladačské, podlahářské a bourací práce;
odvoz suti zajištěn. Tel.: 777 670 326
Hledáte služby hodinového manžela?
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje,
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní.
Volejte: 774 426 635

pro seniory a Rodiny s dětmi

Netradiční klub
pro seniory
Ve Vršovicích v Kodaňské ulici působí seniorský klub, který si vás získá velice přátelskou
atmosférou. Je dobře přístupný takřka po rovince od tramvajové stanice Ruská, takže se
sem pohodlně dostanou i méně pohyblivé osoby, vozíčkáři i nevidomí. Jeho dobrými dušemi
jsou Petr Želízko, produkční a provozní v jedné
osobě, a František Hacker, který připravuje
dramaturgii. A protože oba pánové mají smysl
pro humor, nazvali svůj klub „Seniorbox“. Prý
když mohou mít svůj babybox odkládané
děti, proč by ho nemohli mít také „odkládaní“
senioři...
Pan Hacker je tramp, šerif osady Ztracenka
a kapelník skupiny K. T. O., proto se klub
zaměřuje především na pořádání hudebních
večerů ve stylu trampských písní, country,
folku nebo jazzu, oblíbené jsou tady i hašlerovky a písničky Jiřího Suchého. Pořádají se
také vzpomínkové večery na počest různých
osobností, třeba Wabiho Daňka, kdy se hraní
spojuje s vyprávěním. Klubový program zahrnuje kolem 200 takových akcí během celého
roku, hraje se prakticky každý všední den.
Všichni příznivci této hudby, staří kamarádi
i ti, kteří se chtějí seznámit, se tak scházejí,
zpívají, někdy i hrají na kytary, zkrátka mají
spolu dobrou zábavu. Lidé se sem vracejí,
staré party se utužují a nové vznikají. Když

Ve svém oficiálním názvu má klub zmínku
o vzájemné a všetranné pomoci, což je další
záměr organizátorů. Jelikož se zde sdružují
senioři různých profesí a zaměstnání, mohou
si navzájem vypomáhat s praktickými problémy, například když se jim něco porouchá
v domácnosti. Klubu hrozila v roce 2018
od městské části výpověď z nájmu, ale nové
vedení radnice se postaralo, aby se v těchto
prostorách mohli senioři scházet i nadále.
Dobrá myšlenka, jak něco udělat pro mnohdy
osamělé staré lidi, jak zadarmo pomáhat druhým a společně si dělat radost, nezapadla.
Petr Želízko a František Hacker

pan Želízko klub asi před třemi lety zakládal,
nechtěl mít jen další obyčejnou hospodu.
Kdysi stál u zrodu Klubu přátel Jaroslava
Foglara a také nyní chtěl vytvořit místo
pro aktivní kamarádské setkávání. Tento
záměr se mu spolu s kolegy podařilo naplnit
dokonale.
Senioři navíc mohou klubové prostory využívat o víkendech pro pořádání různých oslav,
narozenin i smutečních rozloučení. A kromě
posezení s muzikou nebo deskovými hrami
se mohou protáhnout při stolním tenise nebo
cvičení na rotopedu. Na konci dubna klub
tradičně pořádá pochod ze Štěchovic právě
přes Ztracenku do Třebenic. Plány pro letošní rok zahrnují nově také počítačové kurzy,
cvičení paměti nebo mezigenerační aktivity,
například loutkové divadlo.

ŠKODA ICERINK

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ
Bruslařská sezóna je v plném proudu a Praha 10
má v tomto ohledu rodinám s dětmi co nabídnout. Vyberte si některou klasickou halu nebo
venkovní kluziště. Dobrý servis je zaručen.

HASA

Sámova 1476/1, Praha 10
tel.: 271 747 128;
www.hotelhasa.cz/zimni-stadion/
vstupné (2 h): dospělí i děti – 80 Kč,
nebruslící doprovod zdarma
půjčovné: 100 Kč (záloha 300 Kč)
otevřeno: denně podle aktuálního rozpisu
Na zimním stadionu USK Praha je pro veřejnost otevřeno každý den, konkrétní hodiny
najdete na webových stránkách. Můžete si zde
půjčit brusle i nechat nabrousit svoje. Po sportovním výkonu je k dispozici restaurace.

Přetlucká 3422/23, Praha 10
tel.: 608 001 703;
www.icerink.cz/verejne-brusleni
vstupné (2 h): dospělí – 120 Kč,
děti do 12 let – 80 Kč, doprovod – 50 Kč,
děti do tří let zdarma
půjčovné: 100 Kč
otevřeno: so–ne, někdy i ve všední dny podle
aktuálního rozpisu
Dvě ledové plochy, moderní zázemí, půjčovna bruslí, broušení. Kromě klasického
veřejného bruslení si můžete ledovou plochu
pronajmout individuálně nebo využít služeb
výuky bruslení s trenérem. Pořádají zde
různé zábavní aktivity pro nejmenší a rodiny
s dětmi.

HC SLAVIA – EDEN

Vladivostocká 1460/10, Praha 10
tel.: 267 311 415 vrátnice;
https://hc-slavia.cz/rozpis_ledu.asp
vstupné (1 h 30 min.): dospělí i děti – 50 Kč
otevřeno: aktuálně dle webových stránek,
v lednu jednou týdně, vždy v sobotu od 19.00,
nebo od 20.00 hod.

Interiér klubu

SENIORBOX
Klub vzájemné a všestranné pomoci, o.p.s.
Kodaňská 11, Vršovice
101 00 Praha 10
tel.: 602 317 110
otevřeno: po–pá 15.00–22.00 hod.

na svém webu vždy jen na nejbližší období.
Na stadionu je k dispozici brusírna.

GUTOVKA

Gutova 1987/39, Praha 10
tel.: 734 428 336;
www.gutovka.cz/zimni-cenik/ledova-plocha-2/
vstupné (2 h): dospělí – 60 Kč,
děti – 30 Kč, celodenní – 120/60 Kč
půjčovné: 50 Kč (záloha 500 Kč)
otevřeno: po–pá 15.00–17.00,
so–ne 10.00–21.00 hod.
Venkovní zastřešená ledová plocha o délce
25 m a šířce 15 m s osvětlením. Hned u kluziště je v provozu stánek s občerstvením.

HAVLÍČKOVY SADY

Havlíčkovy sady 2188, Praha 2
vstupné (celodenní): 50 Kč,
pro děti do 6 let zdarma
půjčovné: 80 Kč
otevřeno: denně 9.00–20.00 hod.
Kousek za hranicemi naší městské části je
letos do 23. února v provozu veřejné kluziště
za Pavilonem Grébovka. Na místě funguje
i půjčovna a občerstvení.

Hokejový klub informuje o veřejném bruslení
Praha 10 / leden 2020
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Literatura a divadlo

KAREL ČAPEK 130

náš, desítkový. Samozřejmě že jeho význam
dalece přesahuje hranice naší městské části,
Prahy i země, ale to nám přece nevadí. O to
větší máme potřebu zasvětit letošní rok 2020
odkazu Karla Čapka. Ale jak to udělat, jak
nejlépe oslavit stotřicáté narozeniny velkého
intelektuála, zahradníka, souseda…?
Přemýšleli jsme o tom důkladně a dospěli
k následujícímu – odkaz Karla Čapka uctíme
v Praze 10 zejména podporou živé literatury a nezávislé žurnalistiky. Uskuteční se
řada akcí, které nejlépe připomenou témata,
o nichž Čapek přemýšlel, hodnoty, které
zastával, a obyčejné věci, kterými se zabýval.
První událostí v roce bude již 15. ledna Vzpomínkový večer na Karla a Josefa Čapkovy,
který uspořádá Kotěrovo centrum architektury v Trmalově vile. Během večera budou
život a dílo bratrů připomenuty ukázkami
z jejich tvorby. Akce začíná v 18.00 hodin
a vstup je volný.

Zdroj: ČTK – Fotoarchiv do roku 1948

Lednové čapkovské jubileum je pro nás
o to významnější, že v Praze 10 žil slavný
spisovatel a dramatik až do svých posledních
dnů. Může to v nás jistě vzbuzovat takový
skromný pocit, že Karel Čapek je tak trošku

Literatura pro nás není polička plná zaprášených knih, ale živý umělecký žánr, který
dokáže zprostředkovat příběh, přinést informaci, vzdělat či podnítit diskusi. V příštím
roce proto podpoříme spolupráci s organizacemi, které se aktuální literaturou zabývají.
Také v Praze 10 se 13. května uskuteční

DAVID PRACHAŘ
JE TRENÉR

Hra prý není jen o fotbale, ale také o změnách, které přináší život. O kterých třeba?
Někteří lidé bohužel dodnes nostalgicky
vzpomínají na období totality jako na ráj,
ve kterém nebyla nezaměstnanost a všichni
se měli přibližně stejně. Tato nostalgie je ale
spíš výsledek jisté deziluze, protože svoboda, to není dar, který dostanete, svoboda,
to je stav duše. Radost ze svobody mohou
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Také pro vás otevřeme Čapkovu vilu na Vinohradech. Budova je v majetku naší městské
části a čeká na pečlivou rekonstrukci. Ale
i tak jsou některé původní reálie zachované,
a bude tak možné spatřit, kde psal Čapek,
kde přemýšlel Peroutka či kde sedával
Masaryk při obvyklých pátečních schůzkách.
Konkrétní termíny komentovaných prohlídek
vám včas oznámíme.
Kromě výše uvedeného proběhne v roce
2020 celá řada dalších akcí, které myšlenky
a dílo Karla Čapka připomenou. Ty budou
pořádat jednotlivé školy či další organizace
a spolky působící v Praze 10. Program budete moci sledovat na aktualizované webové
stránce www.praha10.cz/mestska-cast/kultura/karel-capek-130.
A čím oslavy začneme? 9. ledne zapálíme
svíčku na hrobě Karla Čapka na Vyšehradském hřbitově.
svůj svébytný svět, styl mužstva, styl hry,
je jakýmsi neviditelným hybatelem. Stojí
u postranní čáry a je zodpovědný za vše,
co se děje na jevišti nebo na hřišti. Veškerá
kritika vždy dopadá především na režiséry
a trenéry. Trenér i režisér jsou takovými
věčně pronásledovanými samotáři. Oni si už
nemají komu postěžovat, za všechno jsou
odpovědní, a tudíž i snadno napadnutelní
od kohokoliv.

Divadlo Verze, které působí ve Vršovickém
divadle MANA, má na programu novou hru
Trenér. Jediným protagonistou tohoto příběhu nejen o fotbale je David Prachař, který jej
našemu měsíčníku představil trochu blíže.
Jak jste hru vybírali? Proč se hodí pro vaše
divadlo?
Naše divadlo už má na repertoáru hru Sudí,
ve které hraje Láďa Hampl roli rozhodčího. Stejný autor napsal i hru Trenér, což
je v podstatě monolog osamělého trenéra
čekajícího na stadionu na mladší žáky, které
má trénovat. Thomas Brussig v této hře zároveň vtipně popisuje situaci člověka, který se
dodnes nevyrovnal s tím, že se celá Evropa
po pádu železné opony zásadně změnila.

známá a hojně navštěvovaná Noc literatury.
Tu pořádají Česká centra ve spolupráci s kulturními instituty a ambasádami Evropské
unie. Podstatou projektu je přiblížit návštěvníkům současnou evropskou literaturu, a to
prostřednictvím veřejných čtení v přednesu
známých herců na netradičních místech
městské části.

Jakým trenérem byl v případě této hry
Thomas Zielinski?
On je zároveň můj kamarád a celé představení je od začátku do konce naší společnou
láskou k fotbalu poznamenané. Baví nás
propojovat svět fotbalu a divadla. V mnohém
se tyto dva světy zrcadlí jeden ve druhém.
mít pouze ti, kdo si svobody váží a kdo jsou
za svobodu ochotni i něco obětovat.
Lákal by vás trenérský život?
Trenérský život je dost nejistá existence,
vidíme pouze vrchol ledovce, prvoligové
trenéry, ale trenéři jsou i v nižších soutěžích
a tam samozřejmě nejde o peníze, ale o lásku
k fotbalu. Právě těmto bezejmenným a neznámým trenérům chceme naše představení
věnovat.
Je divadelní režisér také takovým trenérem
herců?
Ano, je to vlastně obdoba trenéra. Vytváří

V této hře vám chybí družstvo, další herci
na jevišti. Máte rád monodrama?
Monodrama je těžká řehole, nemůžete si odpočinout, jediným partnerem jsou vám diváci.
A když se stane, že vám diváci nerozumějí
nebo se netrefujete do jejich humoru, stává se
monodrama utrpením pro obě strany. Úkolem
herce je zaujmout diváky, přesvědčit je o tom,
že fotbal stojí za to a že se dá hrát i s jedním
hráčem. Monodrama má ale jednu velkou
devizu a tou je naprostá důvěra v to, že diváci
se mohou stát důležitou součástí představení.
A to je základem jak divadla, tak fotbalu. Jedno
bez druhého postrádá smysl.

Kultura a školství

LITERÁRNÍ
CENTRUM
WALDES

KAM KRÁČÍ NAŠE
ŠKOLSTVÍ?
Praha 10 má od letošního roku jasno, jakým
směrem se bude rozvíjet její školství.
Po kultuře je to další klíčová oblast, v níž
radnice dává věcem logický rámec a jasnou
vizi. Nově schválený materiál „Koncepce
rozvoje školství na území Prahy 10 na období
2020–2025“ počítá především se zajištěním
dobrých materiálních a technických podmínek pro vzdělávání. Důraz klade také na podporu vedení škol, zvyšování motivace učitelů,
dětí a žáků a na vzájemnou spolupráci.
Městská část Praha 10 zřizuje 13 základních
a 20 mateřských škol. Budovy, v nichž se
instituce nacházejí, jsou mnohdy starší než
padesát let, někdy mají i přes sto let, ale jejich správa nebyla systémová ani dostatečná.
Žáci tak v prvním roce své povinné školní docházky mnohdy vstupují do prostředí, které
připomíná minulé století. Dosud se postupovalo systémem „oprav, co nejvíce hoří“, což
vytvářelo nejen nejistotu, ale hlavně agendu
zahlcující ředitele. Modernizace školských
zařízení, a to jak exteriérů, tak i interiérů, je
pro úspěšný rozvoj našeho školství nezbytný
základ. A kromě oprav je také třeba navýšit
kapacity – dětí přibývá, ale školních tříd
nikoliv.

Dům na rohu Moskevské a Slovinské ulice,
v němž centrum i knihkupectví sídlí

Na kulturní mapě naší městské části přibyl
další významný kulturní prostor. Objekt,
který obyvatelé Prahy 10 dosud znali spíše
jako Waldesovo muzeum nebo Galerii DESET,
nese odkaz podnikatele a mecenáše umění
Jindřicha Waldese. Ten je spojený s nedalekou továrnou Koh-i-noor, která dosáhla
světového úspěchu s oděvními patentkami.
Ostatně logo s mrkající dámou, které dodnes
tuto firmu zdobí, navrhl pro Waldese jeho
blízký přítel František Kupka.
Radnice Prahy 10 vypsala v létě loňského
roku výběrové řízení na nového provozovatele tohoto prostoru. V něm vyhrál současný
provozovatel Vršovického knihkupectví,
které patří k jedné z posledních malých
prodejen literatury v Praze. Jeho projekt
„Vršovické literární centrum Waldes“ nabídne
program, který připomene nejen Jindřicha
Waldese, ale také další osobnosti, které
ve Vršovicích a na území dnešní Prahy 10 žily
i pracovaly a jejichž morální hodnoty a společenské postoje mohou být silnou inspirací
také v dnešní době. Prostor nově vzniklého
centra se zaměří na literaturu, vzdělávání
a další kulturní a volnočasové aktivity. Určitě
je na co se těšit.

V tomto roce bude zprovozněno pracoviště
mateřské školy v ulici Nad Vodovodem, které
bude součástí MŠ Hřibská, a zahájena bude
výstavba školky v Bajkalské ulici. Budou
pokračovat jednání o rekonstrukci budovy
základní školy v ulici V Olšinách tak, aby
mohla sloužit kvalitnímu vzdělávání na úrovni 21. století.

„Tvrdé“ projekty jsou v materiálu vyváženy
řadou spíše „měkkých“ opatření. Ty povedou
ke snížení administrativní zátěže, uvolňování
kapacit pro pedagogické vedení a profesnímu rozvoji učitelů prostřednictvím dalšího
vzdělávání, networkingu či podpory spolupráce s poradenskými pracovišti. Praha 10
chce posílit spolupráci napříč školami, které
zřizuje, ale i kooperaci škol a školských zařízení s rodiči a s organizacemi neformálního
vzdělávání. Žáci budou motivováni tvůrčím
přístupem, projektovou výukou a možnostmi
zapojovat se do dění ve své městské části –
například Dětský parlament Prahy 10 bude
tzv. žákovským zastupitelstvem a bude spolupracovat se samosprávou městské části.

VZPOMÍNKY
PAMĚTNÍKŮ
OŽÍVAJÍ
V žižkovském kině Aero se v prosinci uskutečnila slavnostní prezentace projektu „Příběhy
našich sousedů“. Ten přibližuje vzpomínky
pamětníků, jejichž životy ovlivnily dějinné
události 20. století, které se v naší zemi odehrály. Do projektu se přihlásilo celkem deset
studentských týmů z pražských středních
škol a gymnázií. Studenti nejprve natáčeli
vyprávění pražských pamětníků a k jejich
příběhům dohledávali dokumentární materiály.
Ze shromážděných podkladů pak vytvořili
vlastní dokumentární díla, která odborné
i široké veřejnosti představí právě na zmíněné
přehlídce.
Ze škol v Praze 10 se projektu zúčastnilo
Gymnázium Voděradská se třemi týmy. Jejich
členové zpovídali například politického vězně
z padesátých let Josefa Škrábka. Nejvíce je
zaujalo, když líčil národnostní otázku v oblasti
Sudet, odkud pochází. Další pamětnicí byla
paní Jarmila Drachová, která se zúčastnila
pohřbu kardinála Josefa Berana ve Vatikánu.
Její osudy reportážně zaznamenal tým ve složení Kateřina Vlčková, Marie Štěpánová, Julie
Štěpánová a Eduard Rašek: „Setkání s paní
Drachovou nás příjemně překvapilo. Vyprávěla nám svůj příběh ochotně a srozumitelně.
V rozhovoru jsme se často dotkli i aktuálních témat, a tak jsme nejen lépe pochopili
atmosféru minulého století, ale získali i nový
pohled na současnost. Zapojení do projektu
nám určitě dalo mnoho a jsme rádi, že jsme se
zúčastnili.“
Třetí studentský tým z Prahy 10 zpracoval
příběh paní Marty Dittrichové, jejíž rodině
bylo během druhé světové války zabaveno
řeznictví a kvůli židovskému původu velká
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Sociální oblast
těchto služeb byli z rozpočtu městské části
Praha 10 prostřednictvím dotačního řízení
podpořeni částkou přesahující 10 milionů korun. Nově se do komunitního plánování zapojila desítka organizací, které poskytují služby
občanům Prahy 10, a tím rozšířily síť nabízených služeb. Na jednáních pracovních skupin
(Rodina, děti a mládež; Osoby se zdravotním
postižením; Senioři; Osoby ohrožené sociálním
vyloučením) se stále snažíme hledat možnosti
podpory pro všechny cílové skupiny.

Studentský tým z Gymnázia Voděradská s Jarmilou
Drachovou při natáčení vzpomínek

část rodiny zahynula v koncentračním táboře.
Jeden z vedoucích pedagogů týmů z Voděradské Martin Fanta spatřuje v projektu pro
studenty veliký přínos: „V prvé řadě si studenti
mohou prostřednictvím výpovědi pamětníka promítnout osudy konkrétního člověka
na pozadí tzv. velkých dějin. To znamená, že
postupují opačným způsobem, než je praktikováno ve většině klasických hodin dějepisu.
Dalším nesporným přínosem je samotná
interakce studentů s pamětníkem, což by mělo
vést k většímu mezigeneračnímu porozumění
a chápání. V neposlední řadě projekt posiluje
u studentů schopnosti v oblasti vzájemné
spolupráce a získání praktických dovedností
souvisejících s tvorbou takové reportáže (příprava scénáře, práce s technikou apod.).“
Projekt „Příběhy našich sousedů“ se úspěšně
rozrůstá – v rámci celého Česka se do něj
zapojilo již 663 škol a 4 276 žáků a studentů,
kteří zdokumentovali 1 015 svědectví pamětníků. Výsledek jejich práce můžete zhlédnout
na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz.

POMOZTE NÁM
PLÁNOVAT
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb provádíme v naší městské části již
patnáctým rokem, a to ve spolupráci radnice,
poskytovatelů sociálních a návazných služeb
a občanů. Výsledkem je fungující síť služeb,
jejichž kvalitu a dostupnost se snažíme neustále zlepšovat. Proces komunitního plánování
je otevřený všem občanům Prahy 10, kteří
se zajímají o sociální problematiku, a všem
zájemcům z řad poskytovatelů sociálních
a návazných služeb.

KONTAKT
Chcete svými nápady a připomínkami ovlivnit
podobu sociálních a návazných služeb v Praze 10? Máte zájem o informace z této oblasti?
Zavolejte nebo napište na radnici, rádi se
s vámi domluvíme!
Kontakt: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb – Odbor
sociální Úřadu MČ Praha 10, tel.: 267 093 226,
e-mail: kpss@praha10.cz.
Podrobné informace ke komunitnímu plánování a schválené strategické dokumenty
MČ Praha 10 ze sociální oblasti najdete
na sociálním a zdravotním portálu městské
části www.desitkapomaha.cz, a to v nabídce
označené „Komunitní plánování“.

Z DOTAZŮ KLIENTŮ
SOCIÁLNÍHO
ODBORU

V letošním roce se podařilo realizovat všechny
tradiční akce včetně oblíbeného veletrhu
sociálních a návazných služeb. Poskytovatelé

Nezvládám již starost o svoji matku ani
s pomocí pečovatelské služby. Nedokáže
už být sama doma. Lékař jí diagnostikoval

leden 2020 / Praha 10

Úřad městské části Praha 10 odpovídá:
Domov se zvláštním režimem (dále jen
„DZR“) v tomto konkrétním případě zajišťuje
pobytovou službu, která je specificky přizpůsobená právě požadavkům lidí s různými
typy demencí. V těchto zařízeních pracuje
vyškolený personál, který ví, že každý klient
potřebuje zvláštní přístup a chod celého
zařízení zohledňuje právě tyto požadavky.
V našem obvodu poskytuje tuto pobytovou službu radnice prostřednictvím Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10
ve dvou zařízeních DZR. Jedná se o DZR
Zvonková a DZR Vršovický zámeček. Žádosti
se podávají přímo do vybraného DZR. V každém z těchto domovů je sociální pracovnice,
která Vám podá informace ohledně žádosti
a zodpoví případné konkrétní dotazy. Pro získání lepší představy o nabízených službách je
vhodné předem si domluvit osobní návštěvu
a zařízení si prohlédnout.
Úplné znění pravidel a podmínky pro přijetí
do domova se zvláštním režimem jsou uvedeny na webových stránkách CSOP Praha 10,
sekce pobytové služby, kde jsou k dispozici
po otevření konkrétního domova formuláře
žádostí a ostatní potřebné dokumenty.

Na radnici Prahy 10 se před Vánocemi
uskutečnilo společné jednání pracovních
skupin komunitního plánování sociálních
a návazných služeb. Hlavním cílem setkání
bylo poděkovat organizacím i jednotlivcům
za jejich dosavadní spolupráci, ohlédnout
se za vykonanou činností a představit nové
projekty a služby.
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počáteční demenci. Byl nám doporučen domov pro seniory se zvláštním režimem. Co to
znamená a kam se mám obrátit o pomoc?

Pobytové služby DZR Zvonková
a DZR Vršovický zámeček
https://www.csop10.cz/nase-sluzby.aspx v sekci
Pobytové služby
Informace o podmínkách a způsobu přijetí vám
podají i sociální pracovníci domovů pro seniory
CSOP Praha 10:
— Domov se zvláštním režimem Zvonková 6,
Praha 10, tel.: 272 173 002
— Domov se zvláštním režimem Vršovický
zámeček, Moskevská 21, Praha 10,
tel.: 277 010 184
Se svými dotazy se také můžete obrátit
i na pracovníky sociálního odboru ÚMČ Praha 10,
Vršovická 68, Praha 10 nebo telefonicky na číslech
267 093 214, 267 093 734.
Na území naší městské části jsou Magistrátem
hlavního města Prahy zřízeny ještě další dva
domovy, a to DZR Zahradní Město a DZR Malešice,
kde platí podobná pravidla, přesto se mohou
v některých záležitostech lišit. Doporučujeme se
vždy obrátit na konkrétní pobytové zařízení.

životní prostředí

ZMĚNY
V NAKLÁDÁNÍ
S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM
V oblasti sběru komunálního odpadu dochází
od ledna letošního roku k několika změnám:
• Zvyšuje se poplatek za směsný komunální
odpad (černé popelnice) o 30 %.
• Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru
bioodpadu o celoměstský nádobový svoz
rostlinného bioodpadu.
• Rozšiřuje se počet domovních i venkovních
stanovišť tříděného odpadu.
Změna poplatku za odpad
Od roku 2005 zůstával poplatek stejný,
přestože náklady na svoz a likvidaci narostly
o více než třetinu. Zvýšení poplatku pouze dorovnává rozdíl mezi skutečnými náklady obce
na svoz a odstranění směsného komunálního
odpadu (SKO) a tím, co se vybere na poplatku.
I přes deklarovaná zdražení poplatku za odvoz
směsného odpadu bude část nákladů na zajištění svozu a odstranění odpadu i nadále hradit
město. Navíc veškeré další služby spojené se
zajištěním svozu barevných kontejnerů, provozem sběrných dvorů, provozem kompostárny
atd. jsou také plně hrazeny z rozpočtu města
a občan může tyto obecní výhody využívat
zcela zdarma. Nová cena nádob na směsný
komunální odpad je uvedena na webových
stránkách Magistrátu hl. m. Prahy a také
na stránkách naší městské části www.praha10.cz
v záložce „Životní prostředí a odpady“.
Můžeme přesto ušetřit?
Ano! Veškeré barevné popelnice na tříděný
odpad jsou zdarma. Počet třídicích hnízd se
zvyšuje ve spolupráci s městskými částmi.
Pořiďte si navíc hnědou nádobu na bioodpad
za výhodných podmínek a pečlivým tříděním
lze množství směsného odpadu snížit na úplné
minimum. Nebude tedy potřeba mít černých
popelnic tolik, tak velké a svážet je tak často.
Snížení ceny za svoz bioodpadu
Město přebírá od 1. ledna do svého obecního
systému již existující službu svozu bioodpadu
rostlinného původu, kterou v Praze zajišťovaly svozové odpadové společnosti. Město
se rozhodlo tuto službu převzít s tím, že
zachová princip finanční spoluúčasti vlastníka
nemovitosti, ale jen ve výši 50 % oproti ceně
platné v roce 2019. Město tedy fakticky tuto
službu zlevnilo o 50 % s tím, že ostatní náklady
na svoz a další nakládání s bioodpadem uhradí
ze svého rozpočtu. Zachování minimální
finanční spoluúčasti představuje záruku, že

služba bude využívána pouze těmi vlastníky,
kteří budou mít skutečný zájem rostlinný
bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě. Primárním zájmem města je získat
čistý a kvalitní materiál rostlinného původu,
neboť výsledné složení bude mít přímý vliv
na způsob, jakým bude s bioodpadem v rámci
městského systému dále nakládáno. Pokud
bude kvalita vysbíraného bioodpadu dobrá,
bude přednostně využíván v kompostárnách
v Praze a ve Středočeském kraji. Nádobu
na bioodpady bude možno objednat v celoročním nebo sezonním režimu svozu. Nádobu je
potřeba umístit na místě k tomu vymezeném
mimo veřejnou komunikaci.
Kolik bude stát nádoba na bioodpad?
Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
četnost/
týden

1x
za 2 týdny

1x
týdně

2x
týdně

120 litrů

56

112

224

240 litrů

90

179

359

Komu, kdy a jak budeme nově platit svoz
bioodpadu?
Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí
volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je
nastaven v podobném režimu jako poplatek
za směsný komunální odpad, tzn. plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti. V případě
požadavku týkajícího se platby poplatku
kontaktujte písemně nebo osobně správce
poplatků za odpady na adrese: odbor daní,
poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29,
Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro,
id DS 48ia97h.
Hnědou popelnici na rostlinný bioodpad už
máme. Co přinese změna pro nás?
Převzetím služby pod správu města je pro
vlastníky nemovitostí, tedy pro ty z vás, kteří
již nyní využívají nádobu na bioodpad, cena
služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti
cenám spol. Pražské služby, a.s., platným
v roce 2019. Ostatní náklady spojené se zajištěním nové služby budou hrazeny z rozpočtu
města. Město zároveň navíc umožní objednat
si kromě četnosti svozu 1x za 14 dní i častější
odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. V ceně za svoz
bioodpadu je kalkulováno rovněž i jedno umytí
sběrné nádoby za rok. Předpokládáme tedy,
že službu svozu bioodpadu budete využívat
i nadále ve zvýhodněném obecním režimu,
neboť třídění bioodpadů má cenu.
Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat
odděleně?
Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném
komunálním odpadu je cca 20 % a tento
podíl lze následně využít v kompostárně, kde
řízeným procesem vzniká cenný kompost pro

obohacení půdy živinami. V případě, že není
bioodpad sbírán odděleně, končí společně
s ostatním směsným komunálním odpadem
v zařízení na energetické využití odpadu
(spalovna Malešice), kde jeho potenciál není
dostatečně využit.
Jaké další výhody pořízení hnědé nádoby
má?
Další nespornou výhodou, kromě zhodnocení
surovin pro výrobu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního odpadu, s čímž
souvisí i snížení počtu nádob na směsný komunální odpad, a tedy úspora nákladů vašich
domácností.
Jak si můžeme zajistit hnědé popelnice?
O nádobu na bioodpad lze požádat osobní
návštěvou příslušného kontaktního centra
svozové společnosti (pro Prahu 10: Pražská
1321/38a, tel. 296 339 917–918, 800 118 800,
avepks.obchod@ave.cz nebo elektronicky
na stránce www.ave.cz/cs/svoz-bioodpadu).
Nádoby na tříděný odpad lze přistavit
v domě
Je možné u nás v domě zřídit stanoviště
tříděného odpadu? Kolik to bude stát?
Ano, stačí pouze kontaktovat Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 10, který
požadavek zadá na Magistrát hl. města.
Domovní stanoviště jsou standardně osazována nádobami na papír, plast a sklo o objemu
120 či 240 litrů. Tato služba je poskytována
bezplatně včetně odemykání a zamykání
objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až
do vzdálenosti 50 metrů, přičemž každý schod
je počítán jako 1 m. Nutným předpokladem pro
osazení nádob na tříděný odpad v domě je
jejich situování v prostorách domu či na jiném,
k tomu vymezeném uzavřeném místě. Nádoby
na tříděný odpad bytového domu, stejně jako
nádoby na směsný odpad nesmějí stát volně
na veřejných komunikacích.
Kolik stojí zřízení domovního stanoviště?
Zřízení domovního stanoviště s nádobami
na tříděný odpad je zdarma.
Můžeme mít domovní stanoviště v rodinném
domě?
Prozatím ne, domovní stanoviště by měla
sloužit více bytovým jednotkám, aby byl svoz
tříděného odpadu a jeho výtěžnost efektivní.
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RECYKLACE
UŠETŘILA PRÁCI
77 STROMŮM
Praha 10 ve spolupráci s kolektivním systémem REMA zorganizovala pro své obyvatele akci bezplatného odvozu vysloužilých
elektrospotřebičů přímo z bytů nebo domů.
Celkem se vybralo 3,4 t vysloužilého elektrozařízení a baterií, což díky recyklaci materiálu
přispělo ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekv. o 2 209 kg. Takové
množství uhlíku by muselo v průběhu jednoho
roku absorbovat a přeměnit na kyslík celkem
77 stromů.

elektro lze vkládat do červených kontejnerů
rozmístěných v ulicích města. Kolektivní systém REMA nabízí i průběžnou možnost bezplatného odvozu elektrozařízení z domácností
nebo jeho zaslání využitím služby re:Balík.
Bližší informace najdete na www.rema.cloud.

KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ
ODPAD

INFORMACE PRO
DRŽITELE PSŮ

Do kontejnerů lze odkládat výhradně domovní
odpad objemného charakteru – nábytek,
podlahové krytiny, kovové odpady, zdravotní
keramiku, zrcadla, lyže apod. Do kontejnerů
nepatří nebezpečné odpady (včetně ledniček,
monitorů, televizorů, autobaterií apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů
z podnikatelské činnosti.
Termíny přistavení
místo přistavení
Křenická x Olešská

V rámci akce proběhlo 38 svozů. Největší
množství vytříděného elektra tradičně zabíraly
velké spotřebiče, jako jsou pračky, lednice
a televize, dále lidé odevzdávali drobné elektro
nebo baterie a mezi svezeným materiálem se
objevil i starý mandl na prádlo. „Na základě
četných podnětů od občanů Prahy 10 víme,
že zejména starší z nich mají často problém
s odvozem vysloužilých velkých domácích
spotřebičů do sběrných dvorů, proto se jim
touto cestou snažíme pomoci,“ uvedla místostarostka Jana Komrsková. Svozová akce,
zajištěná společností REMA, se v naší městské
části koná již poněkolikáté.
Dalším důležitým momentem odevzdávání vysloužilého elektra a baterií do rukou odborné
firmy je také to, že recyklací dochází k úspoře
cenných materiálů a energie, která je potřeba
pro získání těchto materiálů z primárních
zdrojů. „V dnešní době je recyklace čehokoliv,
co recyklovat lze, důležitější než kdykoliv
v minulosti. Praha 10 se dlouhodobě snaží
zmenšovat svou ekologickou stopu, proto
chceme nabízet občanům různé možnosti pro
odevzdání svých odpadů,“ doplnila místostarostka.
Elektroodpad mohou lidé v průběhu roku
odevzdávat také v rámci zpětného odběru
např. v místech jejich nákupu. Dále ve sběrných dvorech hlavního města nebo menší
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datum čas přistavení

K bezplatnému předání objemného odpadu
(i nebezpečného) lze využít sběrné dvory
hlavního města Prahy, například v Teplárenské, Zakryté, Perucké nebo 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.

katastr

18. 1.

8.00–12.00

Strašnice

Bramboříková, parkoviště

18. 1.

10.00–14.00

Záběhlice

Rektorská x Bakalářská

25. 1.

8.00–12.00

Malešice

Kamelova mezi č. 2 a 4

25. 1.

10.00–14.00

Záběhlice

U Vršovického nádraží x
Ukrajinská

1. 2.

8.00–12.00

Vršovice

Vladivostocká x Jaltská

1. 2.

10.00–14.00

Vršovice

Vršovická x Karpatská

3. 2.

13.00–17.00

Vršovice

Pod Altánem x Na Vrších

3. 2.

13.00–17.00

Vršovice

nám. Mezi Zahrádkami
(okraj parku)

3. 2.

14.00–18.00

Záběhlice

Přípotoční x Oblouková

3. 2.

14.00–18.00

Vršovice

Káranská x Pobořská

3. 2.

15.00–19.00

Malešice

Madridská x Norská

4. 2.

15.00–19.00

Vršovice

Ostružinová x Jahodová

5. 2.

13.00–17.00

Záběhlice

Elektrárenská x Nad
Vršovskou horou

5. 2.

14.00–18.00

Michle

Doubravčická x Tehovská

6. 2.

13.00–17.00

Strašnice

Tuchorazská (konec ulice)

6. 2.

14.00–18.00

Malešice

nám. Svatopluka Čecha x
Minská

6. 2.

15.00–19.00

Vršovice
Strašnice

Na Třebešíně x Nad Kapličkou

8. 2.

8.00–12.00

Dykova, u Bezručových sadů

8. 2.

10.00–14.00 Vinohrady

Průhonická x Vestecká

10. 2.

13.00–17.00

Strašnice

Petrohradská x Pod Stupni

10. 2.

13.00–17.00

Vršovice

Říčanská x Benešovská

10. 2.

14.00–18.00 Vinohrady

Sámova x U Vršovického
nádraží

10. 2.

14.00–18.00

Vršovice

Magnitogorská x Tádžická

10. 2.

15.00–19.00

Vršovice

Na Slatinách (u telef. automatu)

11. 2.

15.00–19.00

Michle

Od 1. ledna vstoupil v platnost nový zákon
o místních poplatcích a zároveň začala platit
nová pražská vyhláška o místním poplatku ze
psů. Poplatek se nadále platí ze psů starších
tří měsíců a platí jej držitel psa. Nicméně
upravené předpisy přinesly několik novinek.
Jednou z nich je osvobození od místního poplatku ze psů pro držitele průkazek ZTP. Aby
mohla být úleva přiznána, je nutno doložit tuto
skutečnost správci poplatku.
Další změna se týká těch, kteří pobírají
invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký
důchod, který je jejich jediným zdrojem příjmu,
poživatelů sirotčího důchodu a osob starších
65 let. Pro ně činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč ročně za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele. Případná
změna sazby u osob starších 65 let bude
správcem poplatku provedena automaticky,
a to od následujícího kalendářního roku.
Došlo ke sjednocení přístupu k občanům České
republiky a k cizincům, kteří jsou u nás hlášeni
k pobytu. Místnímu poplatku ze psů tedy nyní
podléhají i cizinci pobývající na území našeho
státu přechodně, po dobu delší než tři měsíce.

I
HLEDÁ LID
ahy 10
Radnice Pr

Volné pozice na praha10.cz

desítková křížovka

Karel Čapek
(1890–1938)

Dům bratří Čapků

Významnější kulturní osobnost spjatou s naší městskou částí asi nenajdeme. Slavný spisovatel, dramatik,
novinář a překladatel (…pokračování v tajence).
Svědčí o tom mimořádný úspěch knihy Dášeňka čili
život štěněte, která se stala nejprodávanější fotografickou publikací v období první republiky, kdy
vyšla v několika desítkách vydání. Narodil se 9. ledna
přesně před 130 lety v Malých Svatoňovicích a s částí
Vinohrad, která je dnes součástí Prahy 10, spojil svůj
život na začátku dvacátých let. Tehdy se vedle vilové
čtvrti při Hradešínské ulici začala stavět jedna z pražských kolonií úřednických rodinných domů, které

měly charakter zahradního města a usazovali se v ní
příslušníci střední vrstvy nové republiky. Karel Čapek
se sem přistěhoval se svým bratrem Josefem do dvojdomu s velkou zahradou, který byl dokončen v roce
1924 podle projektu významného architekta Ladislava
Machoně (ul. Bratří Čapků 28 a 30). K debatám se zde
scházeli proslulí „pátečníci,“ k nimž patřil i prezident
Masaryk, Ferdinand Peroutka nebo Vladimír Vančura.
Správné znění tajenky zašlete do 20. ledna 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 „železobetonová
vodárenská věž“. Knihu za správnou odpověď od nás
dostanou: Eva Palánová, Zahradní Město; Ivana
Bulejová, Malešice a Karel Komůrka, Vršovice.

