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Rozhovor s Petrem Čornejem
o jeho úspěšné knize,
o „najzvláštnějším čeledínovi“
krále Václava, o Žižkově
neúprosnosti a o roli historika
v dnešní společnosti

Po 150 letech provozu osiřela
vlaková trať ve Strašnicích.
Brzy zde však vznikne čtyř‑
kilometrový koridor pro pěší,
cyklisty a běžce doplněný
liniovým parkem
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ÚSPĚCH V MÍSTNÍ
AGENDĚ 21

městské části a navazovat efektivní
spolupráci mezi neziskovým sektorem,
podnikateli a městskou částí. Kromě
těchto nároků se však Praze 10
v letošním roce podařilo před odbornými
oponenty Rady vlády pro udržitelný
rozvoj obhájit také své zpracované
audity udržitelného rozvoje ve všech
sledovaných oblastech: Správa věcí
veřejných / Územní rozvoj / Životní
prostředí / Udržitelná spotřeba
a výroba / Doprava a mobilita / Zdraví /
Místní ekonomika a podnikání /
Vzdělávání a výchova / Kultura a volný
čas / Sociální prostředí / Globální odpovědnost.
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Naší městské části se v loňském roce
podařilo již druhý rok po sobě obhájit úroveň
kategorie C místní Agendy 21 (MA21). Jedná se
o metodu, která ukazuje, jak pokročilou úroveň
mají města a obce při uplatňování principů
udržitelného rozvoje a „dobrého vládnutí“
(tzv. good governance). Kvalitní správa věcí
veřejných musí být otevřená, transparentní
a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující
účast veřejnosti na rozhodování a plánování
a založená na partnerské spolupráci
s ostatními společenskými sektory. Tyto
principy stanovuje a sleduje v rámci celé země
Rada vlády pro udržitelný rozvoj. V roce 2006
zařadilo Ministerstvo vnitra místní Agendu 21
mezi oficiální metody zvyšování kvality ve
veřejné správě.
Pro získání kategorií D a C jsme museli
prokázat, že umíme aktivně zapojovat
veřejnost do plánování a rozhodování o naší

JAK NA VLAK
U EDENU?
Od poloviny prosince je v provozu nová
stanice Praha‑Eden pro vlakové linky S9
a R49, čímž se významně rozšířily možnosti
přestupního uzlu Slavia. Kvůli pokračující
rekonstrukci železniční trati ale zůstává
dočasně omezen přístup k nástupištím.
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Zatím se k nim dostanete pouze po provizor‑
ním chodníku, který vede ze severní strany
od fotbalového stadionu. Přístup z jižní strany
z ulice Nad Slávií ještě není hotový, neboť
prodloužení podchodu směrem ke Slavii bylo
možné začít stavět, až když přestaly jezdit
vlaky po náspu původní trati. Dokončen bude
pravděpodobně v květnu letošního roku,
ovšem termín se může změnit s ohledem na
postup stavebních prací. Co se týče odjezdů
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Splnění kritérií v rámci kompletního souboru
těchto oblastí během jednoho kalendářního
roku je v českém prostředí poměrně nevídané.
Jako základ posloužil zpracovaný a již
schválený Strategický plán udržitelného
rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030
a podrobné analýzy všech oblastí prováděné
v rámci jeho příprav. Velkou zásluhu na
zdárném výsledku mají zaměstnanci
a úředníci napříč všemi odbory Úřadu MČ
Praha 10, kteří zúročili své mnohdy letité
zkušenosti a úspěšně hledali cesty, jak služby
radnice směrem k občanům Prahy 10 do
budoucna ještě více zlepšovat.
vlaků, tak se ve směru do Vršovic a na hlavní
nádraží vlaky vydávají z 3. koleje, zatímco na
Hostivař a Benešov u Prahy ze 4. koleje.
Názvy autobusových a tramvajových zastávek
u Edenu a Zahradního Města se budou řešit
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Naplnění všech auditů udržitelného rozvoje
tak umožňuje městské části již v příštím
roce požádat o postup do kategorie B, druhé
nejvyšší úrovně v rámci této celonárodní
metody. Tato úroveň sleduje uplatňování
principů udržitelného rozvoje ve všech jeho
oblastech. Současné vedení MČ Praha 10
dlouhodobě usiluje o udržitelnost nejen
v oblasti životního prostředí, ale také
o zodpovědné hospodaření a co největší účast
občanů Prahy 10 na správě věcí veřejných.
A to se jí podle nezávislých odborníků zatím
daří velmi dobře.
Více informací o místní Agendě 21 najdete na
stránkách ma21.cenia.cz; audity.ma21.cenia.cz.
až po finálním otevření obou stanic. V případě
Edenu je zatím do vyhledávačů a hlášení ve
vozech doplněna informace o přestupu na
vlaky k současnému názvu zastávek Slavia.
Někdejší zastávka Nádraží Strašnice se již
nyní definitivně jmenuje Staré Strašnice.

ÚVODNÍ SLOVO

OBSAH
hotový, je vydáno stavební
povolení a přestavba může
být zahájena! To, co schází
(a není to naše vina), jsou
peníze. Intenzivně vyjednáváme
s politickou reprezentací
hl. m. Prahy o finanční podpoře.
Škola je od roku 2014 vedena
jako kulturní nemovitá
památka, náklady budou tudíž
nemalé. Bez magistrátu školu
neopravíme.

NOVÁ STRAŠNICKÁ ŠKOLA
Všichni tento krásný a dominantní dům
u stanice metra Strašnická známe. Hlavní
budova školy byla postavena v secesním
slohu v roce 1909 a v letech 1927–1929 byla
rozšířena o přístavbu ve strohém puristickém
stylu. Po válce zde sídlila speciální škola
a základní škola pro žáky s poruchami chování
spojená se střední školou. Od roku 2009
je budova zavřená. 100 let fungovala, 11 let
chátrá. Velká škoda.
Jedním z hlavních úkolů městské samosprávy
je pečovat o vlastní majetek. O byty, nebytové
prostory, kulturní objekty – a hlavně o školy.
Zanedbaná školní budova na Strašnické
je smutným mementem nezodpovědného
zacházení s veřejnou vybaveností. K hlavním
prioritám stávajícího vedení radnice proto
patří, aby se tato velkolepá školní budova
dočkala opravy. Je v tom symbolika: památky
a školy chátrat nesmějí.
Říkáme vám od začátku, jak se věci skutečně
mají. Jako místostarosta zodpovědný za
oblast školství mám radost z toho, že projekt
na rekonstrukci Nové strašnické školy je

Nejde však jen o záchranu
významného památkově
chráněného secesního objektu.
To podstatné je navýšení kapacit pro veřejné
základní vzdělávání v Praze 10. Celkový
počet žáků ve zdejších základních školách
v příštích letech poroste. Zatímco v roce 2020
je navštěvovalo 6 800 žáků, v roce 2028 jich
bude 8 200, což znamená nárůst o 1 400 žáků!
Stávající rejstříkové kapacity škol budou
nedostatečné. Se zvýšeným počtem žáků
bude potřeba i více kmenových tříd. Pokud
by do běžné třídy chodilo 24 žáků, musí se do
roku 2030 množství kmenových tříd zvýšit
o 50 oproti současnému stavu!
Na to musíme být připraveni. Kromě opravy
školy na Strašnické připravujeme také studii
přístaveb na vybraných základních školách.
Neponecháváme nic náhodě a připravujeme
projekty i na další čtyři roky. Prostě proto, aby
naše děti měly v budoucnu kam chodit do školy.

NOVÁ STANICE PRAHA‑ EDEN
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Děkuji kolegům, že vnímají opravu Nové
strašnické školy jako důležitou investici.
Praha 10 tím může získat zpět významnou
architektonickou památku, která se stane
nejen důležitou dominantou celé čtvrti, ale
hlavně živou institucí, kde se budou vzdělávat
naše děti.

Váš místostarosta David Kašpar

Praha 10 / oficiální měsíčník městské části
Periodický tisk územního samosprávného celku
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TÉMA

OBNOVA NOVÉ
STRAŠNICKÉ
ŠKOLY JE ŘEŠENÍ
V bezprostřední blízkosti stanice metra
Strašnická se nachází již trochu oprýskaná
školní budova, kterou v roce 2009 postihlo
uzavření, a to přesně po století provozu.
V následujícím období se diskutovalo o jejím
začlenění do areálu nové radnice, která by se
do této lokality přesunula. Když tato varianta
definitivně padla, začala Praha 10 pracovat
na tom, aby se z budovy znovu stala škola.
Pro návrat k jejímu původnímu funkčnímu
využití hovoří její dobrá dostupnost, neboť se
zde Strašnice prakticky setkávají s Vršovice‑
mi, Malešicemi i Zahradním Městem.
Ještě významnějším důvodem je však předpo‑
kládaný nárůst školou povinných dětí v Pra‑
ze 10 v budoucích letech. Podle odborných
prognóz by se celkový počet žáků ve zdejších
základních školách mohl do sedmi let zvýšit až
o 1 400. Navíc průměrný počet žáků ve třídách
se dnes blíží třiceti. Pokud chce městská část
tento počet postupně snižovat, bude potřebo‑
vat dalších zhruba padesát kmenových tříd,
aby se dostala k ideálnímu stavu přibližně
24 žáků v každé třídě. Obnovení strašnické
školy počítá s kapacitou 360 žáků ve 12 tří‑
dách a vzhledem k její poloze u dopravního
uzlu může dle potřeby částečně odlehčit
i zmíněným lokalitám Desítky.
S tím souvisí také otázka budoucího pojetí
zdejší školské instituce, v němž by si historické,
ale renovované prostředí mohlo úspěšně podat
ruku s moderním vzdělávacím obsahem. Ačkoliv

DŮVODY
PRO OBNOVU
ŠKOLY
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se jedná o památkově chráněnou budovu z po‑
čátku minulého století, městská část má záměr
vybudovat zde školu založenou na principech,
které odpovídají 21. století. Měla by tedy kromě
jiného umět reagovat na aktuální potřeby žáků,
vycházet z principů hravosti a otevírat prostor
pro inovativní a kreativní uvažování. Škola s ta‑
kovým přístupem by podle známých zkušeností
mohla opět vyvolat poptávku nejen v nejbližším
okolí, ale také v jiných částech Prahy 10.
Záměr na zvelebení areálu zahrnuje také
obnovu školního hřiště a jeho přizpůsobení
celodennímu provozu. V dopoledních hodi‑
nách by sloužilo jako obvykle potřebám školní
výuky, zatímco odpoledne a večer by je mohli
využívat zájemci o sportování z řad místních
obyvatel. Další kousek zdejšího území by se
tak přičlenil k veřejně přístupnému a užitné‑
mu prostoru. Výjimečnou pozici strašnické
školy umocňuje i bezprostřední sousedství
s Kulturním domem Barikádníků. Kultura
v mnoha ohledech neformálně plní vzdělávací

PROJEKT REKONSTRUKCE:
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

úlohu a obdobně lze na školu nahlížet jako na
specifickou kulturní instituci. Jsou to spojené
nádoby a spolupráce mezi školou a kulturním
centrem může být oboustranně velmi přínosná.
Proces oživení skomírající budovy je důleži‑
tý i v kontextu širšího místa. Městská část
aktuálně pořizuje architektonickou studii na
rekultivaci prostranství v dosahu stanice metra

NOVÁ STRAŠNICKÁ ŠKOLA
Strašnická. Území skýtá obrovský potenciál,
aby se proměnilo v atraktivní veřejný pro‑
stor – může zde vzniknout přívětivé náměstí
s možnostmi pro setkávání lidí a s příležitostmi
pro obchodní aktivity. Přítomnost živé školy by
napomohla k dotvoření uceleného záměru.
Projekt rekonstrukce školy se v minulém roce
předělával. Oproti původním plánům se zejmé‑
na ruší navrhovaná dvorní vestavba vstupního
atria a nástavba schodiště východního křídla.
Zůstane zachován historický hlavní vchod
z ulice V Olšinách. Záměr již získal stavební
povolení a plánované náklady na jeho realizaci
činí přibližně 230 milionů korun. Vedení rad‑
nice podalo na magistrát žádost o výpomoc
při financování akce. Pokud to hlavní město
schválí, bude moci Praha 10 vypsat výběrové
řízení na zhotovitele stavby a poté se pustit do
oprašování secesního skvostu. Obnova Nové
strašnické školy totiž představuje řešení pro
několik problémů najednou.

VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Projekt znovuoživení Nové strašnické školy
je pevně zakotven v hlavních rozvojových
dokumentech Prahy 10:
STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE MČ PRAHA 10 PRO OBDOBÍ
2020–2030
Strategický cíl 7.1.
Inspirativní a vstřícné prostředí obecních
škol s dostatečnou kapacitou
Opatření 7.1.1.
Rozšiřování kapacit mateřských
a základních škol
Projekt
Rekonstrukce ZŠ V Olšinách
KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ
MČ PRAHA 10 NA OBDOBÍ 2020–2025
Oblast 1
Dobré materiální a technické podmínky pro
vzdělávání
Cíl 1.1.
Budování kapacit škol
Projekt
Rekonstrukce ZŠ V Olšinách

SECESNÍ PERLA
O architektovi Josefu Domkovi toho víme po‑
měrně málo, neznáme ani data jeho narození
a úmrtí. Což je s podivem, protože na území
Prahy 10 zanechal poměrně výrazný otisk
svého tvůrčího rukopisu. Jeho první realizací
byla v roce 1907 výrazná novogotická vila
Miramare (Na Výsluní 150), která do Strašnic
přinesla závan středomořské romantiky.
Později, v letech 1910–1911, projektoval
dva nájemní domy, jež upoutají pozornost
modernistickým členěním fasády a úspornou
zdobností (Donská 245 a Petrohradská 92).
Domkovým mistrovským dílem však zůstává
Nová strašnická škola, která v roce 1909 na‑
hradila již nevyhovující školní objekt na druhé
straně ulice poblíž dnešní Gutovky. Někdy
je zmiňován také autorský podíl Antonína
Belady, ale skutečnou míru zásluh případně
spolupracujících architektů z dostupných
podkladů nelze přesvědčivě určit. Každopádně
na samém okraji tehdejších Strašnic vyrostla
majestátní erární budova, která se i na pražské
periférii stala významným reprezentantem
secesního stavebního slohu. Uvedený rok
jejího dokončení dosvědčuje pamětní deska ve
vestibulu, nicméně obecná škola se označovala
jako „Jubilejní“, neboť její založení a zahájení
výstavby se odehrálo již při předchozím 60. vý‑
ročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn.
Noblesní stavba v sobě snoubila pokroko‑
vé konstrukční tendence, kdy se jednotlivé
funkce stavby propisovaly navenek do její
formy, a stylovou výzdobu, která se soustředi‑
la na použití ornamentů na fasádě a kontrasty
různých materiálů. Plejáda použitých deko‑
rativních prvků zahrnuje i figurální motivy,
například zobrazení J. A. Komenského nebo
dětské postavy s knihami. Objevují se i nápisy
jako „Našim dětem“ nad hlavním vstupem
s kovovou prosklenou markýzou nebo „Obec
Staré Strašnice“ v ozdobné kartuši.

ORIENTAČNÍ PLÁN PRAHY A OBCÍ SOUSEDNÍCH 1909–1914

Školní budova původně stála na půdorysu
písmene L a na dvoře se ještě rozšiřovala
schodišťovým rizalitem. Stoupala přes tři
podlaží a její vertikální vyznění zdůrazňova‑
lo i několik majestátních štítů a převýšená
střecha západního křídla. Obě hlavní prů‑
čelí vynikala přehledným členěním pomocí
secesního dekoru; zajímavostí bylo výjimečné
porušení jednoty obdélných oken, která ve
druhém patře západního křídla nahradila tři
vysoká, okrouhle zaklenutá okna školní kaple
sv. Vojtěcha. Vnitřní uspořádání budovy odpo‑
vídalo praktickému školnímu provozu, kromě
vlastních učeben obsahovala i tělocvičnu nebo
byt školníka. Nejreprezentativnějšími pro‑
storami, které měly ještě umocnit velkolepý
dojem návštěvníků, byly pochopitelně vstupní
vestibul a hlavní schodiště.
Škola získala v letech 1927–1929 puristickou
přístavbu „Občanské a mateřské školy“ od
architekta Vladimíra Frýdy. Jednalo se o umě‑
řený objekt podřízený funkci, jehož fasáda
kombinovala hladké omítky a režné zdivo
a členil ji pravidelný rastr obdélných oken.
Vzniklo tak východní křídlo, čímž se alespoň
v symbolickém náznaku po dvaceti letech
dotvořil symetrický půdorys celého školního
komplexu.
PRAHA 10 / LEDEN 2021
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PRAHA 10
SCHVÁLILA
ROZPOČET
NA LETOŠNÍ ROK
Ještě v pondělí před Štědrým dnem stihli za‑
stupitelé odsouhlasit nejdůležitější dokument,
podle něhož se řídí hospodaření naší městské
části. Zároveň byl schválen také plán zdaňo‑
vané činnosti a roční akční plán. Praha 10 se
tak podruhé za sebou vyhnula rozpočtovému
provizoriu, v němž se v předchozích letech
obvykle musela pohybovat.
Základní parametry navrženého rozpočtu
jsou podobné jako v minulém roce – očekávají
se příjmy ve výši 784 mil. Kč, navrženy jsou
výdaje 1128 mil. Kč a tomu odpovídá schodek
344 mil. Kč. Plán zdaňované činnosti předpo‑
kládá výnosy 432 mil. Kč a náklady 398 mil. Kč,
z nichž 192 mil. Kč je určeno na opravy a udr‑
žování svěřeného majetku. Zisk 34 mil. Kč
bude v příštích letech použit na financování
oprav majetku a investic městské části.
„I přes aktuální krizi se nám podařilo udržet
vysoký poměr investic, konkrétně se jedná
o čtvrtinu všech výdajů. V příštím roce bude
dokončena rekonstrukce Polikliniky Malešice.
Na opravy a rekonstrukce školních budov bude

PRODEJ
VOLNÝCH BYTŮ
Městská část Praha 10 vyhlásila výběrové
řízení na prodej osmi volných bytových jed‑
notek, který se uskuteční formou elektronické
aukce. Zájemci o účast v aukci mohou podat
přihlášku nejpozději 8. února do 16.00 hod.,
a to buď doporučeně poštou na adresu rad‑
nice (Vršovická 68, 101 38, Praha 10) tak, aby
byla doručena v uvedené lhůtě, nebo osobně

vynaloženo přes 120 mil. Kč,“ upřesňuje inves‑
tiční strategii radní pro rozpočet a finance Lu‑
cie Sedmihradská. Zároveň zmiňuje další výzvy,
které před vedením radnice při přípravě návrhu
rozpočtu letos stály: „Patří k nim zejména
rozsáhlá změna metodiky vykazování osobních
nákladů a tvorba rezervy na stěhování a nájem
náhradních prostor pro fungování úřadu po
dobu plánované rekonstrukce radnice.“
Vůbec poprvé v historii Prahy 10 je plán příjmů
a výdajů doplněn i ročním akčním plánem, kte‑
rým bude městská část naplňovat svůj Stra‑
tegický plán udržitelného rozvoje pro období
2020–2030. „Věcné priority jsou konkrétně
navázané na rozpočet, což činí z dlouhodobé
v podatelně během úředních hodin. V poslední
den lhůty je možné odevzdat přihlášky pouze
osobně. Spolu s přihláškou musí zájemce slo‑
žit kauci ve výši 10 % z minimální kupní ceny
bytu, a to jako důkaz vážného zájmu o koupi
konkrétní bytové jednotky.
Komise výběrového řízení následně posoudí,
kteří z přihlášených účastníků splnili podmínky
prvního kola výběrového řízení a mohou se
zúčastnit kola druhého. To proběhne formou
elektronických aukcí, vždy pro každou bytovou
jednotku zvlášť. E‑aukce budou zahájeny
nejpozději do 7 dnů od rozhodnutí komise
o výběru jejich účastníků. Každá aukce bude
probíhat minimálně po dobu dvou dnů (zaháje‑
ní nejpozději v 10.00 hod. první den a ukončení

strategie ryze praktický a velmi transparentní
dokument,“ říká starostka Renata Chmelová.
Vedení městské části kladlo na otevřenost
důraz i při samotné přípravě rozpočtu. Fi‑
nanční výbor, který ho projednával na začátku
prosince, byl prostřednictvím videokonfe‑
rence přístupný nejen zástupcům opozice,
ale rovněž občanům. Ti se mohli ptát online
prostřednictvím chatu a zároveň měli možnost
podávat písemné připomínky.
„Hlásíme se k udržitelnému rozvoji nejen v oblasti životního prostředí, ale také k udržitelnému hospodaření s penězi nás všech,“ shrnula
Renata Chmelová výsledek několikaměsíčních
příprav rozpočtu městské části na rok 2021.
nejdříve ve 13.00 hod. druhého dne). Konkrétní
data a časy trvání jednotlivých aukcí budou
zařazeným účastníkům sděleny e‑mailem.
Pro získání podrobných informací o výbě‑
rovém řízení se můžete obrátit na společ‑
nost PRAHA 10 – Majetková, a.s., která je
organizuje (e‑mail: aukce@majetkova.cz,
tel.: 775 725 450). Podmínky jsou zveřejněny
rovněž na webových stránkách Prahy 10:
www.praha10.cz/urad
‑mc/odbory/odbor
‑majetkopravni/
oddeleni‑prodeje
‑nemoviteho‑majetku‑a
‑privatizace/prodej‑volnych
‑bytovych‑jednotek.aspx.

BYTOVÉ JEDNOTKY K PRODEJI
adresa
Sportovní 1264
Na Míčánkách 713
Kazašská 1425
Vršovická 699
Donatellova 2005
Želivecká 2799
Taškentská 1413
K Louži 829
6
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katastrální území
Vršovice
Vršovice
Vršovice
Vršovice
Strašnice
Záběhlice
Vršovice
Vršovice

velikost
1+0
1+1
4+1
3+1
1+kk
2+1
2+1
1+0

výměra (m2)
32,7
47,9
93,0
77,4
21,8
51,5
50,9
27,0

podlaží
1. NP
1. PP
6. NP
3. NP
1. NP
3. NP
6. NP
2. NP

odhadní cena (Kč)
2 913 000
3 329 000
6 677 000
6 715 000
2 147 000
3 390 000
3 923 000
2 656 000

výše kauce (Kč)
291 300
332 900
667 700
671 500
214 700
339 000
392 300
265 600

prohlídky
10.40–11.00
11.15–11.35
9.00–9.20
11.50–12.10
13.10–13.30
12.30–12.50
9.30–9.50
10.05–10.25

UMĚLECKÁ SOUTĚŽ

POMNÍK
MISTRŮM SLOVA
Básnířka Jiřina Hauková a literární a vý‑
tvarný teoretik Jindřich Chalupecký se
dočkají originálního pomníku. V parčíku před
vršovickým nádražím, který je pojmenovaný
po těchto významných osobnostech Vršovic
a celé Prahy 10, bude na jejich dílo odka‑
zovat billboard řízený umělou inteligencí.
Hybridní instalace bude kombinovat úryvky
z tvorby obou umělců, z nichž vzniknou
zcela nové texty.
Výsledná podoba pomníku vzešla z letošní
unikátní soutěže, podpořené z magistrátního
programu „Umění pro město“, a vítěze vybírala
porota, v níž zasedli odborníci a zástupci naší
městské části. Mezi téměř třiceti přihlášenými
návrhy se přiklonila k tvůrčímu záměru týmu,
v němž se sdružili umělci Vojtěch Tecl, Tereza
Brussmannová, Adam Šustek a Jakub Rajnoch
a architektka Savka Marenić. V průvodní
zprávě svého návrhu, nazvaného jednoduše
„Spolu“, autoři uvádějí: „Propojením těchto
osobností Haukové a Chalupeckého se rodí
nekonečné variace inteligentního generovaného textu. Vymýšlí ho systém neuronové sítě,
vyučovaný všemi dostupnými texty a archiváliemi, které po sobě oba autoři zanechali. Vzniká sloučením dvou přístupů k tvorbě psaného
textu, a vytváří tak novou, nesmrtelnou poezii
a myšlenky, které se stále aktualizují.“
Předsedou poroty byl Tomáš Vaněk, umělec
a rektor Akademie výtvarných umění v Praze.
Pochvaloval si důkladnou přípravu, kterou
všichni členové poroty posouzení návrhů
věnovali: „Díky tomu jsme došli k výsledku
během pouhých dvou, byť intenzivních dnů.
Koncept vítězného návrhu je z mého pohledu velice zdařilý komplexně, s konkrétním
odkazem k osobnosti a práci básnířky Jiřiny
Haukové a teoretika umění Jindřicha Chalupeckého.“ Podobný názor v porotě zastával
i David Kašpar, místostarosta Prahy 10 pro kul‑
turu: „Jak lépe vzdát hold mistrům textu než
samotnými texty? Propojení moudrých slov
obou velikánů je jednak symbolické vzhledem
k jejich životnímu spojení, jednak inovativní
a originální.“ Dalšími nezávislými členy poroty
byli Karina Kottová, ředitelka Společnosti
Jindřicha Chalupeckého, umělec Milan Houser
a kurátorka, teoretička a historička umění
Edith Jeřábková.

DALŠÍ OCENĚNÍ A REALIZACE
Z návrhů, které byly po celou dobu rozho‑
dování drženy v anonymitě, porota vybrala
a finančně ocenila tři nejlepší. Druhou cenu
získal architekt Radek Talaš. Památník v jeho
pojetí by tvořil prostorový mechanický objekt
ve tvaru typografického symbolu hvězdičky,

1. CENA – VOJTĚCH TECL & KOL.

2. CENA – RADEK TALAŠ

která se automaticky natáčí směrem ke slunci.
Její odraz by dopadal na stinnou severní fasá‑
du nádražní budovy a prosvětloval by také její
interiér. V zatravněné ploše před památníkem
by byl kamenný kruh osazený textem, odkazu‑
jícím na tvorbu Haukové a Chalupeckého.
Třetí místo obsadila myšlenka terénních úprav
parku, kterou přineslo Studio COSMO v se‑
stavě Tereza Kabelková, Jiří Kabelka, Marie
Kubátová a Petr Moschner. Autoři navrhovali
„vykrojit“ malou část parku ve tvaru kruhu
a vyzvednout ji. Vzniklo by tak místo pro
zastavení, zamyšlení, ale i setkávání. Bočnice
platformy z kovových plátů by nesly citáty
z díla připomínaných osobností. Součás‑
tí záměru byla i revitalizace celého parku,
rozmístění mobiliáře a doplnění chybějícího
osvětlení.
Jednalo se o první soutěž obdobného typu,
kterou zadávala městská část, a investorem
bylo hlavní město. S ohledem na aktuální
opatření probíhala kompletně on‑line, bez
výroby tištěných materiálů. „Nejdůležitější pro
nás ovšem je, že šlo o transparentní proces
a porotci v názorovém souznění vybrali výborný návrh. Přejeme autorům i Praze 10 jeho
úspěšnou realizaci,” shrnuje Igor Kovačević
ze společnosti CCEA MOBA (Centrum pro

3. CENA – STUDIO COSMO

středoevropskou architekturu), která soutěž
zajišťovala po organizační stránce.
V současné době probíhají jednání s vítězi
o uzavření smlouvy na realizaci samotného
díla. Celkové investiční náklady na jeho poříze‑
ní činí 4,8 milionu korun a hradit je bude hlavní
město Praha z výše zmíněného programu.
V parku by se instalace měla objevit v roce
2022. „Těší mě, že se Haukové a Chalupeckému, jejichž život byl dlouhodobě svázán
s pražskými Vršovicemi, dostane pocty nikoli
ve formě klasického pomníku nebo pamětní
desky, ale současné instalace, nebo dokonce
intervence. Myšlenkový odkaz této dvojice je
stále živý a podobně živé bude také dílo, které
jej připomíná,“ shrnuje vyznění ojedinělé sou‑
těže kurátorka a teoretička současného umění
Karina Kottová.
Podrobnosti k soutěži a všechny oceněné
návrhy najdete na webových stránkách
https://cceamoba.cz/souteze/cha.
PRAHA 10 / LEDEN 2021
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SLOUPEK PRO ZASTUPITELSKÉ KLUBY

V TÉTO RUBRICE VYJADŘUJÍ SVÉ NÁZORY JEDNOTLIVÉ KLUBY ČLENŮ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10.
ZASTUPITELÉ MOHOU PSÁT NA VOLNÉ TÉMA DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ.
REDAKCE DO PŘÍSPĚVKŮ NEZASAHUJE.
Přátelé, rád bych Vám za sebe a za celou
desítkovou ODS popřál všechno nejlepší do
nového roku 2021.
V době, když toto čtete, je už po vánočních
a silvestrovských oslavách, které proběhly
úplně jinak, než jsme zvyklí. Vláda v prosinci
takřka obden měnila nařízení, co mohlo být
otevřeno a co ne. Mnozí z vás prožili období
adventu a Vánoc ve stresu, obav ze ztráty
zaměstnání či strachem o své blízké. Znám to
i ze svého okolí a vím, že pro spoustu občanů
není současná situace vůbec jednoduchá.
Jaký bude následující rok? To nelze příliš
předvídat. S tím, jak se k opatřením staví
současná vláda i ministři zdravotnictví, kterým
evidentně moc zachutnala, si myslím, že bude‑
me spíše opět zavřeni doma. Třetinu loňského
roku jsme strávili v lockdownu. Vláda čeká, až
se naplní nemocnice, a pak všechno zavře. Pak
otevře, pak zavře. Bez plánu, co dál.
Nouzový stav je zneužíván k tomu, aby byli
občané šikanováni. Jak jinak si vysvětlit ne‑
smysly typu, že venku nesmíte pít kávu nebo
čaj z kelímku, ale musíte si ho odnést domů?
Žijeme v jakémsi pološeru, kdy můžeme jen
do práce, na nákup a pak musíme sedět doma.
Volnočasové aktivity nám mocipáni úplně
sebrali. Naštěstí jsou na podzim volby, a my
tak budeme moci zvolit novou vládu, která
bude snad dělat mnohem lepší rozhodnutí.
Což koneckonců nebude nic těžkého.
Proto Vám přeji mnoho síly, štěstí, zdraví,
a hlavně nepropadejte tomu zoufaloství, které
na nás dennodenně z televize i úst některých
politiků padá. Přeji Vám, abyste rok 2021
prožili opět svobodně. Protože svoboda je tou
největší hodnotou.

Stávající koalice Vlasta (KDU‑ČSL, STAN,
Vlasta), Piráti a ODS předkládá občanům
Prahy 10 již třetí katastrofální rozpočet. Opět
s vysokým schodkem 350 milionů Kč, a to ješ‑
tě nezačala miliardová rekonstrukce radnice,
na niž si vzala půjčku 500 milionů Kč.
V úvodu důvodové zprávy návrhu rozpoč‑
tu na rok 2021 starostka Chmelová říká, že
její koalice neprojídá naši budoucnost, ale
usiluje o dlouhodobě udržitelné poskytování
kvalitních služeb občanům. To snad starostka
nemyslí vážně! To nemůže říct poté, co vyna‑
kládá statisíce na poradenské smlouvy pro své
kamarády a neúspěšné kandidáty do zastupi‑
telstva a bezprecedentní je i 5 místostarostů
cca 100 tisíc mzdových nákladů/měsíc/osoba.
V navrhovaném rozpočtu na rok 2021 nejsou
v plánu žádné nové velké investiční akce.
Finanční prostředky jsou alokovány na různé
studie, zajištění anket, nic neříkajících průzku‑
mů a za poradenské a konzultační činnosti,
zatímco investiční část se smrskla na pouhou
čtvrtinu. Vynakládá tolik financí na svůj mar‑
keting. Co jiného to je než projídání rozpočtu?
Slova starostky jsou v kontrastu s tím, že
vedení Prahy 10 zrušilo tak potřebné služby
pro naše občany: dopravu pro handicapované
občany, dětskou zubní pohotovost, lékařskou
pohotovost pro děti i dospělé, nonstop lékár‑
nu. V příjmové kapitole rozpočtu jsou totiž
nově například:
–poplatky a pokuty za zóny placeného stání
v desítkách milionů,
– navýšení koeficientu daně z nemovitosti
o 100 %,
– zdražení nájemného v obecních bytech
o desítky procent v době COVIDU.
To všechno platíte vy, milí občané! Nemusíme
být renomovaní ekonomové, abychom si uvě‑
domili, jakým je koalice špatným hospodářem
zvláště v této nelehké době.

PaedDr. Martin Sekal

místostarosta, ODS
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Ing. Jarmila Bendová
zastupitelka, ANO 2011

Uplynuly dva roky od chvíle, kdy jsme na‑
stoupili do pozic zastupitelů Prahy 10 s chutí
naši městskou část rozvíjet, ale i řešit mnohé
nepořádky, které se kupily a „zrály“ přes
dvě desítky let. Např. každoročně ztrátový
rozpočet se schodky ve výši stovek milionů,
sanovaný rozprodejem majetku městské části.
Bytový fond se ztenčil z 23 000 bytů na ne‑
celé 4 000, budovy ZŠ a MŠ mají vnitřní dluh
kolem 1,7 miliardy korun (sic!).
Jak k takovému šlendriánu mohlo dojít?
Vlastně jednoduše. Zastupitelé zůstávají lidmi
i po svém zvolení. Nenarostou jim svatozáře,
stále mají své různé slabosti. Photoshopem
vylepšíte tvář, marketingový guru napíše
krásné sliby. Jakmile se ale reální lidé dosta‑
nou k funkcím, často na sliby a ideály zapo‑
menou. Alespoň já si nevzpomínám, že by
někdo sliboval šlendrián či vyvádění majetku
obce pod taktovkou kmotrů.
Pochopí‑li uvolnění zastupitelé, radní nebo
dozorčí orgány svěřené oblasti jako ukořistěný
zlatý důl, který je potřeba během volebního
období vytěžit, pak taková politika nevede
k prosperitě městské části ani státu. Nikde
a nikdy.
Chceme‑li řádně fungovat, nelze funkci chápat
jako kořist. Naopak je nutné mít na paměti
odpovědnost a pravidelné skládání účtů
občanům i kolegům. V případě problémů je
dobré překousnout svou samolibost, pokorně
přijmout pomoc, a když to pořád nejde, třeba
i odstoupit. Jenže kdo tohle dokáže? Málokdo
z nás. Pokoře a profesionalitě se učíme celý ži‑
vot. Proto bychom měli být vděčni všem, kteří
nás na naše chyby upozorňují aspoň trochu
korektním a konstruktivním způsobem, bez zlé
vůle a zákulisních her. Ne vždy musí mít opo‑
nent pravdu, ale pomáhá nám nesklouznout ke
zlozvykům zlodějíčků či podvodníků.

Ing. Ivan Mikoláš
zastupitel, Piráti

RADNICE INFORMUJE

PODPORUJEME
PÉČI O PAMÁTKY
Mnozí z nás loni zažili těžké časy a doufáme,
že letos se vše vrátí k normálu. Rok 2021 by
mohl být pro obyvatele Prahy 10 skvělý, pokud
by to koalice ODS, VLASTA a Pirátů umožnila.
Rozpočet na rok 2021 počítá s výdaji přes
miliardu korun, a nabízí tak možnosti podpory
bydlení, sociálních služeb i podnikání. Jediné,
co tomu stojí v cestě, je nekompetentní řízení
města současnou koalicí.
To netvrdíme jen my, to potvrzuje i nezávislé
hodnocení fungování státních institucí. Hlídač
státu zvýšil Praze 10 Index korupčního rizika
na stupeň D! Klíčový ukazatel se tak od voleb
o dva stupně ZHORŠIL. Nejedná se přitom
o žádný smyšlený žebříček, hodnocení vzniká
na základě tvrdých dat. Je neuvěřitelné, že
hodnota smluv s firmami, které jsou prokaza‑
telně napojené na politiky, vzrostla z necelých
4 procent v roce 2017 na více než 9 procent
v roce 2020. Nechápeme, jak je možné, že
43 smluv obsahuje dle Hlídače státu takové
nedostatky, že jsou pravděpodobně neplatné,
a další tisícovka (!) smluv obsahuje nedostat‑
ky závažné.
Nejedná se přitom jen o „drobnosti”, zásadní
chyby jsou i v klíčových dokumentech,
např. ve smlouvě k diskutovanému
Pacientskému hubu, která není zveřejněna
ani 2 měsíce po podepsání (což ji dle zákona
zneplatňuje). V systému jsou také kopie smluv,
kde chybí podpisy, nebo zde jsou naopak
dodatky smluv na změny zastupitelstvem
neodsouhlasené.
Koalice, která si řekla o hlasy voličů vzletnými
slovy o transparentnosti, se tak chová hůř
než většina předchůdců. A co hůř – na úkor
obyvatel, kteří si po loňské pandemii zaslouží
podporu spíš než firmy navázané na politiky.

Nový rok je časem předsevzetí a přání. Já
osobně mám dvě: funkční vakcínu proti
koronaviru a více deště! Zrádná nemoc
a sucho nás totiž ohrožují. Nemoci COVID-19
budeme snad brzy účinně čelit v očkovacích
centrech, zato sucho tu s námi bude stále.
I když byl rok 2020 srážkově bohatý,
v horských oblastech přetrvává nedostatek
půdní vláhy. A ty jsou zásobárnou pitné vody!
Proto i my, „dole“ v metropoli, čelíme suchu
a změnám klimatu.
Co pro příjemnější životní prostředí děláme
v Praze 10? V prvním čtvrtletí projednáme
místní opatření proti změnám klimatu
(v souvislosti s Klimatickým závazkem,
přijatým na úrovni hl. m. Prahy). Praha 10 je
zodpovědné stotisícihlavé město a už dnes
aktivně realizuje řadu užitečných lokálních
opatření. Která to jsou? Zmiňme zahájení
úpravy parčíku Rybalkova, kde zohledňujeme
požadavky občanů. Díky připomínkám
Prahy 10 zezelená i Drážní promenáda mezi
Edenem a Zahradním Městem. S Magistrátem
hl. m. Prahy probíráme revitalizaci Malešického
statku a vršku Malešického parku.
Dospěli jsme k nové domluvě se stavebníkem
na vršovické Proluce – revitalizace
vršovického Tržíčku bude kvalitní a počítáme
v ní se zelení i s vodním prvkem. Uvidíme též,
jaké návrhy přinese architektonická soutěž
na Nový Eden. Věřím, že prostranství mezi
NC Eden a radnicí bude dostatečně zelené
a pro lidi. Často se mě ptáte na budoucí osud
zahrádkářských kolonií. Mohu vás ubezpečit,
že budoucí územní plán s nimi i nadále počítá!
Přeji nám všem zdravý a úrodný rok 2021.
Myslím to doslova, ale i na poli myšlenek
a idejí. Těch dobrých totiž není nikdy dost!

Právě probíhá dotační program, kterým
městská část také v roce 2021 podpoří péči
o hodnotné nemovité objekty na svém území.
Vztahuje se na nemovité kulturní památky dle
zákona o státní památkové péči, ale i na ob‑
jekty bez památkové ochrany, které jsou však
cenné z hlediska architektonického a urbani‑
stického vývoje Prahy 10. Podpůrný program
se nezaměřuje pouze na obytné domy nebo
jejich části – šanci na dotaci mají také objekty
s jinou funkcí, pokud mají význam pro utváře‑
ní místního veřejného prostoru.

Žádosti o dotaci mohou podávat vlastníci
a spoluvlastníci objektů až do 1. března 2021.
Městská část poskytne úspěšným projektům
finanční výpomoc až do výše 30 % skuteč‑
ných nákladů bez DPH. Všechny projekty
budou předloženy k projednání památkové
komisi, která je poradním orgánem rady
městské části, a následně je budou schvalo‑
vat další samosprávné orgány Prahy 10.
Veškeré informace potřebné k podání žádosti
najdete na webových stránkách
www.praha10.cz. Radnice také nabízí konzulta‑
ci přímo na místě za osobní účasti příslušných
pracovníků. V případě zájmu či jakýchkoliv
dotazů neváhejte a obraťte se na nás.
V letošním roce městská část v rámci pro‑
gramu podpořila dva projekty. Dotaci více
než 77 tisíc korun získal projekt na obnovu
výklenkové kapličky se sochou sv. Jana Ne‑
pomuckého v Záběhlicích. Zahrnoval opravu
samotné kapličky, nahrazení asfaltového
povrchu v jejím okolí vhodnějším materiá‑
lem a restaurování světcovy sochy. Částkou
170 tisíc korun byla podpořena také obnova
64 lavic kostela sv. Václava ve Vršovicích,
které byly v různém stavu poškození.

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

Ing. Milan Maršálek

zastupitel, VLASTA

Ing. arch. Jan Vašek
vedoucí oddělení památkové péče ÚMČ Praha 10
tel.: 267 093 216, 720 965 952
e‑ mail: jan.vasek@praha10.cz
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ŽIŽKA NEJSPÍŠ TÁHL Z KRČE
NA KOŇSKÝ TRH PŘES VRŠOVICE
Historik Petr Čornej se po většinu své vě‑
decké kariéry zabývá husitstvím. V loňském
roce vydal monumentální životopisnou kni‑
hu o Janu Žižkovi, která shrnuje poznatky
jeho dlouholetého bádání. Za své soustředě‑
né úsilí a erudici sklízí zasloužené úspěchy
– kniha vzbudila značný zájem veřejnosti,
skvěle se prodává, čtenáři jí dávají výborná
hodnocení a autorovi se nevyhýbají ani pres‑
tižní ocenění. Můžeme mít radost, že odlesk
jeho slávy dopadá i na naši městskou část,
jejímž je pan profesor spokojeným obyva‑
telem. Žije v Malešicích, kudy se před šesti
sty lety zřejmě ubírala i cesta věhlasného
vojevůdce, o jehož osudech jsme si povídali.
Jste se svou knihou o Žižkovi spokojený?
Badatelsky to znáte sám – člověk není
spokojený nikdy, neboť ví, že poznání jde
dál a vždy se jedná pouze o jeho zachycení
v určitém stavu. Čili v tomhle případě odráží
můj text poznání platné v roce 2018 a já už
mám zase nová a zajímavá zjištění i některá
dílčí zpřesnění, která by mohla knihu doplnit.
Ale pokud jde o koncepci a interpretaci, tak
s nimi jsem spokojený a ani po roce od vydání
bych nic neměnil. Nečekal jsem tak mohutný
ohlas, který kniha vyvolala. Když jsme si s na‑
kladatelstvím Paseka domlouvali náklad, tak
jsme původně zvažovali 3 500 kusů. Nakonec
10
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vydali 4 000, které byly rozebrané během tří
týdnů, takže se dělal rychle do Vánoc ještě
dotisk 2 000 kusů, a pak to pokračovalo až do
letošního celkového počtu 26 000 knih. Právě
teď vyšlo dalších 9 000, ale jejich prodej záleží
na možnostech v rámci současných restriktiv‑
ních opatření.
A co výsledná podoba knihy?
Paseka po tom titulu s radostí sáhla, hned
jak jsem ji oslovil. A od počátku věnovala pří‑
pravě mimořádnou pozornost jak po stránce
redakční, tak z hlediska grafické podoby, o niž
se starala Jana Vahalíková. Sice svou preciz‑
ností vydání trochu pozdržela, ale knížka díky
tomu vypadá skvěle, což se projevuje i na
jejím hodnocení.
Údajně při psaní knihy hodně utrpěl váš
zrak, což je v souvislosti se Žižkou hodně
symbolické.
Je to trochu jinak. Já jsem měl s očima
problém už od dětství a zrak se mi průběžně
horšil. Abych mohl knihu o Žižkovi vůbec na‑
psat, musel jsem podstoupit operaci katarakty
na obou očích a snížení dioptrické zátěže. Bez
tohoto zákroku bych to nezvládl. Teď se mi
silná krátkozrakost zase vrací do původního
stavu, takže rok 2018 byl ideální, abych se na
Žižku vrhnul a knížku napsal.

Za knihu jste získal ocenění Magnesia Litera,
a to nejen v kategorii naučné literatury, ale
stal jste se i celkovým vítězem. Co pro vás
takový úspěch znamená?
Znamená pro mě velmi mnoho. Je to důkaz, že
kniha společnost do určité míry oslovila, i když
o ceně rozhoduje vlastně jen skupina několika
desítek lidí a o celkovém vítězi asi tři stovky
hlasujících z kulturní obce. A mám radost, že
v té absolutní kategorii vyhrál Žižka s největ‑
ším náskokem v historii soutěže. O to více to
člověka hřeje.
Letos vám také prezident republiky udělil
medaili Za zásluhy. Vážíte si této pocty?
Já jsem právní purista a legitimista, takže to
beru jako vyznamenání od legitimně zvo‑
lené hlavy státu. Jinak by se mohlo říci, že
problematické jsou třeba i tituly vysokoškol‑
ských profesorů a soudců, když je podepisuje
a jmenuje prezident. Navíc to nejsou jen
osobní prezidentovy návrhy, ale pocházejí
i od jiných institucí včetně parlamentu, a ten
druhý případ se týká i mě. Nic to však na věci
nemění, protože jsem byl oceněn spolu s lidmi,
kterých si velmi vážím.
Kdy se Žižka a husitství jako takové stalo
vaším životním tématem? A netáhlo vás to
někdy jinam?
Stalo se to už v dětství, protože jsem vyrostl
na Žižkově, a byla to jasná věc. Když jsem šel
v osmnácti na vysokou školu, tak jsem měl
Žižku na prvním místě mezi tématy, kterým
bych se chtěl věnovat. Dostával jsem se
k tomu postupně, protože profesní cesta není

PETR ČORNEJ
jednoduchá, ale vždycky jsem to měl před
sebou jako cíl.
Spoustu skutečností z Žižkovy doby nelze
doložit. Pohybujete se v tom nejistém poli
rád?
Bílá místa mě pochopitelně štvou a dráždí, ale
to by lidé nemohli dělat archeologii, dějiny sta‑
rověku nebo středověku, protože ta pramenná
exploze začala až s byrokratizací společnosti
na počátku 16. století, s nástupem knihtisku
a gramotnosti. Pokaždé bych se rád dobral
něčeho pevnějšího, ale bohužel někdy nezbývá
než si pomoci logickými konstrukcemi na
základě dobových analogií. Je tam prostor i pro
spekulace a hypotézy, ale tomu nejsem příliš
nakloněn. Vezměte si třeba samotné jméno
Žižka. O něm se vedla sto dvacet let diskuze,
co vlastně znamená, a že nemáme jasný doklad
pro význam „jednooký“. Až po dopsání knihy
mě upozornil brněnský kolega Petr Elbel, že ve
znojemských účtech z roku 1427 se objevuje
kůň označený jako „Žižka monoculus“. Takže
v mnoha případech se i po tak dlouhé době lze
ocitnout na pevnější půdě než vratké.
Stačí nám prameny k poznání, proč se
z Žižky, majitele trocnovského dvorce, stal
člen bojových družin a později válečník
a vojevůdce?
Já si myslím, že byl špatný hospodář, nehledě
na skutečnost, že Trocnov byl z hlediska
rozlohy pozemků i kvality půdy pro tento styl
živobytí problematický. Jeho rodina navíc ne‑
měla téměř žádné poddané, což limitovalo její
finanční příjmy. Jiná věc je, že Žižka byl svým
založením skutečně spíše voják než hospodář
na statku, byť šlechtickém.

„STARÝ ZÁKON BYL PRO ŽIŽKU
INSTRUKTÁŽNÍM TEXTEM, JAK BÝT
NEÚPROSNÝ VE SNAZE SJEDNOTIT
ČESKÝ NÁROD NA ZÁKLADĚ
HUSITSKÉHO PROGRAMU.“
Proč ho Václav IV. po jeho působení v bojové
družině Matěje Vůdce amnestoval a vzal si
ho do služby?
Myslím, že králi na likvidaci bojových družin
operujících v jižních Čechách velmi záleželo.
Na to jsou doklady, přímo jeho mandáty, aby
příslušné orgány proti těm tlupám zasáhly.
To se povedlo na začátku roku 1409, kdy byla
zlikvidována i družina, v níž působil Žižka.
On sám ale nebyl chycen, takže ho nemohli
pověsit, a uchýlil se na západomoravský hrad
Kraví Hora. Tam obdržel amnestní list, což se
nepochybně muselo stát na přímluvu nějakého
politicky vlivného šlechtice, který měl blízko
ke králi. Mohl to být Jan Sokol z Lamberka
nebo Lacek z Kravař, každopádně ten samý
člověk mu zřejmě potom zajistil místo na
královském hradě.

Co tam přesně dělal?
Byl označován jako portulanus, což zna‑
mená „vrátný“, ale ten pojem měl mnohem
širší význam. Označoval spíše člena ostrahy
královských objektů. Ve své funkci mohl mimo
jiné ovlivňovat, koho pustí dovnitř, kdo se ke
králi a dalším významným osobnostem na krá‑
lovském dvoře vůbec dostane. Král Václav IV.
musel mít k Žižkovi velkou důvěru.
Byl Žižka geniální vojevůdce, případně v čem
spočívá jeho výjimečnost? Co ho vyneslo do
čela husitských vojsk?
Nepochybně měl velkou autoritu a vojenský
věhlas už před zahájením revoluce v roce 1419,
protože by jinak nebylo možné, aby byl najed‑
nou katapultován do nejvyšších pater. Víme,
že měl obrovské charisma, protože se píše, že
byl „najzvláštnější čeledín“, tedy dvořan krále
Václava. To znamená jedinečný, výjimečný, byl
osobnost, která budila a přitahovala pozornost.
Psalo se také, že byl horlivý, což znamená
zapálený pro věc, čímž dokázal strhnout lidi na
svou stranu. Jeho válečnická genialita, která
je nesporná, spočívala v dokonalé improvizaci,
schopnosti využít beze zbytku terén a překva‑
pit protivníka. Nesporně se také těšil bezmezné
důvěře svých bojovníků, dokonce bych řekl, že
v tomhle ohledu je srovnatelný s Napoleonem.
Jaké měl negativní vlastnosti?
Byl přísný, nám se může zdát, že byl surový
a bezohledný. Ale to je samozřejmě nahlíženo
optikou od osvícenství do současnosti, do
postmoderny, ale středověk se na to díval
jinak. Lze říci, že Žižka se při všech svých ak‑
cích řídil dávnými vojenskými zvyklostmi, které
tady platily už od dob Starého zákona. Ostatně
ten byl pro něj jakýmsi instruktážním textem,
jak má postupovat, jak být neúprosný ve snaze
sjednotit český národ na základě husitského
programu, tedy čtyř pražských artikulů. Výčet
trestů v jeho Vojenském řádu, že bude pro‑
tivníky božího zákona „mstíti“, tedy „zabíjeti,
stínati, věšeti, topiti“, samozřejmě budil odpor
husitského duchovenstva, které se neopíralo
o nějakého Judu Makabejského nebo Jozue či
Alexandra Makedonského, ale o Nový zákon
a Ježíše. Stavělo se proti krutosti, ale šlechta
měla svůj pohled na válku. Pro ni znamenala
možnost uplatnění a naplnění života, a proto
tenze mezi kleriky a světskými bojovníky
prostupuje celý středověk. V husitství se to
vyhrotilo v protiklad Žižka versus Chelčický.
Známe nějaké Žižkovy úvahy, víme, jak
přemýšlel?
To je problém, protože téměř veškerá písemná
svědectví o jeho mladých letech jsou úřední
povahy. Pak známe osm „jeho“ listů, které ale
nepsal osobně, nanejvýš je diktoval. A pak je tu
Vojenský řád, což je ale organizační charta jeho
východočeského husitského svazu. Čili jeho
uvažování můžeme pouze odhadovat – bylo
vojácky přímočaré, jednoduché, s jasným roz‑
dělením světel a stínů, dobra a zla. To odpovídá
i charakteristice z pera lidí, kteří ho osobně

znali a považovali ho za odvážného a statečné‑
ho, což znamenalo i „morálně dostatečného“.
Nikde se však neobjevuje, že byl uvážlivý
a prozíravý. Vždy se zdůrazňuje jeho akčnost,
nikoliv politický rozhled a obezřetnost. Byl také
čestný, protože i v těch lapkovských tlupách
a bojových tovaryšstvech dbal na to, aby vždy
písemně vypověděl nepřátelství.
Proč se dnešní lidé o Žižku zajímají, jak
dosvědčuje prodej vaší knihy?
Já neznám všech 26 000 lidí, co si knihu koupi‑
li. Ale mám jistý vzorek z debat a hodnocení na
internetu a z toho, co mi lidé píšou. Především
mají Žižku zafixovaného jako velkou osobnost.
On v roce 2005 v anketě Největší Čech skončil
na 5. místě, což je vysoké umístění, když si vez‑
mete, že v roce 1992 zmizel z mincí a bankovek.
Lidé ho vnímají jako někoho, kdo v našich
dějinách uspěl, jako národního hrdinu. Po de‑
setiletích Žižkovy mytizace a ideologizace jsou
rádi, když si přečtou, že to byl člověk z masa
a kostí. Malá skupinka čtenářů, třeba militantní
odpůrci husitství, se mnou nesouhlasí, ale zase
jsou nadšení mnozí mí známí, třeba katolíci,
což bych nečekal. Zjevně se to téma podařilo
přiblížit napříč společností. S takovým ohlasem
jsem ve snu nepočítal.

PETR ČORNEJ

Narodil se takřka před sedmdesáti lety na Žižkově
a místo původu fatálně poznamenalo jeho životní
dráhu. Svůj odborný zájem historika zaměřil na
dějiny pozdního středověku, zejména na husitství
a osobnost nejslavnějšího husitského vojevůdce.
Na začátku cesty, která vedla až k profesuře,
vystudoval historii a český jazyk na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1974 působil
v Československé akademii věd (Ústav pro českou
a světovou literaturu) a v letech 1992–1999 vedl
katedru dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické
fakultě UK. Od roku 2002 vyučoval na Literární
akademii, kde v letech 2006–2010 zastával i funkci
rektora. Počátkem roku 2012 se stal vědeckým
pracovníkem Ústavu pro jazyk český AV ČR.
V současnosti externě spolupracuje s Husitskou
teologickou fakultou UK. Svou vědeckou práci
úspěšně prolínal s popularizací historie, ať již
v televizi, rozhlase, nebo v tisku. Napsal dvě desítky
knih a učebnic; k nejúspěšnějším patří Panovníci
českých zemí a dva díly epochálních Velkých dějin
zemí Koruny české.
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Umíte si představit, že by v současnosti
ještě vznikl nějaký Žižkův pomník?
Člověk si dneska dovede představit cokoliv, co
by se s pomníky mohlo dít, i když to je někdy
až nepochopitelné. Skoro všechna města
spjatá se Žižkou už jeho pomník mají, poslední
byl, pokud vím, odhalen v roce 1971 v Hradci
Králové, tedy před padesáti lety. Napadají
mě Prachatice, kde několikrát pobýval, nebo
Domažlice. A vlastně nejpříhodnější by to
bylo v Písku, s nímž byl vojevůdce spjatý jako
s Táborem. Otázkou by ale bylo nalezení finan
čních zdrojů a shoda nad výtvarným řešením.
Mohl se Žižka někdy ocitnout na území
dnešní Prahy 10? Kde byl nejblíž?
Je pravda, že tu v husitské době docházelo ke
koncentracím vojsk. Třeba v roce 1434 v Zá‑
běhlicích u Botiče tábořilo vojsko, které pak
táhlo k Lipanům. V srpnu 1420 Žižka obsadil
Krč a víme, že tehdy byly „čištěny“ tvrze či
dvorce, které tu existovaly, jako třeba Straš‑
nice. Je tedy pravděpodobné, že když Žižka
táhl z Krče a nemohl přes Vyšehrad obsazený
Zikmundovou posádkou, tak se vrátil přes
Vršovice zpátky do Prahy na Koňský trh. Také
jedna ze dvou silnic z Prahy do Kutné Hory
vedla tehdy přes Malešice, což opět nahrává
teorii, že Žižka při tažení v letech 1421 nebo
1424 na území Desítky zavítal.
Jak vnímáte pozici historika v dnešní spo‑
lečnosti? Není ve vleku moderních techno‑
logií a zrychlených soudů, v nichž si mnozí
přizpůsobují dějiny svým potřebám?
Když občas sleduji různé servery, tak bych
řekl, že společnost naopak nestačí tempu his‑
torického poznání. Je to plné emocionálních
reakcí, dojmů a naprosté neznalosti, většinou
jde pouze o manifestaci osobních postojů. Na
druhou stranu lidé ani nemohou stíhat sledo‑
vat historiky, protože jich je moc, nemohou se
orientovat v až příšerné nadprodukci jejich
textů. I vědecké práce jsou často nekvalitní,
některé vycházejí jen proto, aby za ně autoři
dostali body a ty aby odpovídaly příslušné
výdajové kapitole státního rozpočtu. Je to
absurdní, takhle se věda trvale dělat nedá, to
je cesta do pekel. Nicméně i knihy velkých
historiků za první republiky se pohybovaly
v nákladu do 10 000 výtisků, což u úspěšné
knížky platí většinou i dnes. Takže okruh
čtenářů a příznivců historie zůstává zhruba
stejně početný. A zajímá je biografie, příběh,
něco, co se dotýká jejich života. Zatímco když
se různí mladí historici věnují postmoderním
teoriím a vyznávají sociální konstruktivis‑
mus, který problematizuje objektivní realitu,
tak s tím skoro nikoho neosloví. Pak jsou ale
bohužel také historici, kteří se snaží profi‑
tovat z momentálního politického klimatu.
To také není můj šálek čaje, protože politika
se proměňuje, a autor s názorovými veletoči
ztrácí kredit. Historik musí být skeptický
a nedůvěřivý vůči moci, ať je jakákoliv, protože
každá moc má tendenci stát se absolutní, a to
je nebezpečné.
12
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V ZÁPADNÍ ČÁSTI POVEDE DRÁŽNÍ PROMENÁDA VRŠOVICEMI

MÍSTO VLAKŮ DRÁŽNÍ PROMENÁDA
V sobotu 12. prosince přesně ve 23:42 zasta‑
vil ve stanici Praha‑Strašnice poslední osobní
vlak. Po chvíli se tudy ještě prohnal rychlík
do Tábora a poté místní část benešovské trati
pro železniční dopravu navždy osiřela. Stalo
se tak po téměř 150 letech, neboť koleje ně‑
kdejší Dráhy císaře Františka Josefa sem byly
přivedeny v roce 1871. Ke staré strašnické
zástavbě se však stáčely do oblouku, který
již nevyhovoval nárokům na modernizaci
tohoto vytíženého přepravního koridoru. Trať
se nyní narovnala a vznikají na ní dvě nové
stanice. Sice se obě nacházejí také v katas‑
tru Strašnic, ale budou plnit již jinou úlohu.
Přestupní terminál Praha – Zahradní Město
úzce propojí vlakovou, tramvajovou a autobu‑
sovou dopravu, zatímco Praha‑Eden obslouží
především rozsáhlou rekreačně‑obchodní
a administrativní oblast.
A co bude se starou tratí? Na každém konci
je krásné, že něco nového začíná. Vlaky už
tu nepotkáte, ale dopravní genius loci z této
historické spojnice Strašnic a Vršovic nevymizí.
V trase zrušeného tělesa se magistrát chystá
v nejbližších letech vybudovat Drážní prome‑
nádu, dlouhou přes čtyři kilometry. Povede od
Petrohradské ulice ve Vršovicích až do Přetluc‑
ké ulice u lanového mostu v Zahradním Městě.
Bude tvořena z pruhů pro cyklisty, bruslaře,
běžce a chodce a rozlehlým liniovým parkem.
Železniční historii návštěvníkům připomenou
zachované části kolejiště, návěstidla nebo
pražce, z nichž budou vyskládána schodiště.
Bourat se nebude ani historický kamenný pod‑
chod z 19. století, nýtovaný most z roku 1918
a na strašnické zastávce lávka z třicátých let
20. století a část nástupiště. Stylový charakter

získají i nové mostky, které vzniknou u Edenu
a přes ulice Průběžná a V Korytech.

MYŠLENKA A JEJÍ ZHMOTNĚNÍ
S myšlenkou na rekultivaci tohoto prostoru for‑
mou odpočinkové zóny přišla před lety radnice
naší městské části. Podle Generelu veřejných
prostranství představuje páteřní prvek jejího
systému zelené prostupnosti, tzv. „zelených
koridorů“. Na konci roku 2017 byla z finančních
prostředků Prahy 10 dokončena technická
studie proveditelnosti a další projektovou
přípravu projektu potom převzal magistrát.
V současné době je hotový koncept dokumen‑
tace pro územní rozhodnutí, které by mělo být
vydáno v příštím roce. Plán realizace předpo‑
kládá zahájení stavby v roce 2022 a otevření
promenády pro veřejnost o dva roky později.
Praha 10 se podílela konzultacemi na konečné
podobě záměru. „Spolupráce s hlavním městem
si velmi ceníme a nemůžeme se dočkat, až na
našem území tento zcela nový prostor vznikne.
Kolegové z magistrátu ho přirovnávají k proslulé newyorské The High Line, což mi přijde
trefné. Obdobně jako v případě visutého parku
na Manhattanu je totiž cílem přetvořit kolejiště
a jeho okolí na veřejný prostor, ovšem při
zachování řady původních prvků. Tak vznikne
opravdu charismatické místo,“ říká Martin Valo‑
vič, místostarosta pro územní rozvoj.

MÍSTA PRO VOLNÝ ČAS
Náměstek pražského primátora Adam Schein‑
herr spatřuje v Drážní promenádě kromě
zmíněné americké inspirace ještě kombina‑
ci s nizozemskými cyklistickými dálnicemi

DRÁŽNÍ PROMENÁDA
a německými městskými parky z železničních
brownfieldů. Koridor naváže na stávající síť ulic,
stezek a cest, ve Vršovicích například podél
Botiče. Povede na něj celkem 53 napojení,
z toho 40 od severu a 13 z jižní strany. Ve
31 případech bude toto napojení sloužit i pro
cyklisty, což bude pro tento druh dopravy veli‑
ce atraktivní. Ale dostatek místa tu najdou lidé
i pro vycházku nebo jízdu na bruslích. Jeden
pás promenády o šířce 4 m bude rozdělený do
dvou pruhů a umožní pohodlné cestování rych‑
lejším cyklistům a bruslařům v obou směrech.
Druhý, směrově smíšený pás bude věnovaný
chodcům. Jeho šířka bude 3,2 m a od rychlej‑
šího pásu jej bude podle konkrétního místa
dělit necelý metr zeleného pásu, tartanu nebo
původní koleje. Podél vnějších stran budou
doplněny nezpevněné pěšiny pro běžce, kteří
upřednostňují pohyb na měkčím povrchu.
Na promenádě mezi Strašnicemi a Vršovice‑
mi budou zřízena také širší prostranství pro
sport, setkávání a kulturu pro všechny bez
rozdílu věku a možnosti pohybu. Architekti je
umístili například ke strašnické zastávce nebo
poblíž sportovišť Slavie. Po celé trase vzniknou
i menší lokální odpočívadla, která mnohdy
nabídnou v rámci relaxace i nádherné výhle‑
dy na Vinohrady, Žižkov či Malešice. Liniový
park citlivě naváže na stávající zelené plochy
a promyšleně je rozšíří, čímž vytvoří souvislý
přírodní pás mezi Prahou 2, 4, 10 a 15. Zákla‑
dem práce se zelení bude především ochrana
stávajících stromů a porostů a jejich doplnění
loukami, trávníky a středovým pásem vegetace
promenády. U přístupů na Drážní promenádu
a u odpočívadel budou vysázeny další stromy.

NĚKDEJŠÍ ZASTÁVKA PRAHA‑ STRAŠNICE

PARČÍK U SLAVIE MŮŽE BÝT OBDOBOU KARLÍNSKÉHO PŘÍSTAVU 18600

ZACHOVÁNY BUDOU I OSVĚTLOVACÍ VĚŽE S KRAKORCI

DRÁŽNÍ PROMENÁDA
& LINIOV Ý PARK
Studie: Tomáš Cach
Krajinářská část: ateliér Terra Florida
Lávky a mosty: Petr Tej
Projektová dokumentace:
PUDIS a.s. / Sagasta s.r.o.

ZDROJ VIZUALIZACÍ: STUDIE DRÁŽNÍ PROMENÁDA & LINIOVÝ
PARK (TOMÁŠ CACH + TERRA FLORIDA + PETR TEJ, 2020/09)

VZNIKNE PŘÍMÉ ZELENÉ PROPOJENÍ BOTIČE A EDENU
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V HUMANITÁRNÍM STŘEDISKU

„PÁNOVÉ JSOU
V POHODĚ,
JE TADY KLID“
Těmito slovy shrnuje Jitka Modlitbová do‑
savadní fungování zimního střediska pro lidi
bez domova v Malešicích. Ředitelka Centra
sociálních služeb Armády spásy se ujala role
naší průvodkyně objektem v areálu někdejší‑
ho statku, kde magistrát na počátku prosince
zřídil prostory pro tyto humanitární účely.
Záměr zpočátku vzbuzoval emoce, protože
hlavní město postavilo Prahu 10 tak trochu
před hotovou věc. Postupně však všichni za‑
interesovaní nacházejí společnou řeč a zlep‑
šují rovněž komunikaci s místními občany.
Podlouhlá přízemní budova působí omšele,
kolemjdoucí by ji nejspíš minul bez povšimnu‑
tí. Ke vstupu ničím neláká a její nové využití
signalizuje pouze nepatrná cedulka na okně.
Když vejdete, pocítíte atmosféru osmdesá‑
tých let, kdy se nejspíš prováděly poslední
rozsáhlejší úpravy interiérů včetně typického
kachlíčkování veřejných sprch. Údajně zde
také byly společné šatny a zázemí hospodář‑
ského dvora, nálepky na zadních dveřích zase
dosvědčují zašlou slávu využití objektu pro
potřeby autoškoly. Naše průvodkyně nicméně
vypráví, že prostory převzali v překvapivě
dobrém stavu, stačilo jen pořádně vygrunto‑
vat. Čisto tu opravdu je, teplo také a nechybí
ani nefalšované nadšení těch, kteří se o všech‑
no starají.

OBJEKT MALEŠICKÉHO STŘEDISKA

nonstop, což umožňuje mnohem komplexnější
a trvalejší přístup k potřebným než v případě
klasické noclehárny. Na „příjmu“ se dozvídá‑
me, že zdejší kapacita je prakticky naplněna.
Není divu, magistrát se rozhodl napříště
zřizovat menší stanice pomoci, ale v různých
lokalitách, aby byly dostupnější a nevytvářely
problematická ghetta. Dnes se k tomu přidala
i ostražitost před šířením koronaviru. V Male‑
šicích tak může přečkat celou zimu nanejvýš
třicet klientů; podle pravidel to musejí být
muži nad 50 let, a opravdu zde potkáme i se‑
niory ve vyšším věku.
Jitka Modlitbová vnímá hlavní přínos střediska
v tom, že lidem bez domova nabízí zaopat‑
řené místo, kde se mohou stabilizovat: „Mají
jistotu, že pokud budou dodržovat domácí řád,
přečkají u nás celou zimu. Během té doby si
mohou promyslet svoje osobní věci, navázat
kontakt s příbuznými, sehnat si práci nebo
řešit zdravotní problémy. Zrovna včera nás
jeden pán opustil, protože k novému pracovnímu místu získal i ubytování.“ Klienti dostá‑
vají třikrát denně jídlo, k dispozici mají kdysi
velkoryse předimenzovanou umývárnu, mohou

PRACOVNÍK CENTRA NA PŘÍJMU

Technickou správu zařízení zabezpečuje
Centrum sociálních služeb Praha, což je
příspěvková organizace hlavního města.
Samotné péči o klienty, lidi bez domova, se
tu věnují pracovníci zmíněné Armády spásy
a také Arcidiecézní charity. Na směnách se
střídají vždy dvojice, které slouží dvanácti‑
hodinové směny. Středisko je totiž v provozu
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SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

VE STŘEDISKU JSOU DVĚ NOCLEŽNÍ MÍSTNOSTI
PRO 30 KLIENTŮ

si vyprat, zabavit se ve společenské místnosti
a navštívit ošetřovnu, kde jim dvakrát týdně
zkontrolují zdravotní stav.
Někteří klienti již běžně docházejí na brigády,
a tak jich krátce po poledni „doma“ mnoho
nepotkáme. Panuje ospalá siesta, někdo dojídá
oběd ohřátý v mikrovlnce, jiní odpočívají vleže
nebo se koukají na televizi. Mezi místními
obyvateli panovaly obavy, zda se nebudou
srocovat v přilehlém parčíku, ale k úkolům
každé směny patří i obchůzky a kontroly, že se
tak neděje. Již brzy by zde navíc měla působit
sociální pracovnice se zaměřením na motivač‑
ní činnosti.
V plánu je také postupné formování komu‑
nitního rozměru zdejšího centra. Klienti by
se například podíleli na úklidových pracích
v okolí a dalšími způsoby by se více zapojo‑
vali do života lokality. Nejprve však přijde na
řadu rekonstrukce provizorních prostor, která
začne v dubnu po skončení zimní sezony.
Zařízení se poté stane oficiálně registrovanou
sociální službou, ale to nic nezmění na tom,
že otevřené srdce a touhu pomáhat lidem
s těžkým osudem tu mají už dnes.

SLOVO K SRDCI

JEDNOTA
V RŮZNORODOSTI
Měsíc leden je prvním měsícem v kalendář‑
ním roce a v mnoha oblastech také i novým
začátkem. Máme ve zvyku si v prvních dnech
a týdnech nového roku vzájemně přát šťastný
nový rok. Stává se, že někdo vstupuje do nové‑
ho roku s předsevzetím posunout se k nějaké‑
mu dobru. Pro křesťany různých církví je měsíc
leden spojen s Týdnem modliteb za jednotu
křesťanů. Na začátku každého nového roku si
znovu uvědomují tu bolestnou situaci, že ačkoli
všichni věří v „toho Samého“, přesto nevěří
stejným způsobem. Jsou mezi sebou rozděleni
a nejsou jednotní tak, jak by tomu mělo být.

SETKÁNÍ MLADÝCH – MODLITBA TAIZÉ

Rozdělení je jev, se kterým se můžeme setkat
jak na úrovni rodin, které jsou rozhádané, tak
u rozpadlých manželství. Vidíme rozdělenou
a silně zpolarizovanou politickou scénu a také
to, jakým způsobem lidi rozdělují politické
názory. Rozdělené je i mezinárodní spole‑
čenství. Určitě se tímto jevem někdo zabývá
a prozkoumává jej. Ovšem daleko zajímavější
a prospěšnější je uvědomit si následky, které
rozdělení s sebou přináší, a postavit se tomuto
jevu čelem. Místo abychom se zabývali otázkou
„Proč“, měli bychom se spíše ptát: „Co s tím?“
Čas nám utíká, život nám utíká a mezi námi je
tolik rozdělení! Samozřejmě jsme každý jiný.
Máme jiné názory, jiné priority, jinou citlivost na
dění kolem nás. Ale musíme se kvůli tomu na
sebe dívat křivě? Musíme považovat toho, kte‑
rý věci vnímá jinak, za nepřítele? Žije se nám
s tím lépe? A chceme žít v takové společnosti?

SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ – PŘÍMLUVY DĚTÍ

Křesťané se před více než 100 lety rozhodli
vyvíjet společné úsilí vedoucí k jednotě. Začali
se tedy za jednotu křesťanů modlit, a to jak ve
svých společenstvích, tak i společně, neboť
to, co se vztahuje k Bohu, nemůže se bez
Boha uskutečnit. Pro začátek přestali používat
vyjádření, která ty druhé urážela, a začali se
setkávat. Zlepšila se vzájemná komunikace
a poznání. Postupně se ukázalo, co je spojuje
a co mohou dělat společně (třeba v oblasti
charitativní činnosti), a přitom si každá ze
stran uchovávala svoji identitu. Pak přišel čas
na diskusi o tom, v čem se od sebe liší, a začali
otevírat i bolestné kapitoly ve vzájemných
vztazích. Křesťané ještě zdaleka nejsou u cíle,
ale mnohého se již podařilo dosáhnout.
Proč to popisuji? Proto, že mnozí o tom nic
nevědí. Je také dobré ukázat, že kde je snaha
o řešení neshod a rozdělení, tak se mnohé
může měnit k lepšímu. Jednota totiž není
uniformita. Je možná také i tam, kde se lidé do‑
kážou přijmout v odlišnosti a vytvoří „jednotu
v krásné různorodosti“. Přijmou to, že různoro‑
dost může být krásná a obohacující, a přesto
mohou žít v jednotě. Má to univerzální platnost,
ať je to rodina, kde to zažíváme každý den,
nebo společenství, ať už místní, nebo národní.

Farní charita se stará o finančně a sociálně
ohrožené rodiny, převážně matky samoživitel‑
ky, pořádá pravidelné charitní sbírky nebo před
Vánoci ve spolupráci se sociálními pracovníky
městského úřadu organizuje předávání dárků
chudým a osamělým lidem.
Farnost pořádá výlety, zájezdy, sportovní akti‑
vity, společenské večery, přednášky, duchovní
pobyty pro manžele, akce pro seniory a celou
řadu aktivit pro děti, od pravidelných kroužků
přes zimní karneval, soutěžní odpoledne na
dětský den, mikulášskou s dětským divadélkem
a pravidelné loutkové divadélko na faře až
třeba po letní tábor.
Pro nejširší veřejnost pořádáme výstavy,
komentované prohlídky, koncerty, besedy
a sousedské slavnosti, jako je zářijový Svato‑
václavský průvod s koňmi, na Vánoce u nás
můžete slyšet půlnoční „Rybovku“ nebo se sejít
ke společnému zpívání koled.

Základem v úsilí pro dosažení jednoty je pro
křesťany Bůh, v kterého věří, a věrnost hodno‑
tám obsaženým v Desateru Božích přikázání.
Stojí za zamyšlení, zda je možná „jednota
v krásné různorodosti“, pokud úsilí o její dosa‑
žení nebude stát na základě, který přesahuje
lidskou přirozenost. Na základě, kterým je láska
a dobro nebo Bůh a Desatero.
— Mons. ThLic. Artur Matuszek, Th.D.

farář římskokatolické farnosti Vršovice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
VE VRŠOVICÍCH
patří k největším a nejstarším křesťanským
společenstvím v Praze 10. Ve správě má dva
kostely: sv. Václava na náměstí Svatopluka
Čecha, modernistickou dominantu Vršovic od
významného architekta Josefa Gočára, a kostel
sv. Mikuláše na Vršovickém náměstí, vzniklý
barokní přestavbou gotického kostela na místě
románské rotundy. V jeho těsném sousedství
najdete i budovu fary.
Pravidelně sloužíme ekumenické bohoslužby
ve spolupráci s Husovým sborem Vršovice
a Vršovickým sborem Českobratrské církve
evangelické. Společně také zajišťujeme boho‑
služby v kapli v Domově pro seniory Vršovický
zámeček.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI – KONCERT
V PORTIKU KOSTELA

KONTAKTY
Římskokatolická farnost Vršovice
Vršovické náměstí 84/6
101 00 Praha 10
https://farnostvrsovice.cz
www.facebook.com/FarnostVrsovice
Farář
Mons. ThLic. Artur Matuszek, Th.D.
tel.: 607 084 855
e‑ mail: farar@farnostvrsovice.cz
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Hana Kučerová Rechnerová
tel.: 721 444 323
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FOTOGRAFICKÁ KOLÁŽ

DVEŘE SLAVNÝCH BUDOV
Do nového roku 2021 vám přejeme,
aby se všechny potřebné dveře otevřely...

SOKOL VRŠOVICE

ŠALOUNOVA VILA
CENTRUM WALDES

KOSTEL SV. MIKULÁŠE
SLOVENSKÁ ULICE

DIVADLO MANA

KOSTEL SV. VÁCLAVA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA KORUNNÍ

VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK
NORSKÁ ULICE
ZŠ KARLA ČAPKA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SPORTOVNÍ ANKETA / DESÍTKOVÝ ULIČNÍK
z klubů sídlících v Praze 10. Zúčastnit se mohou
také dobrovolní koučové bez trenérské licence
i částečně profesionální trenéři.

TRENÉR PRAHY IO
2O2O

HLEDÁME NEJLEPŠÍ
TRENÉRY MLÁDEŽE
Radnice Prahy 10 se rozhodla, že letos neocení
úspěšné sportovce, ale jejich trenéry, kterým
koronavirová krize značně zkomplikovala prá‑
ci. Každoroční anketu „Sportovec roku“ proto
nahradila soutěž „Trenér Prahy 10“. Nominace
je možné podávat až do 25. ledna a v únoru
porota vybere vítěze.
Důvodem pro změnu jsou vládní protipande‑
mická nařízení, která výrazně omezila spor‑
tovní aktivity, zejména profesionální soutěže

KDYŽ ULICE
PROMLUVÍ
BEČVÁŘOVA
Ve Strašnicích se několik ulic jmenuje po
osobnostech, které jsou s tímto územím
významně spjaté. Patří k nim i Bečvářova ulice,
která nese svůj název od roku 1991. Předtím
se nazývala Soudružská, což mělo připomínat
společnou práci při výstavbě místního sídliště
Solidarita. Revoluční vlna toto označení logic‑
ky smetla a ulice dostala jméno po ctihodném
měšťanovi, obchodníkovi a majiteli četných
pozemků Tomáši Bečvářovi (1822–1888).
Polnosti a velkostatek rodiny Bečvářových
se rozkládaly nejen na území Strašnic, ale
také na Žižkově, kde Tomáš Bečvář zakoupil
tzv. Červený dvůr. Ten měl podle pověsti patřit
pražskému katovi a z tohoto důvodu prý byla

a závody. „Řada sportovců tak nemůže vykázat žádné výkonnostní výsledky a jakékoliv
srovnávání by nebylo spravedlivé,“ vysvětluje
místostarostka Jana Komrsková, do jejíž gesce
patří i oblast sportu.
Naopak trenéři mají ve složitém období stále ná‑
ročnější práci, protože musejí hledat alternativní
formy vedení svých svěřenců. „Upravili jsme
proto tradiční anketu tak, abychom mohli výrazněji zpopularizovat dlouhodobou činnost těch,
kteří se ve sportovních klubech věnují mládeži,“
doplňuje předseda Výboru pro kulturu, sport
a volnočasové aktivity Václav Vlček. Soutěž je
tedy určena pro aktivní trenéry, minimálně ve
věku 16 let, kteří mají na starost jednoho či více
mládežnických svěřenců (do 21 let) v některém

Svého „nejlepšího trenéra“ mohou nominovat
jeho svěřenci (sami či prostřednictvím rodičů),
kolegové nebo funkcionáři klubů a zastřešu‑
jících svazů. Formulář pro přihlášení najdete
prostřednictvím webové adresy www.praha10.
cz/trener. Každý nominovaný bude po uzá‑
věrce vyzván k potvrzení a doplnění kontakt‑
ních informací a požádán o souhlas s jejich
zpracováním. Poté zasedne porota, složená
z členů Výboru pro kulturu, sport a volnoča‑
sové aktivity a sportovních osobností Desítky,
a vybere vítěze.
Tentokrát se kvůli předběžné opatrnosti
nebude konat ani veřejné slavnostní vyhlášení
a předávání odměn oceněným. „Poukaz na
nákup sportovního vybavení a symbolickou
individuální dotaci pro klub na odměny trenérů předáme každému individuálně,“ popisuje
Jana Komrsková a dodává, že finance původ‑
ně vyhrazené na slavnostní vyhlášení byly
přesunuty právě na odměny pro vítěze.
V podpoře trenérů mládeže bude městská
část i nadále pokračovat – tento závazek si
současné vedení radnice vložilo do svého
programového prohlášení a obsažen je i ve
Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 pro období 2020–2030. „Osud ankety
Sportovec roku bude do budoucna záležet
na vývoji pandemie COVID-19 a příslušných
vládních nařízeních,“ doplňuje Václav Vlček.

stavba nabarvena na červeno. Tato usedlost
je částečně známá i jako Direktorka, protože
byla sídlem správce panství. Dvůr měl barokní
podobu a skládal se z několika menších
hospodářských budov a jednopatrové obytné
stavby. Za první republiky dvůr zanikl kvůli
výstavbě žižkovského nákladového nádraží
a dnes ho připomíná pouze název ulice K Čer‑
venému dvoru.
Ve Strašnicích patřila rodině Bečvářových také
vila v ulici V Olšinách s číslem popisným 1,
a to až do roku 1948, kdy byl jejich majetek
vyvlastněn. Od roku 1952 v objektu fungovaly
jesle, později jej začala využívat lékařská služ‑
ba první pomoci. Důvodem bylo, že Praha 10
se v šedesátých letech rozrostla o další obce –
Horní a Dolní Měcholupy, Petrovice a Štěrbo‑
holy – a současně probíhala výstavba sídlišť
v Zahradním Městě a Malešicích. Navíc ve
školním roce 1968–1969 mělo do jeslí dochá‑
zet již jen 14 dětí. K plánované rekonstrukci
sídla lékařské pohotovosti však již nedošlo.
Dům postupně chátral a byl v dezolátním
stavu. Fotografie vily pochází z roku 2005,
těsně před její demolicí. O pozemky, které se
kolem vily nacházely, měla zájem městská část
Praha 10, ale Ministerstvo financí je prodalo
soukromé společnosti, která zde postavila
bytové domy.

STAV BEČVÁŘOVY VILY V ROCE 2005

Do dnešních dní se tak zachoval pouze sou‑
sední Bečvářův dvůr, který Tomáš Bečvář za‑
koupil v roce 1862. Když moc v zemi převzali
komunisté, přešel pozdně klasicistní statek do
správy Státního statku Praha. V roce 1964 se
objekt stal chráněnou kulturní památkou, ale
jeho stav se zhoršoval. Chátrající stavbu poté
převzala společnost Artcentrum Praha, která
ji v sedmdesátých letech opravila a zřídila v ní
výstavní síně. Dnes zde má sídlo či provozov‑
nu řada firem.
— Michal Ezechel,

kronikář MČ Praha 10
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ŠKOLKY

PŮJDEM SPOLU
DO BETLÉMA

MEZI
GENERACEMI

Loňský „covidový“ rok přinesl i nám mnoho
změn, kromě jiného také obměnu scénáře ad‑
ventních příprav, na nichž se nemohli podílet
rodiče. Podařilo se nám však vytvořit krásný
keramický betlém, který jsme 1. prosince uloži‑
li pod rozsvícený smrk na zahradě školky.

Již čtvrtým rokem spolupracujeme s obecně
prospěšnou společností Mezi námi, která
zprostředkovává a koordinuje mezigenerační
setkávání našich předškolních dětí se seniory
z domova U Vršovického nádraží. Jsme
zapojeni do dvou programů, které se týkají
společného trávení volného času a čtenářské
gramotnosti.
V rámci programu „Povídej“ docházejí děti za
seniory, většinou jednou za 3 až 4 týdny asi
na 45–60 minut. Náplní těchto setkání jsou
výtvarné, hudební či pohybové aktivity, čtení,
vyprávění či oslavy různých svátků. V pro‑
gramu „Přečti“ zase pohádková čtecí babička
navštěvuje děti v mateřské škole a čte jim
pohádky. Poslech dětem umožňuje rozvíjet je‑
jich fantazii a cit pro jazyk. Od seniorů mohou
vstřebávat klid, rozvahu a přiblížit se jejich
zkušenostem a zvyklostem. Senioři na oplátku
čerpají energii z radosti, upřímnosti a vitality
těch nejmenších.

V prosinci na nás všude dýchala předvánoční
atmosféra, ale jelikož jsme nemohli zajít do
domova seniorů zazpívat koledy a společně
oslavit Vánoce, tak děti alespoň vyráběly
pro seniory vánoční dekorace. V rukou jim
vznikaly vánoční stromečky, andílci i vánoční
hvězdy do oken, vše s cílem vykouzlit úsměv
na tvářích seniorů v této těžké době.
— Mária Nováková,
zástupkyně ředitelky, MŠ U Vršovického nádraží

ADVENT
V NAŠÍ ŠKOLCE
Děti u nás provází celým školním rokem
pohádka a pohádkové bytosti. I proto jsme
se rozhodli zahájit adventní čas pohádkově
– výstavou skřítků. Společnou prací s rodiči
vznikla krásná expozice, která potěší nejen
malé návštěvníky. Skřítci jsou vyrobeni pře‑
vážně z přírodních materiálů, jako jsou šišky,
polínka, mech, kaštany nebo kořeny, a je do
nich vloženo mnoho dětské fantazie. Výstavu
si můžete prohlédnout v předzahrádce u hlav‑
ního vchodu do školy, určitě stojí za zhlédnutí
i po adventu.

Napadlo nás to na pedagogické radě – paní
učitelka Jaroslava Pixová odchází do důchodu,
tak co kdybychom se rozloučili nějakou její
velkou maturitní prací, řečeno v nadsázce?
Paní učitelka je totiž odbornicí na keramickou
výrobu a postupně zaučovala i své kolegyně.
Společně s dětmi jsme nakonec vyrobili kolem
třiceti oveček a daráčků, jesličky a velké po‑
stavičky Pepy a Máni k Ježíškovi. Práce trvala
dobré dva měsíce, když byla k dispozici volná
třída kvůli malému počtu docházejících dětí
v době pandemie. Společného uložení betlému
pod strom se zúčastnila celá školka včetně
zaměstnanců a nedocházejících dětí a každý
nesl nějakou postavičku.
„Maturitní práci“ tedy paní učitelka zvládla
nepochybně na výbornou. Doufáme jen, že po
nějakém odpočinku se k nám vrátí třeba jako
lektorka kroužku keramiky, nebo aby zasvětila
do tajů keramického tvoření i praktikantky
z pedagogických škol, které k nám docházejí
na praxi.
— Renata Nedvědová,

ředitelka, MŠ Štěchovická
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V současné době, vzhledem k nové vlně koro‑
navirové epidemie a vládním opatřením, jsme
o možnost vzájemných setkávání ochuzeni.
Společnost Mezi námi pro nás proto připravila
mezigenerační „Pohádkový rok“, kdy na každý
měsíc připadají různé aktivity inspirované
pohádkami z Večerníčka. Listopad se nesl ve
znamení lišky – s dětmi jsme si povídali na
základě předlohy Josefa Lady „O chytré kmo‑
tře lišce“, zpívali jsme a vyráběli pro seniory
lišky z papíru a pytle z barevného a krepového
papíru. Děti tato činnost velmi bavila a podle
našich zpráv měli radost i senioři ze spřízně‑
ného Domova seniorů U Vršovického nádraží,
když se k nim výrobky dětí dostaly.

A i když jsme zvolili nekonvenční začátek
předvánočního období, rozhodně jsme se ne‑
vyhýbali ani tradicím. Děti ve třídách zdobily
adventní věnce větvičkami z jehličí, sušeným
ovocem, barevnými mašlemi a čtyřmi svíčkami.
Učily se vánoční koledy, které pak společně
zpívaly u vánočního stromečku. Pouštěly také
lodičky z ořechových skořápek a měly radost,
když se držely pospolu. Předvánoční atmo‑
sféru naladilo i vyprávění učitelů o vánočních
časech a zvycích. Děti se pochlubily, jak to
chodí v jejich rodinách, kolik cukroví s mamin‑
kou napekly a jestli tatínek přinesl kapra.
Aby dětem tento čas lépe ubíhal, měly ve
třídách adventní kalendář, ve kterém bylo na
každý den schované nějaké překvapení. Pro
rodiče pak děti vyráběly vánoční přání a malý

DESATERO Z DESÍTKY
dárek pod stromeček. Do adventní doby
neodmyslitelně patří i zdobení stromečku na
Kubánském náměstí. Základem pro letošní
ozdoby byly šišky ze školní zahrady jako
sjednocující prvek celé aktivity. Děti šišky
posbíraly a ve škole usušily. Kdo chtěl, mohl si
šišku odnést, ozdobit podle své fantazie nebo
námětu ze školy a zavěsit na náš stromek.
— Alena Forejtová, DiS.,

ředitelka, MŠ Vladivostocká

ŽÁKOVSKÝ
PARLAMENT
POMÁHÁ
Zástupci žákovského parlamentu na
ZŠ Jakutská si úspěšně vyzkoušeli spolu‑
práci s Klokánkem, při níž získali inspirativ‑
ní zkušenosti. Předcházela tomu návštěva
z vedení štěrboholské organizace, která
„parlamenťákům“, jak si žáci žákovské sa‑
mosprávy sami říkají, objasnila smysl a cíle
Fondu ohrožených dětí.

XXV

DESATERO Z DESÍTKY

Plán

Jak na

A

B
Plán
Reali

PŘEDSEVZETÍ

ta

1

2

Stanovte si
reálné cíle.

Lepší jsou malé krůčky
než velké skoky.

4

7

Nejlepší je mít
parťáka.

6

5

Vymyslete si odměnu
i za splnění menších úkolů.

Nesrovnávejte se
s ostatními.

3

Nevzdávejte se při
první chybě.

Představujte si
výsledek a to, jak
vám zlepší život.

9

8
Zapisujte si každý úspěch
a pokrok do deníku.

Poraďte se s přáteli,
co zafungovalo jim.

Myslete pozitivně. 
Na základě této školní besedy předali zjištěné
informace svým spolužákům v jednotlivých
třídách a při třídních schůzkách i rodičům.
Výsledkem pak bylo zorganizování úspěšné
dobročinné sbírky školních pomůcek pro děti
z Klokánku. Při jejím předání pak měli žáci
z Jakutské příležitost nahlédnout do domác‑
ností a náhradního rodinného života dočasně
opuštěných dětí. Snad právě proto považovali
za téměř samozřejmé, aby podobnou sbírku
zorganizovali i v letošním školním roce.
Podařilo se ji uskutečnit ještě před uzavřením
škol, k osobní návštěvě už ale bohužel dojít
nemohlo. Kamarádi Klokánku Štěrboholy se
tedy těší na příští rok, kdy ve své aktivitě
hodlají pokračovat.
Žákovský parlament ZŠ Jakutská má dlouho‑
letou tradici. V rámci projektů, jako je třeba
Moje stopa, se snaží přemýšlet o rekultivaci
okolí své školy na Praze 10. Přímo ve škole
se snaží trvale vytvářet příjemné klima a po
celý rok pečovat také o tradice a připomínat
významné okamžiky našich dějin a stát‑

PRAHA IO

PŘÁTELSKÁ
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ní svátky. Ať už prostřednictvím
osobních vystoupení před spolu‑
žáky, vysílání školního rozhlasu, či
vlastními vývěskami ve společných
prostorech školy.

NÁZOR ZASTUPITELKY

— Mgr. Zdenka Kočková,

koordinátorka žákovského

parlamentu, ZŠ Jakutská

Toto byla jedna z nejlépe fungujících čtvrtí Prahy.
Stavěly se školky, obnovovaly se parky, ulice, náměstí
nebo Vršovický zámeček. Občané měli širokou paletu
služeb – od pomoci pro seniory, přes cesty dětí na
Černou Horu až po výpomoc s bydlením, když se
člověk dostal do úzkých. Současné vedení Prahy 10 je
odstrašujícím příkladem arogance. Radní jsou sprostí
na občany i na opozici, nemluví s nimi, neodpovídají
na otázky. Úřad se pod tlakem neschopných, které
politika vynesla nahoru, pomalu rozpadá. Nastává
chvíle, kdy budeme muset praštit do stolu a říct dost.

UVEDENÉ MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ
ŠKOLY PRAHY 10 JSOU ZAPOJENY
DO MAP II
— Název projektu: Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II na území
MČ Praha 10 (MAP II)

Otiskujeme soukromé stanovisko zastupitelky, které
nikterak nevyjadřuje oficiální postoj městské části
Praha 10.

— Ivana Cabrnochová,

opoziční zastupitelka

— Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050
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OPRAVY HŘIŠŤ
A SPORTOVIŠŤ
Radnice Prahy 10 pečuje celkem o 77 dět‑
ských hřišť a 17 sportovních ploch.
Pravidelně zabezpečuje jejich údržbu,
uklízí je, opravuje, provádí na nich pravi‑
delné kontroly a další potřebné úkony, aby
udržela bezpečný provoz. I v letošním roce
probíhaly opravy herních prvků, ale také
kompletní obnova herních ploch a instala‑
ce nových sestav či dalšího mobiliáře na
dětských hřištích a sportovištích. Přibyla
i nová místa pro relaxaci, která vznikla
v rámci projektu Moje stopa.
A jakých konkrétních vylepšení si můžete
všimnout?
Dětské hřiště v Hřibské ulici – odstranění
původních pryžových podkladových desek
na hřišti a jejich náhrada jednolitou pryžovou
podkladovou plochou.
Dětské hřiště v parku Jiřího Karena při ulici Na
Třebešíně – likvidace dvojité pružinové hou‑
pačky, instalace dvou pružinových houpaček
a terénní úpravy.
Dětské hřiště ve vnitrobloku Obloukové ulice
– odstranění nevyhovujícího herního mobiliáře
(pískoviště, vahadlová houpačka, pružinové
houpačky), terénní úpravy a instalace nových
herních prvků: pískoviště s plachtou, domečku
s kreslicí tabulí, herní sestavy se skluzavkou,
závěsné houpačky Hnízdo, vahadlové houpač‑
ky a dvou pružinových houpadel.

HŘIŠTĚ VE VNITROBLOKU OBLOUKOVÁ

Dětské hřiště v Nosické ulici – odstranění
nevyhovujícího herního prvku, přemístění stá‑
vajícího kolotoče, instalace pískoviště s krycí
plachtou, dvou pružinových houpadel, dvou
laviček a terénní úpravy.
Dětské hřiště v Nedvězské ulici – odstranění
nevyhovujícího herního mobiliáře a instalace
nové multifunkční herní sestavy v pískové
dopadové ploše.
Dětské hřiště v Přistoupimské ulici – instalace
nových herních prvků: domečku, herní sestavy
se skluzavkou, trampolíny, pružinové hou‑
20
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HŘIŠTĚ V PŘISTOUPIMSKÉ ULICI

NAŠE KRMÍTKO
V zimě hledají ptáčci potravu v krmítkách na
našich zahradách nebo v parcích. Poznáte,
který strávník právě přiletěl pro nasypaná
semínka?

pačky, kolotoče, nových pryžových povrchů,
oplocení a parkového mobiliáře.
Sportoviště v Přistoupimské ulici – rekon‑
strukce fotbalových branek a basketbalových
košů.
Oplocení v parku Pod Rapidem – instalace
oplocení kolem herního prostoru z lité pryže.
Fitness v Malešickém parku – nové workouto‑
vé hřiště s nerezovými cvičebními konstrukce‑
mi k procvičování široké škály pohybů.
Lesní hřiště na Bohdalci – rozšíření stávajícího
hřiště o skluzavku, herní prvek „mraveniš‑
tě“, stonehenge, instalace palisád, laviček
a informačně‑naučné tabule.

PSÍ VÁNOCE
Děkujeme všem, kteří při prosincové nadílce
v Heroldových sadech podpořili psí a koči‑
čí útulky. Pod stromečkem se shromáždila
spousta různorodých pomůcek, obojků,
starých dek, a především krmivo a pochuti‑
ny, které najdou využití v péči o psy a kočky
bez majitelů. Tradiční akce, kterou v parku
každoročně organizuje paní Eva Eisnerová
s podporou radnice Prahy 10, se i v této složité
době vydařila. Veškeré sesbírané dárky byly
předány občanskému sdružení PESOS, které
pomáhá zvířatům v nouzi a dlouhodobě pod‑
poruje organizace pečující o opuštěná zvířata.
Mezi pravidelně obdarované organizace patřil
i tentokrát psí miniazyl Voříškov, Kočičí a psí
azyl, z.s., a domov pro opuštěné kočky a psí
seniory Azyl Tylda.

Klub K2 ve spolupráci s Lumart.cz a s měst‑
skou částí Praha 10 připravil pro každého po‑
zorovatele samolepku „Naše krmítko“. Najdete
na ní čtrnáct namalovaných ptáčků, které
můžete během zimního období spatřit ve zdej‑
ších končinách. Samolepku si můžete nalepit
na okno a díky ní rozpoznávat jednotlivé ptačí
návštěvníky. Třeba na krmítku, které si sami
vyrobíte… O samolepku zdarma si můžete
napsat na e‑mail regina@klubk2.cz.
— Klub K2

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

RE‑ USE CENTRA
Na území hlavního
města Prahy byl v říjnu
loňského roku spuš‑
těn projekt tzv. re‑use
pointů. To jsou místa,
kam můžete odložit
věci z domácnosti,
které už nepotřebujete,
ale stále jsou funkční.
Místo toho, aby věc
skončila svou životní
pouť v popelnici nebo
někde pohozená, nabízí
se možnost prodloužit
její životnost u někoho
jiného, kdo pro ni najde
využití.

Někdo už po nich
netouží, jinému
ještě poslouží
Dejte věcem 2. šanci

Jak o domovní třídění požádat a jak funguje?
– Službu poskytuje magistrát, ale administraci žádosti zpracovává Od‑
bor životního prostředí a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 10 (OŽR).
Formulář pro podání žádosti najdete na stránkách www.praha10.cz ve
složce Městská část / Životní prostředí a odpady / Odpady / Tříděný
odpad.
– O zaslání formuláře a doplňující informace ke službě můžete po‑
žádat také na adrese jiri.jerabek@praha10.cz. Písemná žádost (stačí
naskenovaná) by měla obsahovat počet nádob, velikost nádob, druh
komodity, přesné umístění, kontaktní osobu (telefon, e‑mail) za vlastní‑
ka a počet bytových jednotek v domě.
– Za přistavení nádob na tříděný odpad v bytovém domě a jejich pra‑
videlný svoz se nepřiplácí. Součástí služby je navíc i zanáška nádob.

Nábytek, hračky, bicykly, nádobí, knížky, ... Opravdu už je
nechcete? Nikdo z okolí o ně nestojí a s prodejem by byly
starosti? Vyhodit je by ale byla škoda, když mohou ještě
dlouho dělat radost jiným. Dejte svým věcem 2. šanci!
Odvezte je do některého z vybraných pražských sběrných
dvorů s RE-USE pointem. Uloží je tu, nafotí a přednostně
nabídnou nejpotřebnějším. Třeba azylovým domům…

– Nejčastěji jsou přistavovány nádoby na plast a papír, ale požádat
můžete také o nádobu na sklo či nápojové kartony. Velikost nádoby
a četnost jejího svozu je přizpůsobována konkrétnímu objektu dle
počtu nájemníků.

Více o projektu na: reuse.praha.eu
Sběrné dvory:
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany

Anglický pojem „re‑use“
vyjadřuje další využití
už existujícího výrob‑
ku v jeho nezměněné
podobě. Mnoho věcí, které jsou pro jednoho zralé na vyhození, může
ještě nějaký čas sloužit někomu jinému. Předávání věcí představuje
cestu, jak zpomalovat vznik dalšího odpadu a plýtvání surovinami.
V odpadové hierarchii je znovupoužití starého výrobku považováno
za nejlepší způsob, jak s ním dále naložit. Je vnímáno ještě příznivěji
než recyklace, která je samozřejmě také velmi důležitá, ale již pracuje
s vytvořeným odpadem, jenž se dále využívá pro jiný účel.
reuse.praha.eu

– Podmínkou umístění je dostatečná plocha pro přistavení sběrných
nádob uvnitř objektu nebo na pozemku vlastníka (na zahradě, ve
dvoře, v kontejnerové kleci apod.). Úklid kolem těchto nádob zajišťuje
vlastník či správce nemovitosti. Požadavky na zvýšení kapacity či
poskytnutí dalších nádob se řeší s OŽR.
– Služba je určena především k třídění odpadu z domácností, nikoli
podnikatelským subjektům a živnostenským provozovnám, které
v daném domě případně sídlí. Ty si musí ze zákona zajistit nakládání
s odpadem samy.
PLACENÁ INZERCE – P10/01/21/OKP/0192

A co všechno můžete do re‑use centra přinést? Prakticky cokoliv z do‑
mácnosti, jak objemné předměty typu nábytku či sportovního vybavení,
kočárků nebo autosedaček, tak i drobné věci, jako jsou knihy, hudební
nástroje, hračky, kufry, tašky, nádobí nebo nářadí.
V Praze momentálně fungují dvě taková místa, a to jako součást kla‑
sických sběrných dvorů hlavního města. Pro obyvatele Prahy 10 jsou
obě skvěle dostupná – jedno se nachází přímo u nás v Zakryté ulici
v Záběhlicích a druhé v ulici Pod Šancemi v Praze 9, což mají blízko
zejména občané Malešic. Sběrné dvory jsou v zimním období ote‑
vřeny každý všední den od 8.30 do 17.00 a v sobotu do 15.00 hod.
Více informací naleznete na stránkách https://reuse.praha.eu/
a pro nabídku nepotřebných věcí lze také využít internetový portál
https://praho.nevyhazujto.cz/.

TŘÍDIT LZE I V BYTOVÝCH
DOMECH
Počet domů, které mají vlastní nádoby na tříděné složky komunální‑
ho odpadu, se v loňském roce podstatně zvýšil. Zatímco na začátku
roku tuto možnost využívalo v Praze 10 jen pět objektů, v prosinci již
byly separační nádoby k dispozici téměř ve třiceti domech a dalších
osm o ně již požádalo. Radnice rozšiřování tzv. domovních stanovišť
tříděného sběru vítá a podporuje.
Ze zkušeností totiž vyplývá, že toto zlepšení dostupnosti nádob přivede
ke třídění mnohé z těch, kteří se mu dosud z různých důvodů vyhýbali.
Nádoby situované v domech nebo ve vymezených kontejnerových sta‑
novištích bytových domů navíc ulehčují kapacitě veřejně přístupných
sběrných stanovišť.
PRAHA 10 / LEDEN 2021
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ŘÁDKOVÁ
INZERCE ZDARMA
– Podporujeme naše podnikatelské
subjekty při odstraňování následků
koronavirové pandemie formou
poskytnutí bezplatné řádkové inzerce.

Prodlužujeme!

CRUX RK
Nabízíme Vám komplexní správu nemovitostí
v oblasti ekonomické, účetní, provozní
a technické vč. funkce profesionálního
předsedy a zajištění úklidu. Naším cílem
je poskytnout klientům kvalitní podklady,
informace a servis. Těšíme se na spolupráci.
Žitomírská 265/2, www.crux.cz, 271 740 745

BR DIVADLO
Nabízíme pravidelné pohádky a představení pro
dospělé, které můžete také objednat. Otevírá
umělecké ateliéry pro děti i dospělé. Z mini
prodejny si můžete zakoupit produkty z naší
vlastní tvorby. Otevíráme komunitní centrum
pro nové zájemce. Úvalská 28,
www.brdivadlo.cz, 721 365 850

PRÁDELNA RAMÍNKO
Naše prádelna vám vypere, vymandluje nebo
vyžehlí vaše prádlo. Máme i velké pračky na
deky, potahy matrací, péřové bundy, spacáky
atd. Saratovská 27, www.pradelna‑raminko.cz,
606 938 405

PIZZA RONDO
Prodej a rozvoz poctivé šťavnaté pizzy, salátů,
bagetek a dezertů. Petrohradská 26,
www.pizzarondo.cz, 222 984 366

CREATIF PRODUCTION / VIDEO
Jsme mladá tvůrčí skupina, která přetváří ty
nejhezčí okamžiky a emoce z vašich svateb,
plesů, párty nebo festivalů do videa a fotografií.
Umíme také firemní a reklamní video všeho
druhu. Ukázky zde: https://bit.ly/347tyEb.
Košická 68/25, www.creatifproduction.cz,
721 142 524
PETR TOBOŘÍK ELEKTROINSTALACE
Elektroinstalace – opravy, montáž, výměna.
toborik@seznam.cz, 734 592 972
Formulář najdete na
praha10.cz/radkovka

– Nabídky placené inzerce zdarma mohou
využít firmy, podnikatelé a živnostníci
se sídlem, provozovnou či poskytováním
služeb v městské části Praha 10.
– U řádkové inzerce zdarma nelze
nárokovat zveřejnění v konkrétním
vydání měsíčníku Praha 10. Inzeráty
budou na základě data objednání
zařazovány do pořadníku a zveřejňovány
podle kapacitních možností jednotlivých
vydání.
KREJČOVÁ V PRAZE
Opravy a úpravy oděvů, zakázkové krejčovství.
Čištění oděvů. Ostružinová 2181/24,
www.krejcovavpraze.cz, 733 612 090

MWSERVIS
Instalatér, strojní čištění odpadu a kanalizace,
motorová fréza, tlaková voda, kamerový
průzkum, Chorvatská 8, www.mwservis.cz,
606 408 408
ČESKÉ CENTRUM REALIT
Profesionální pomoc při prodeji či pronájmu.
Hledáme byty, domy, pozemky, chaty, chalupy –
všechny druhy nemovitostí i komerční v Praze
a okolí. Právní servis. Majitelé neplatí odměnu
za zprostředkování. Petrohradská 1570/5,
www.ceskerealitnicentrum.cz, 731 115 273
JONAS JENS
Stavební firma nabízí kompletní rekonstrukce
bytů, domů i nebytových prostor v Praze.
Kvalitně a za rozumné ceny! Rozpočet
a konzultace zdarma. Umíme veškeré zednické
práce, obklady, sádrokartony, podlahy,
bourací práce, malby a mnoho dalšího.
Korunní 2569/108, www.jonasjens.cz,
604 409 636
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MRAZENERYBY.CZ
Nově otevřená kamenná prodejna a e‑shop
se širokým výběrem a příznivými cenami.
Jabloňová 2136/11, www.mrazeneryby.cz,
775 394 545
ITCAN
Trápí vás počítač? V roce 2021 počítejte
s námi! Provádíme čištění, opravy, instalace,
konzultace, obnovu dat i výkup zařízení. Těšíme
se na vás. Murmanská 7, itcan.cz, 731 732 737

PLACENÁ
ŘÁDKOVÁ INZERCE
OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODICÍCH
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE– SEŘÍZENÍ
PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ.
ANTISMOGOVÉ SÍTĚ– SÍTĚ PROTI HMYZU
tel.: 733 720 950, pavel.janci@email.cz
P10/01/21/OKP/1735

AKADEMIE DOUČOVÁNÍ nabízí pomoc
s přípravou k přijímacím zkouškám na
SŠ a víceletá gymnázia z matematiky,
pravidelné doučování matematiky a fyziky
P10/01/21/OKP/1334
pro ZŠ a SŠ, tel.: 607 57O 747
GATO – Hledáme kolegy pro montáže žaluzií,
rolet, sítí proti hmyzu. Volná pracovní
doba, odměna dle počtu zakázek, rozsah
práce dohodou. Vhodné i jako přivýdělek.
Jednoduché montáže, zapracujeme. Kontakt
písemně na gato@gato.cz, tel.: 777 038 000
P10/01/21/OKP/1736


DESÍTKOVÁ KŘÍŽOVKA

JIŘINA HAUKOVÁ
(1919–2005)

FOTO: DAGMAR HOCHOVÁ,
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

Výročí narození významné básnířky a překladatelky
si připomeneme 27. ledna. Pocházela z Přerova,
kde také v roce 1934 poprvé publikovala své básně.
Studovala filozofii v Brně, ale po uzavření vysokých
škol v roce 1939 se vrátila domů a tři roky působila
v místním deníku Obzor jako redaktorka. Posléze
pracovala na Ministerstvu lidové osvěty a na
Ministerstvu informací, ale na počátku padesátých
let přešla na volnou nohu a stala se profesionální
literátkou. Jako členka Skupiny 42 psala ve stylu
civilistní poetiky, kterou uplatnila v básnické
sbírce Cizí pokoj z roku 1946. V různých obdobích
nesměla publikovat, a proto se věnovala překládání
z angličtiny (mj. Dylan Thomas, E. A. Poe, Emily
Dickinsonová). V osmdesátých letech jí v samizdatu
vyšly sbírky Motýl a smrt, Spodní proudy a Světlo
v září, za niž později získala Cenu Jaroslava
Seiferta. Svůj osud a tvorbu přiblížila čtenářům
ve vzpomínkové knize Záblesky života (1996).

Jejím manželem byl výtvarný a literární teoretik
a kritik Jindřich Chalupecký, s nímž také přeložila
z angličtiny básnickou skladbu (… dokončení
v tajence). Bydleli ve Vršovicích v činžovním domě
na rohu Petrohradské a Sámovy a na jejich počest
po nich byl ve stejné čtvrti pojmenován park před
železničním nádražím.
Správné znění tajenky nám zašlete e‑mailem
(redakce@praha10.cz), nebo poštou (Praha
10, měsíčník městské části, Vršovická 68/1429,
101 38 Praha 10) do 20. ledna 2021. Nezapomeňte
uvést svou adresu či jiný kontakt. Tři vylosovaní
výherci od nás obdrží knihu.
Tajenka z minulého čísla zní „novogotickou kapli
s arkádami“. Knihu za správnou odpověď od nás
dostanou: Hai Anh Zezulová, Záběhlice; Magdalena
Ericsson, Strašnice a Jarmila Tlustá, Strašnice.

NENÍ ÚŘAD JAKO ÚŘAD
(I KDYŽ SÍDLÍ VE STEJNÉ BUDOVĚ)

ÚMČ – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
S ČÍM VÁM
POMŮŽE
ÚŘAD
MĚSTSKÉ
ČÁSTI?

Městská část Praha 10
je úřad místní
samosprávy.
Má na starosti mnoho
agend v nejrůznějších
oblastech života:
sociální péče, bydlení,
rodina či podnikání.

KTERÉ
BĚŽNÉ
AGENDY
ÚMČ
VYŘIZUJE?

OBČANSKÉ PRŮKAZY
CESTOVNÍ PASY
RODNÉ LISTY
MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Momentálně se můžete obrátit na naši
speciálně zřízenou LINKU V NOUZI.
Na telefonní číslo 267 093 888 volejte
kterýkoliv všední den od 8.00 do 16.00,
pokud chcete poradit nebo se zorientovat v současné těžké situaci či máte
jakýkoliv hendikep, který vám brání
při vyřizování běžných záležitostí.

Máme
k dispozici
síť dobrovolníků,
kteří Vám
pomohou
přímo
u Vás doma.

Situaci ohledně bydlení
(např. prodlužování smluv
v obecních bytech) můžete
konzultovat v našem
KONTAKTNÍM CENTRU BYDLENÍ
na tel. 267 093 225.

www.praha10.cz

ÚP – ÚŘAD PRÁCE
S ČÍM VÁM
POMŮŽE
ÚŘAD
PRÁCE?

KTERÉ
BĚŽNÉ
AGENDY ÚP
VYŘIZUJE?

Úřad práce České republiky je správní úřad
s celostátní působností, je organizační složkou státu
a řídí ho Ministerstvo práce a sociálních věcí.

PŘÍSPĚVKY NA BYDLENÍ
PŘÍDAVKY NA DĚTI
PŘÍSPĚVKY NA PÉČI
RODIČOVSKÉ PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY NA ŽIVOBYTÍ
DOPLATKY NA BYDLENÍ
MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC
PROGRAM ANTIVIRUS
DALŠÍ POMOC – např. porodné, pohřebné, životní a existenční minimum,
dávky pro OZP, podpora v nezaměstnanosti

www.uradprace.cz/praha-10

