PARČÍK V TEHOVSKÉ JAKO
PŘÍKLAD SOUSEDSKÉ SPOLUPRÁCE

HASIČI Z DESÍTKY SE ZÚČASTNILI
ZÁCHRANNÉ MISE V LIBANONU

Skupina strašnických sousedů
zvelebuje veřejné prostranství
za svým domem. Významně
jim v tom pomáhá radnice
prostřednictvím programu
Zásobník projektů

Na odstraňování následků
obřího výbuchu v bejrútském
přístavu se podílel také český
tým. Jeho součástí byli hasiči
ze Strašnic pod vedením
npor. Pavla Vojtíka

OFICIÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI I LISTOPAD 2020 I ZDARMA I WWW.PRAHA10.CZ

VRŠOVICKÝ KNIHKUPEC
V DOBĚ COVIDU
ROZHOVOR
S MARTINEM KOUBÍKEM
NA STR. 10–11

RADNICE INFORMUJE

EKOLOGICKÉ PROJEKTY
ZA 7 MILIONŮ

PODPORUJEME PÉČI
O PAMÁTKY

Výsadba dřevin, rozšiřování
ploch zeleně a obnova
nefunkčních pítek či
instalace nových. To jsou
některé z plánovaných
úprav, kterými chce radnice
Prahy 10 kultivovat veřejný
prostor v naší městské
části. Zároveň mají tato
opatření reagovat na měnící
se klimatické podmínky,
zejména na problémy způsobované častým suchem. Desítka pro ně
získala dotaci od magistrátu v celkové výši sedm milionů korun.

Městská část vyhlásila
dotační program,
kterým 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 objekty bez
památkové ochrany, které jsou však cenné z hlediska architektonického
a urbanistického 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 utváření místního
veřejného prostoru.

„Hlavní město nás podpořilo v realizaci důležitých projektů, které
zlepší život u nás na řadu let,“ říká místostarostka Jana Komrsková,
která na radnici zodpovídá za oblast životního prostředí.
Zdůrazňuje zejména obnovu prostoru před parkem Grébovka
v Rybalkově ulici: „Pro tuto akci jsme již vybrali realizátora, takže
dlouhodobě zanedbaná parková plocha zanedlouho dostane úplně
novou a moderní podobu a bude opět plnit svou původní funkci.
Dosadíme nové stromy, vyměníme nepropustné cesty za takové,
které umožní vsakování srážkové vody, a obnovíme trávníky,“
přibližuje záměr Jana Komrsková.
Radnice zamýšlí revitalizovat rovněž park Solidarita. Tam se však
bude jednat o výrazně větší projekt, který bude dopracován v příštím
roce, a s realizací první etapy se počítá na rok 2022. Záměr navazuje
na diskuse s občany uskutečněné již dříve.
Nadále pokračujícím projektem městské části je sázení stromů
v parcích za narozené děti. V posledních letech je doplněné o instalaci
zavlažovacích vaků, které prospívají termoregulaci dřevin. Bude se
navyšovat také podíl mobilní zeleně formou dřevin v nádobách. Ty
se budou cíleně umisťovat v lokalitách, kde například s ohledem
na inženýrské sítě není běžná výsadba možná. Letos se takové
opatření bude týkat zejména ulice V Olšinách.
„Je pro nás samozřejmostí, že už na úrovni
městské části reagujeme na nebezpečí
fenoménu sucha přípravou řady lokálních
opatření v oblasti životního prostředí. Vyzdvihl
bych systémové navyšování podílu mobilní
zeleně a instalaci vodních prvků, jako jsou
pítka nebo do budoucna plánovaná mlžítka,“
doplňuje Milan Maršálek, předseda Výboru pro
životní prostředí a infrastrukturu.

PROJEKTY PRAHY 10
PODPOŘENÉ MAGISTRÁTEM
Pítka v MČ
600 000 Kč
Údržba zeleně v MČ – mobilní zeleň 1 500 000 Kč
Revitalizace parků Grébovka a Solidarita 2 500 000 Kč
Údržba zeleně – výsadba stromů
a zavlažovací vaky
700 000 Kč
Instalace fotovoltaické elektrárny
1 700 000 Kč
Celkem
7 000 000 Kč
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Žádosti o dotaci mohou
podávat vlastníci
KONTAKT
a spoluvlastníci objektů.
Městská část poskytne
Ing. arch. Jan Vašek
úspěšným projektům
vedoucí oddělení památkové péče ÚMČ Praha 10
finanční výpomoc až
tel.: 267 093 216, 720 965 952
do výše 30 % skutečných
e-mail: jan.vasek@praha10.cz
nákladů bez DPH. Lhůta
pro podání žádostí
již běží a potrvá až
do 1. března 2021. Všechny projekty budou předloženy k projednání
památkové komisi, která je poradním orgánem rady městské části,
a následně je budou schvalovat další samosprávné orgány Prahy 10.
Veškeré informace potřebné k podání žádosti najdete na webových
stránkách www.praha10.cz. Radnice také nabízí konzultaci přímo
na místě za osobní účasti příslušných pracovníků. V případě zájmu či
jakýchkoliv dotazů neváhejte a obraťte se na nás.

PARKOVACÍ ZÓNY
ROZŠÍŘENÍ
KDE?

OD KDY?

oblast 10.2

pro obyvatele Malešic a části Strašnic

od 30. listopadu

namísto plánovaného 2. listopadu – důvodem změny je aktuální
epidemiologická situace, v jejímž důsledku byly omezeny úřední hodiny radnice

VÝDEJ OPRÁVNĚNÍ
Úřad MČ
Vršovická 68, výdejna v 1. patře
aktuální otvírací dobu sledujte na webu

e-mail: zony@praha10.cz
tel.:
267 093 800
web: praha10.cz/parkovani

Můžete zažádat také
ONLINE pomocí
Osobních stránek
uživatele (OSU)
osu.zpspraha.cz
Registrace na tel.:
388 901 185

ÚVODNÍ SLOVO

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
i v covidových časech pokračujeme
v dotahování celé řady projektů ze sociální
a bezpečnostní oblasti do finále.
Podepsali jsme smlouvu s Ministerstvem
zdravotnictví o provozu pacientského
centra v rekonstruovaném domě na adrese
U Vršovického nádraží 30/30. Místní
organizace, které působí ve zdravotní
a sociální sféře, tak získají prostor pro
odborný rozvoj a pacienti moderní
poradenské pracoviště. Rýsuje se i spolupráce
s vinohradskou nemocnicí. Ve stejném objektu
hodláme zřídit odlehčovací službu pro rodiny
s dětmi s handicapem, jelikož kapacity
této služby jsou v hlavním městě značně
nedostatečné. V objektu vznikne i několik
chráněných bytů.
Ve Vršovicích dokončujeme stavbu centra
pro děti a mládež, po jehož vybudování
jsme volali již před lety z občanských pozic.
V nejbližší době budeme hledat provozovatele
tohoto centra.
Na konci srpna skončila „dotační kauza“
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
(CSOP). Vyřešila se v II. kole magistrátního
dotačního řízení a za pomoci našich
personálních a hospodárných opatření
uvnitř CSOP. Pochybení bývalého ředitele

OBSAH
jsme vzali jako příležitost –
v provozních nákladech jsme
za letošní rok nalezli úsporu
kolem 10 milionů Kč, a to bez
dopadu na kvalitu služeb. Zlepšili
jsme podmínky zaměstnanců
a pro klienty domova seniorů
Vršovický zámeček jsme
zrekonstruovali atrium areálu.
Stojí za zmínku, že CSOP vydalo
historicky první výroční zprávu
o svém hospodaření. V rozvoji
CSOP hodláme pokračovat.
V LDN Oblouková se
nám podařilo dořešit letité
pozemkové spory, které
ohrožovaly chod organizace.
Narovnáváme rovněž podmínky
s nájemcem.
V oblasti bezpečnosti pokračujeme
v napojování obecních budov – škol, školek,
kulturních objektů či domovů seniorů – na pult
centrální ochrany Městské policie hl. m. Prahy.
Mnohé městské budovy nebyly roky nijak
zabezpečené. Vedle úspor přinese nový
systém garantovaný čas dojezdu strážníků
v případě vloupání.
Zefektivnili jsme rovněž program
antigraffiti – snížili jsme jeho administrativní
náročnost a v zájmu vyšší spravedlnosti
stanovili finanční strop na jednu žádost
o odstranění neestetických čáranic.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že jsme
vysoutěžili výrazně levnějšího dodavatele.
V rámci možností ve spolupráci s městskou
a státní policií průběžně řešíme eliminaci
narušování veřejného pořádku a požívání
návykových látek na veřejnosti. Jedná se
o chronický problém, který nemá jednoznačné
řešení, nicméně jej nijak nepřehlížíme.
V září Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo
návrh obecně závazné vyhlášky, která díky
našemu stanovisku do tří let umožní v Praze 10
nulovou toleranci hazardu, pro kterou se již
v roce 2014 v referendu vyjádřilo 83 % lidí.
Po letech lelkování začal čas změny.
Přeji nám všem, abychom v této náročné
době nepropadali trudnomyslnosti.

Váš radní

Michal Kočí

Praha 10 / oficiální měsíčník městské části
Periodický tisk územního samosprávného celku
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POMOC LIDEM
BEZ DOMOVA
Rada hl. m. Prahy schválila vybudování
centra pro pomoc lidem bez domova.
Vznikne na Malešickém náměstí
v nízkopodlažní budově, která je součástí
areálu v majetku hlavního města. Zdejší
objekty využíval v posledních desetiletích
státní statek a dnes zde sídlí různé firmy,
převážně autoservisy. Rekonstrukci budovy
a provoz nového centra bude mít na starost
Centrum sociálních služeb Praha (CSSP).

VZNIKNE
PACIENTSKÝ HUB
Již tento měsíc se ve Vršovicích otevřou
brány Pacientského hubu. Unikátní centrum,
které zřizuje Ministerstvo zdravotnictví,
by mělo zlepšit podmínky pro pacientské
organizace a pomoci jim, aby se staly
rovnocenným partnerem ostatním aktérům
ve zdravotnictví. To je důležité například
při připomínkování různých legislativních
a jiných návrhů, kdy zástupci pacientů
potřebují profesionálně hájit své zájmy.
Projekt pomůže pacientským organizacím
posílit jejich soběstačnost, nezávislost
a kompetentnost pro obhajování práv pacientů.
Pacienti se tu dozvědí o svých právech
a povinnostech, získají informace, které
jim umožní aktivněji pečovat o své zdraví
a zapojovat se do rozhodovacích procesů
ve zdravotnictví. Hub myslí také na širokou
veřejnost, pro kterou bude organizovat osvětové
akce, od nichž si slibuje zvyšování zdravotní
gramotnosti. Zároveň zde budou probíhat
i neformální akce, jako různé besedy, vernisáže
nebo promítání filmů se zdravotní tematikou.
„V rámci projektu nabídneme pacientským
organizacím komplexní program vzdělávání,
pracovní zázemí, místo, kde se mohou scházet
a diskutovat s ostatními, přinášet dobré
nápady, inspiraci, nebo si je naopak odnášet.
Hub chce zároveň spolupracovat s odborníky
z nejrůznějších oblastí, kteří zde budou
školit, předávat své zkušenosti a zajišťovat
poradenské služby. Ať už přijdou z komerční
sféry, zdravotních pojišťoven, farmaceutických
firem, nemocnic, ambulancí, nebo z univerzit,
u nás budou vítáni. Posláním hubu je všechny
tyto aktéry propojovat, aby se potkávali
4
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a spolupracovali pod jednou střechou,“ řekl
o projektu tehdejší ministr zdravotnictví
Roman Prymula.
Projekt významně podpořila radnice Prahy 10,
která ministerstvu pro tyto účely poskytla
prostory v domě U Vršovického nádraží 30
ve Vršovicích. V prosinci minulého roku
se zástupci obou institucí domluvili na
spolupráci a před měsícem podepsal radní
pro sociální oblast a zdravotnictví Michal Kočí
s náměstkem ministra zdravotnictví Radkem
Policarem smlouvu o nájmu prostor.
Na návštěvníky čeká zrekonstruované
a kompletně vybavené centrum vonící
novotou, které nabízí bezbariérový pohyb
a pestré funkční využití. Na ploše 340 m2
se nachází sdílený prostor, tři zasedací
místnosti a šest kanceláří. „Předpokládám,
že Pacientský hub bude velmi aktivně
využíván. Pomoc s integrací do běžného
života osobám zdravotně znevýhodněným či
institut prevence před onemocněním považuji
za velmi důležité. Zároveň velmi uvítám,
pokud se zde nalezne prostor pro spolupráci
s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady,
která je významným zdravotnickým zařízením
na našem území. Kvalitní networking ve
zdravotnictví je klíčem k řešení mnoha
obtížných situací,“ uvedl radní Michal Kočí.

CO JE TO „HUB“?
Před pár lety by asi málokdo tušil, co si pod
tímto slovem představit. Dnes je hubů v Česku
poměrně hodně, anglické slovo u nás už prakticky
zdomácnělo. V českém překladu znamená něco jako
středisko, centrum aktivit či propojení činností.
Vedle reálného prostoru ve Vršovicích bude
Pacientský hub fungovat také ve virtuální podobě
prostřednictvím webových stránek.

Podle radní hl. m. pro sociální oblast Mileny
Johnové chce magistrát tímto krokem
zahájit decentralizaci služeb pro lidi bez
domova, které jsou nyní soustředěny
výhradně v centru metropole. Pro pilotní
projekt byl vybrán nevyužívaný a pozvolna
chátrající objekt v centru Malešic, který
bude nejprve využitý k záchraně lidských
životů v období nadcházející zimy. Vznikne
zde dočasná zimní noclehárna pro lidi
bez přístřeší v režimu humanitárního
opatření 24 hodin a 7 dní v týdnu. Jedná se
o součást tzv. zimních opatření, kterými se
magistrát snaží zajistit ochranu zdraví lidí,
kteří by bez této pomoci mohli být ohroženi
na životě.
V průběhu zimy od začátku prosince do
konce března zde najde nocleh přibližně
30 lidí bez domova. Budou tu moci pobývat
v teple celý den, dostanou přikrývky, teplý
čaj a jídlo, případně čisté a teplé oblečení. Asi
dvakrát týdně zde bude přítomna i zdravotní
sestra, která jim v případě potřeby poskytne
základní zdravotní ošetření. Službu budou
organizovat Armáda spásy a Charita,
které mají s provozem zimních nocleháren
dlouholeté zkušenosti. Pro tuto práci vyčlení
své zkušené zaměstnance, kteří zajistí
nejen klidný provoz, ale jsou připraveni
podat klientům zařízení důležité informace
o dalších možnostech, jak řešit jejich
nepříznivou situaci.
Po ukončení zimního provozu se postupně
začne s opravami objektu tak, aby od
1. prosince příštího roku mohl sloužit
jako stabilní noclehárna kombinovaná
s nízkoprahovým denním centrem.
Rekonstrukce by měla vyjít na 22 milionů
korun, hradit ji bude plně hlavní město Praha
a zahrne opravu střechy, výměnu oken,
zateplení, nové podlahy a změnu vnitřních
dispozic domu. V nově zřízené noclehárně
bude k dispozici 28 lůžek a denní centrum
bude obdobně připravené maximálně pro
30 lidí. Příhodná kombinace těchto služeb,
které budou provozovány nepřetržitě,
umožní intenzivní práci s lidmi, kteří se ocitli
z různých důvodů bez domova. Podobných

NOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ
center plánuje hlavní město postupně otevřít
napříč Prahou více. Takto postavený systém
má zabránit přejíždění klientů napříč městem
a čekání na otevření služeb.
Podle předpokladů by centrum měli
využívat především lidé bez domova, kteří
se pohybují v oblasti Malešic, tedy lidé,
kteří zde již přítomni jsou, bohužel však žijí
v nevyhovujících podmínkách nebo zcela
na ulici. Vznik noclehárny s nízkoprahovým
denním centrem umožní, že se jejich situací
bude někdo v dosahu intenzivně zabývat.
Terénní pracovníci budou lidi bez domova
na ulicích Prahy 10 aktivně oslovovat, aby se
méně zdržovali na veřejných prostranstvích
a využívali nabízených služeb. To pro ně bude
znamenat příležitost k opuštění dosavadního
způsobu života a pozitivní dopad to může
následně mít i na zdejší prostředí a život
místních lidí.

NÍZKOPRAHOVÉ
CENTRUM
VE VRŠOVICÍCH
Na břehu Botiče na hezkém nárožním
pozemku dokončuje městská část
rekonstrukci objektu bývalé mateřské školy
na nízkoprahové zařízení. Nově vznikající
sociální služba bude mít za cíl pozitivní práci
s dětmi a dospívajícími, u nichž existuje
riziko nevhodně tráveného volného času. Na
konci října bylo vypsáno výběrové řízení na
provozovatele tohoto zařízení, který by měl
být známý na začátku příštího roku.

a šikaně. Důležité je také snižování dalších
sociálních a zdravotních rizik, která
souvisejí s problematickým způsobem
života. Proto se pracovníci zařízení snaží
děti vhodně motivovat k řešení jejich
nepříznivé sociální situace, ke vzdělávání,
zlepšování nejrůznějších druhů gramotnosti
a smysluplnému trávení jejich volného času.
Služba je dětem a mládeži nabízena bezplatně
a může být využívána i anonymně.
Princip nízkoprahovosti těchto zařízení
spočívá v tom, že jsou dostupná co nejvíce
bez časových, prostorových, psychologických
či finančních bariér. Zároveň se snaží
vytvářet prostředí, které je svým umístěním
a charakterem blízké cílové skupině
potřebných dětí a mládeže. Pro takovou
práci je potřeba zajistit zastřešený prostor

O provozu centra bude informována také
městská policie. „Tím, že centrum bude
provozováno jako nepřetržitá služba
s relativně malou kapacitou, neočekáváme
v podstatě žádná bezpečnostní rizika
pro okolí. V  zařízení budou především
starší lidé, kteří s vděčností přijímají
možnost noclehu a pomoci,“ vysvětluje
Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních
služeb Praha, a dodává: „Pokud by někdo
nerespektoval pravidla fungování centra, do
služby nebude přijat.“

Magistrát ve spolupráci s Institutem
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)
a Centrem sociálních služeb Praha pracuje
na vytipování dalších míst, kde by mohla
vzniknout podobná menší centra. Je to
podle radní Johnové součástí strategického
plánu, který zastupitelé schválili již na
konci roku 2016. Například v průběhu
letošní zimy bude v Praze fungovat desítka
podobných zařízení s celkovou kapacitou
přes 450 lůžek. Některá z nich budou
v nepřetržitém provozu vyhrazena pro lidi
bez domova nemocné s covidem-19, aby
se tím zabránilo nekontrolovanému šíření
nákazy. Centrum v Malešicích však lidi takto
nemocné ubytovávat nebude, ti se odtud
naopak v případě podezření na nákazu budou
přesouvat do specializovaného zařízení.

Radní Michal Kočí, který má sociální oblast
v Praze 10 na starost, si pochvaluje, že
současná koalice dospěla k naprosté shodě
v otázce potřebnosti takového zařízení i ve
výběru místa pro jeho vybudování. „Centrum
pro děti a mládež bude zajišťovat volnočasové
alternativy k zájmovým kroužkům a jiným
aktivitám, na něž rodiny znevýhodněných
dětí nemívají dostatek finančních prostředků.
Bude nabízet i poradenství, podporu
a pomoc v situacích spojených s dospíváním,
s experimenty všeho druhu, se školní
docházkou, ale i s rodinným životem,“ dodává
k očekávané prospěšnosti zařízení radní Kočí.
Nízkoprahová zařízení poskytují v jednotlivých
lokalitách ambulantní a terénní služby
pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let.
Jejich posláním je zejména prevence
kriminality v této věkové skupině –
předcházení krádežím, vandalství, násilí

a umožnit jeho otevření v odpoledních
a podvečerních hodinách. Potřebné zázemí
najdou uživatelé samozřejmě i v novém
vršovickém centru. Budou zde moci trávit
čas zábavou, doučováním, hledáním brigád,
navazováním kontaktů a osvojováním zásad
potřebných pro běžný život.
Po celé zemi v současnosti funguje zhruba
250 podobných nízkoprahových center, ale
v naší městské části dosud chybělo. Myšlenka
na jeho vybudování se rozvíjela několik
let, ovšem bez výsledku, a teprve v tomto
funkčním období dotáhlo nové vedení radnice
záměr k realizaci. Díky obnovení příprav
projektu bylo možné čerpat také magistrátní
dotaci. Po definitivním výběru vhodného
pozemku došlo loni v létě k podepsání
smlouvy s firmou KVS stavební, která provádí
rekonstrukci objektu a výstavbu přilehlého
sportovního hřiště.
PRAHA 10 / LISTOPAD 2020
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V období od 24. září do 8. října jste se tak u nás
mohli zastavit na pěti stanovištích: v Krymské ulici,
na Kubánském náměstí, v Malešicích, na Skalce
a na Solidaritě. Další tři stanoviště v Zahradním
Městě a u metra Strašnická jsme museli zrušit
z důvodu vládních opatření k řešení epidemie
koronaviru, ale pevně věříme, že se tam s vámi
setkáme na jaře příštího roku.

více než

50

7

projektů

říjen 2020

2

NOVÝ EDEN

9

DRÁŽNÍ PROMENÁDA

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Dokončení:

únor 2020

říjen 2021

BOTIČ – POBYTOVÉ PLOCHY

11

V PŘEDPROSTORU POLOUZAVŘENÉHO
BLOKU MEZI ULICÍ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ
A PETROHRADSKÁ

tour

PRAHA IO

Zahájení rekonstrukce:
tour

Dokončení rekonstrukce:

16

400

přibližně 2024

Praha 11

Dokončení soutěže:

REVITALIZACE PROSTORU
U KULTURNÍHO DOMU
BARIKÁDNÍKŮ

20

Dokončení:

Praha-Hostivař – Praha-Hlavní nádraží

n/a

VILA KARLA ČAPKA

33

Strašnice

Investor:

MČ Praha 10

Land 05 s.r.o.

Architekt:

Stav:

MČ Praha 10 – OKR/OŽR, SUM. architekti,
Burian – Křivinka, RSAA

Stav:

zpracování DÚR

zpracována studie (vznik 2017, aktualizace 2020),
následně zahájení projekční přípravy – vysoutěžen
zhotovitel pro projekční fáze DUR + DSP + DPS + DVZ

Stav:

studie

Zahájení:

2022

Zahájení:
tour
Dokončení:

2020

Zahájení:

tour
Dokončení:

2021

STRAŠNICKÉ DIVADLO

ZDRAVÁ

PRAHA IO

PRAHA IO

Lokalita:

MČ Praha 10

Architekt:

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

OTEVŘENÁ

PRAHA IO

v návaznosti na dokončení Optimalizace traťového úseku

Strašnice

Investor:

MČ Praha 10

Architekt:

PRAHA IO

orientačně 2023

Lokalita:
Vršovice

Investor:

KULTURNÍ

Zahájení:

1 : 10 000

Lokalita:

PRAHA IO

územní řízení

tour

březen 2021
březen 2022

PUDIS a.s., SAGASTA s.r.o., TERRA FLORIDA

Stav:

OTEVŘENÁ

Zahájení soutěže:
tour

TSK hl. m. Praha

Projektant:

KULTURNÍ

příprava zadání soutěže

Vršovice, Strašnice

Investor:

PRAHA IO

Stav:

Lokalita:

OTEVŘENÁ

n/a

PRAHA IO

Architekt:

MODERNÍ

MČ Praha 10

PRAHA IO

Vršovice

Investor:

ZELENÁ

Lokalita:

19

800

Burian – Křivinka

0

územní řízení
2021

REVITALIZACE PARKU
A PROSTRANSTVÍ KOLEM
METRA STRAŠNICKÁ

ETAPIZOVANÁ REVITALIZACE
PARKU SOLIDARITA

ho využití území,
ÚRM 06/2013

CASUA

Stav:

tour
Dokončení:

2021
2022

35
REKONSTRUKCE
POLIKLINIKY MALEŠICE

43

více etap

III.

PRVNÍ FÁZE ZAVÁDĚNÍ
PARKOVACÍCH ZÓN

PŘIROZENÁ
HRANICE
TVOŘENÁ
KORIDOREM
ČD

Lokalita:

6

Strašnice

Lokalita:

Vinohrady

Investor:

MČ Praha 10

Investor:

MČ Praha 10

Architekt:

OKR, Odbor životního prostředí a rozvoje

Projektant:

Okulet s.r.o.

Stav:

projektová příprava

Stav:

zpracovávání DPS

Zahájení:

2020

Zahájení:

1. polovina roku 2021

Dokončení:

2020

Dokončení:

předpoklad 2023
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PRAHA IO

červenec 2017

MČ Praha 10

Architekt / Projektant:

MODERNÍ

Zahájení:

Vršovice

Investor:

PRAHA IO

projekt

Lokalita:

ZELENÁ

Stav:

červen 2018

OTEVŘENÁ

PRAHA IO

PRAHA IO

ve výstavbě

PRAHA IO

Stav:

MODERNÍ

n/a

PRAHA IO

Zhotovitel:

ZELENÁ

Metrostav a.s., SwietelskyRail CZ s.r.o., SMP CZ, a.s.

Zahájení:
tour
Dokončení:

VZDĚLANÁ

OTEVŘENÁ

PRAHA IO

D-Plus projektová a inženýrská a.s.

Zhotovitel:

SUM. architekti

červenec 2020

MČ Praha 10

Projektant:

PRAHA IO

tour
Dokončení:
Zahájení:

Strašnice

Investor:

SUDOP PRAHA a.s.

MODERNÍ

studie využitelnosti

Lokalita:

Správa železnic

Projektant:

Lokalita:

Strašnice

Investor:

MČ Praha 10

Podklady:

ANTA spol. s r.o., projektový atelier,

Zhotovitel:

SUNCAD, s.r.o.

Stav:

projekt

Zahájení:

srpen 2019

Dokončení:

duben 2020

Lokalita:

Malešice

Investor:

MČ Praha 10

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

Subterra, a.s.

Stav:

stavba

Zahájení:

prosinec 2018

Dokončení:

prosinec 2021

14

MČ Praha 10 – OKR/OŽR

předpoklad 2021

Stav:

Strašnice

Investor:

1

REKONSTRUKCE
BUDOVY RADNICE

PRAHA IO

Dokončení:

IPR Praha

Lokalita:

30

DOSTUPNÁ

předpoklad 2020

Zpracovatel:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V OLŠINÁCH

RSAA

Zahájení:

IPR Praha

22

Praha 4

NOVÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA
EDEN A ZAHRADNÍ MĚSTO,
REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ
VRŠOVICE

PRAHA IO

vydáno stavební povolení,
probíhá výběr zhotovitele stavby

Vinohrady

Investor:

tour

tour

ZELENÁ

Stav:

Lokalita:

PRAHA IO

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

MODERNÍ

MČ Praha 10

Architekt:

32

ORIONKA

PRAHA IO

Vršovice

Investor:

tour

DOSTUPNÁ

Lokalita:

DOSTUPNÁ

PRAHA IO

PRAHA IO

17

REVITALIZACE
PŘEDPROSTORU
PARKU GRÉBOVKA

tour

MODERNÍ

MODERNÍ

PRAHA IO

ZELENÁ

tour

FOTO: KRYŠTOF ŠTAFL
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O JAKÉ PROJEKTY JSTE MĚLI
NEJVĚTŠÍ ZÁJEM
tour

30

27a

41

Již se stalo dobrým zvykem, že radnice každý
rok pořádá informační setkávání s občany
zvaná „Strategie pro Desítku tour“. V minulém
roce jsme od vás sbírali podněty a letos jsme
vám představovali již hotový „Strategický plán
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období
39
2020–2030“. Snažili jsme se vám také přiblížit
projekty, které městská část realizuje nebo plánuje.

PRAHA IO

22

11

MODERNÍ

29

2

19

Investor:

Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

M.O.Z. Consult s.r.o.

Stav:

postupné zavádění

Zahájení:

srpen 2020

Dokončení:

listopad 2020

1 200

16
35

27d
27e

41

20

23

24
0 39

0

Ke stanovištím vás se zájmem přišlo přes 650.
Odpovídali jsme na vaše dotazy k současným
41
problémům Prahy 10, které vnímáte,
3
představovali
jsme vám zhruba 50 projektů,
které připravujeme sami nebo i ve spolupráci
39
s magistrátem a dalšími organizacemi.
„Naši
občané se dozvěděli o strategii Prahy8
10
na dalších deset let a mohli si odnést
karty s informacemi o našich projektech.
V listopadu je umístíme na stránky
www.praha10.cz/strategie, aby si je občané
mohli pročíst a seznámit se s nimi i z domova,“
doplňuje starostka Renata Chmelová.

Praha 10
Štěrboholy

V KAŽDÉ OBLASTI PRAHY 10 JSME
VYBRALI TÉMATA, O KTERÝCH JSTE
NEJVÍCE DISKUTOVALI22
KRYMSKÁ

• Plocha „Tržíček“ – Podporujeme
úpravu místa pro setkávání místních, pro
41 akcí, např. trhů,
odpočinek a konání různých
sousedských aktivit.

39
27f

41

• Údržba Bezručových sadů – Péče o dětské
24
hřiště, zeleň a čistotu probíhá v rámci
15
běžné údržby parkových ploch, odpadkové
koše jsou vysypávány 3x týdně. Prosíme
o udržování čistoty.

FOTO: KRYŠTOF ŠTAFL

• Prodloužení tramvajové tratě do Malešic
– Dopravní podnik hl. m. Prahy připravuje
projekt „Tramvajová trať Počernická“,
který je součástí Plánu udržitelné mobility
hl. m. Prahy. MČ Praha 10 a široká veřejnost
budou účastníkem EIA (proces posuzování
vlivů na životní prostředí).

na místě. Pro osadu hledá vhodnější
pozemek v majetku hl. m. Prahy nebo
o zlegalizování nějaké formy pronájmu
tohoto pozemku. Městská policie a Policie ČR
provádí na místě časté kontroly se zaměřením
na pátrání po osobách, věcech a návykových
látkách.

SKALKA

• Výskyt hlodavců – Plochy nejsou ve správě
městské části. Za deratizaci odpovídají
Praha 15
vlastníci ploch (Dopravní podnik, Magistrát
hl. m. Prahy). Přesto zde byl městskou částí
dne 24. září 2020 proveden deratizační
zákrok s ohledem na častá upozornění
od občanů na výskyt hlodavců během září.
Během října pak v oblasti Skalky probíhala
cyklická deratizace zajišťovaná magistrátem.
Na výskyt potkanů vlastníky ploch opakovaně
upozorňujeme.

KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

• Zavádění parkovacích zón – Zóny
parkovacího stání budou zavedeny po celé
MČ Praha 10 do konce roku 2021. Navýšení
parkovacích kapacit řešíme i v rámci realizace
dočasných parkovišť v Dřevčické ulici,
v lokalitě Bohemians připravujeme výstavbu
parkovacích domů.
1 600

2 000 m

• Výsadba stromů na Kubánském náměstí –
Vysadíme osm stromů, které vytvoří příjemné
prostředí.

MALEŠICE

• Informační kancelář v Malešicích
– Po ukončení opatření týkajících se
koronavirové krize bude opět uvedena
do provozu.

• Bezpečnost na Skalce – V oblasti
kolem stanice metra Skalka byla posílena
činnost Městské policie a Policie ČR. Také
se zde podařilo Službě kriminální policie
a vyšetřování v letošním roce odhalit trestnou
činnost několika distributorů omamných
a psychotropních látek. V nadcházejícím
mimovegetačním období dojde k úpravě
veřejné zeleně na plochách v majetku
Dopravního podniku hl. m. Prahy, což přispěje
k lepšímu zpřehlednění prostoru.
• Osada lidí bez domova (parcela číslo
4289/28 a 1719/15 v k. ú. Strašnice) –
Majitelem pozemku je magistrát, který
uspořádal 23. září 2020 terénní šetření

SOLIDARITA

• Strašnická škola – Projekt na rekonstrukci
Nové strašnické školy je hotový, obdrželi
jsme pravomocné stavební povolení, nyní
jednáme s magistrátem o zajištění
finančních
Útvar rozvoje
prostředků na realizaci rekonstrukce. Cílem
tohoto projektu je rozšířit kapacitu našich
základních škol.
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

• Křižovatka ulic Solidarity x Dvouletky –
Komise pro dopravu a parkování Prahy 10 řeší
zařazení úpravy dané křižovatky do programu
BESIP hl. m. Prahy.
Více informací najdete
na www.praha10.cz/strategie.

• Uzavření jídelny v Malešicích –
Vypsali jsme výběrové řízení na nového
provozovatele.
PRAHA 10 / LISTOPAD 2020
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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.
V souladu s politickým zadáním starostky
Chmelové byl současnou hlasovací koaliční
většinou ODS, Pirátů, KDU-ČSL, Starostů
a Nezávislých z VLASTY usnesením ZMČ
Prahy 10 schválen záměr rekonstrukce
současné radnice ve výši více než 1 miliardy Kč.
Přitom starostku Chmelovou na politické
výsluní vynesla její akce „STOP miliardové
radnici“!
Usnesení bylo zastupitelstvem přijato
na základě nedostatečných informací
o financích bez srovnání nákladů na výstavbu
nové budovy a opravy současné budovy.
Přitom současná Rada Prahy 10 byla
seznámena se zatajenou objemovou studií
výstavby nové budovy, která obsahuje
podrobné srovnání nákladů potřebných
na výstavbu nové budovy v lokalitě Skalka
a nákladů na provedení rekonstrukce
současného objektu radnice.
Tato studie nikdy nebyla postoupena ZMČ
k seznámení.
Ze studie vychází varianta rekonstrukce
současného objektu zhruba o 105 milionů Kč
dráže než varianta výstavby nové budovy.
Rozdíl v nákladech na jednotlivé varianty
řešení stávajícího stavu však není jediným
ekonomickým aspektem při rozhodování
o nejvýznamnější investiční akci Prahy 10,
která ji zadluží minimálně do roku 2050.
Důležitými skutečnostmi, které také značně
znevýhodňují variantu rekonstrukce
současného objektu, jsou:
– 	výnosy z možného prodeje současného
objektu a pozemků,
– 	řešení naprosto nedostatečné kapacity míst
k parkování motorových vozidel,
– 	značné riziko vzniku vícenákladů.
Hnutí ANO navrhovalo 25. 5. 2020 na ZMČ
revokovat usnesení záměru rekonstrukce
současné radnice a zajistit rozpracování
záměru výstavby nového objektu radnice.
Tomu však koalice opět zabránila.

Doc. Ing. Petr David,
Ph.D.
zastupitel, ANO 2011
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Autovraky jsou problém, který trápí snad
všechny městské části v Praze. Sami to znáte
moc dobře. Před vaším domem stojí týdny,
měsíce a roky auto, ke kterému se nikdo
nehlásí. Policisté i úředníci jsou na řešení
krátcí. Vrak na ulici hnije a rozpadá se. České
zákony nejsou v boji proti vrakům úplně
efektivní. Musíte posílat obsílky majiteli
vozidla a čekat, než se vrátí. S tím je třeba
řešit i platnost technické prohlídky a další
náležitosti.
S vraky jsme měli dlouho problém i u nás
na Praze 10. V ulicích jsou jich stovky. Naštěstí
díky zavedení modrých zón a novele silničního
zákona se nám značně rozšířily možnosti,
jak s vraky naložit. Kdo nemá dlouhodobě
platné povolení na modré zóně stát, může být
odtažen. Vše se násobně urychlilo. První už
mizí.
Ve spolupráci s městskou policií a Technickou
správou komunikací jsme momentálně schopni
odtahovat několik vraků denně. Vršovice,
Strašnice nebo Malešice se tak vyčistí a pro
občany bude k dispozici více parkovacích
míst. Daří se nám tak plnit závazek, že
do konce volebního období odstraníme z ulic
400 vytipovaných vraků.
Chceme dát příležitost i Vám, občanům.
Pokud budete vědět o vraku, který vám
blokuje parkovací místo nebo překáží provozu,
neváhejte mě kontaktovat.

Coronavirus a městská část Praha 10: Přestože nájmy byly vládou zmrazené, a dokonce
placení nájemného mohlo být odloženo, současná koalice na Praze 10 se rozhodla pořádně
zatočit s těmi nájemníky, kteří nepřistoupili
na maximální jednostranné navýšení jejich
nájmů ze strany městské části.
Usnesením RMČ 538 z 23. 6. 2020 pokračuje
koalice VLASTA, Piráti a ODS v dalším postupu proti nim. Vše v době koronakrize. Žádná
reflexe, žádný soucit. Další výhružný dopis,
další souhlas se žalobami na ty neposlušné.
Ohled na občany nulový. Starostku možná
uvidíte bez roušky před tzv. kontejnerem
o dalším rozvoji lokality EDEN a na různých
promoakcích, kde se bude holedbat tím, jak se
o Vás stará.
Ale ve skutečnosti je to jak s těmi nájmy –
bezohlednost vůči lidem v takto citlivé době.
Místo šetření další předvádění se za Vaše
peníze, půjčování na miliardovou předraženou
radnici. Vyrábění zbytečných studií na akce,
na které peníze beztak nejsou. Stahování peněz od lidí, ať už to jsou zvýšené nájmy, nebo
daň z nemovitostí, zdražení sociálních služeb.
Takovou politickou „reprezentaci“ nepotřebuji.
Přesto, či právě proto všem přeji, aby se jim
virus vyhnul obloukem, aby je opatření omezovala co nejméně a měla logiku. Snad brzy
budeme moci žít zase trochu normálně.

A jak to vidím s budoucností modrých zón?
Stále trvám na tom, že není ideální, abyste
s kartou z jedné městské části nemohli
zaparkovat i jinde. Proto je nutné buď zavést
celopražskou kartu, nebo dát majitelům karet
určitý počet minut zdarma v jiných městských
částech. Tím by se usnadnil život mnohým
řidičům, kteří potřebují někde něco zařídit.

PaedDr. Martin Sekal
místostarosta, ODS

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

RADNICE INFORMUJE

DOTACE
A DALŠÍ POMOC
Práce v opozici není jednoduchá. Musíte se
soustředit na pečlivou přípravu, pročítání
předkládaných materiálů a soustavnou práci
v komisích a výborech zastupitelstva. To je
skutečná opoziční práce, kterou sami dobře
známe z předchozího volebního období. Ještě
v nedávné době měla tato činnost zcela jiný
charakter. Věnovali jsme se tehdy velkému
množství případů zjevného rozkrádání, nehospodárné správy majetku, podivných osobních
vazeb nebo omezování práv na informace.

Je třeba to říci naplno a zřetelně. Městská
část Praha 10 dlouhodobě zanedbávala péči
o svůj majetek – mám na mysli ten veřejný,
který spravuje. Objekty škol a školek, budovu
radnice, kulturní domy (Eden a Barikádníků),
Strašnické divadlo atp.

Naše současná opozice však bohužel zakrněla
v plochém principiálním odporu vůči jakémukoliv projednávanému tématu. V tomto duchu
se neslo i nedávné jednání zastupitelstva. Nečekaně dlouhá diskuse byla věnována návrhu
změny jednacího řádu, jehož podstatou byla
možnost distančního hlasování v případě
nouzového stavu nebo karantény. Vzorem této
úpravy byl již fungující jednací řád magistrátního zastupitelstva. K návrhu, který měli
všichni zastupitelé k dispozici dlouho předem,
nebyly do konání zastupitelstva podány žádné
protinávrhy ani připomínky.

Celý proces rekonstruování budov je velmi
náročný – jednak časově, jednak finančně.

Je smutné, že i v tomto případě se absolutní
většina opozičních zastupitelů do diskuze
zapojila s naprosto neuvěřitelnými požadavky
a návrhy. Během několikahodinové rozpravy tak opakovaně zaznělo, aby na náklady
městské části byl všem zastupitelům dodán
pracovní notebook, SIM karta a zajištěno wifi
připojení zdarma. K velkému zklamání byli
ujištěni, že na obdobné rozhazování nejsou
prostředky, neboť veškerý nevyužitý hardware
úřadu byl již dávno poskytnut potřebným.
Je mi opravdu líto všech, kteří tuto mnohahodinovou přehlídku opoziční malosti sledují
během jednání.

Jiří Komrska
zastupitel, Piráti

Až minulé vedení se chytlo za hlavu a začalo
připravovat projekty na rekonstrukci těch
významných – radnice, Nová strašnická škola
i divadlo atp. Bylo to za pět minut dvanáct.

Časově kvůli nejrůznějším lhůtám
a přehlcenosti stavebních úřadů, které jsou
mimo strukturu samosprávy městské části.
Problémy činí také výběrová řízení, při nichž
nelze zkrátka garantovat, aby se někdo
neodvolal či probíhající řízení jinak nenapadl.
Celé to pak navenek vypadá, že se nic neděje.

Občané městské části Praha 10 mohou ještě
do pondělí 9. listopadu do 12.00 hod. žádat
o dotace na příští rok. V rámci svého tradičního programu radnice tentokrát vyčlenila
ze svého rozpočtu 30 milionů korun na
prospěšné aktivity týkající se kultury, sportu,
mládeže, volného času, ochrany životního
prostředí a udržitelného rozvoje a sociální
a zdravotní oblasti.
Prostřednictvím dotací radnice podporuje
své občany a organizace, a to jak v jednorázových aktivitách, tak v pravidelné činnosti.
„V současné situaci, kdy jsou mnohé činnosti
utlumeny nebo musí být úplně rušeny, ještě
vzrůstá důležitost naší pomoci a spolupráce
na území městské části. Nemálo organizací
balancuje na hraně přežití a my musíme
myslet nejen na přítomnost – bezprostřední
ochranu zdraví obyvatel, ale i na budoucnost

Dalším problémem jsou finance. Za ta
léta, kdy se veřejné majetky neudržovaly,
významně zpustly a nyní jsou náklady
na jejich rekonstrukci (ve skutečnosti se jedná
spíše o záchranu) daleko vyšší, než kdyby
se udržovaly průběžně. Jednoduše řečeno
– městská část Praha 10 nemá na všechny
plánované investice dostatek peněz. Musíme
proto hledat zdroje, kde se dá.
S hlavním městem jsme vyjednali velmi
výhodnou bezúročnou půjčku na rekonstrukci
radnice. To je skvělá výpomoc, ale je to
stále jenom půjčka. Aktuálně s metropolí
zahajujeme jednání také o podpoře investic
na rekonstrukci Nové strašnické školy. Bez
její pomoci školu prostě neopravíme! Také
jsme podali žádost na Ministerstvo kultury
o finanční prostředky na rekonstrukci
vily Karla Čapka. Tuto hodnotu národního
významu by měl podpořit i stát. A hledat
musíme i dál.

MgA. David Kašpar

místostarosta, VLASTA

a restart života po konci pandemie. Program
je vymyšlený tak, abychom mohli podpořit
jak větší, systémovější projekty, tak ty menší,
zaměřené na konkrétní oblast či lokální cílovou skupinu nebo problematiku,“ říká Lucie
Sedmihradská, radní pro rozpočet, finance
a právě dotace.
Kromě přímé finanční pomoci Desítka
hledá další způsoby, jak skupinám obyvatel
ekonomicky postiženým koronakrizí pomoci.
„Velmi rychlé a efektivní jsou sociální sítě.
Prakticky bezprostředně po příslušném
vládním opatření jsme spustili výzvu pro
restaurační zařízení, která musela přejít na
systém okének a objednávek. Nabídli jsme
jim pomoc s propagací, už se jich přihlásilo
několik desítek. V podobných aktivitách, které lze udělat okamžitě, budeme pokračovat
a paralelně připravovat systémová opatření,“
popisuje místostarosta Martin Valovič, který
má v gesci podporu podnikání.
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ROZHOVOR

ČLOVĚK MÁ POVINNOST RŮST,
JÍT POŘÁD DÁL A NIČEHO SE NEBÁT
Martin Koubík se nevyučil knihkupcem
a pak nezačal pracovat jako knihkupec,
přesto už je čtvrt století stejně vášnivým
knihkupcem jako Josef Abrhám v populární filmové komedii. Že svoje povolání
miluje celým srdcem, poznáte v labyrintu
tisíce knih v jeho přeplněném vršovickém
obchodě i z jeho prakticky nezastavitelného
vyprávění o čemkoliv, co s prodejem knih
souvisí. Spolu se dvěma kolegyněmi nejen
že statečně vzdoruje nepříznivému vývoji
na knižním trhu, ale v čase covidových
turbulencí ještě rozšiřuje obchod a zahájil
provoz literárního centra. Dva dny po našem
rozhovoru musel kvůli vládním opatřením
prodejnu znovu zavřít.
Kde jste získal lásku ke knihám?
Určitě jsem to měl vrozené od obou rodičů,
ale zásadní bylo, že jsme bydleli na Pankráci
naproti knihovně. Ta byla doslova nacpaná
krásnými knížkami a hodná paní knihovnice
nám tam radila, do čeho se pustit. V dětství
jsem proto četl jako blázen, co týden, tak
nejméně pět přečtených knih.
Co jste tehdy nejraději četl?
Nejvíc jsem si oblíbil Jaroslava Foglara jako
vzor ctností a potom Otakara Batličku. Jeho
příběhy pro mě ztělesňovaly statečnost, protože on uměl velmi dobře pojmenovat dobro
10
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i zlo. V téhle velmi důležité věci se v poslední době ztrácíme – koukám třeba s dětmi
na pokémony – a ty základní kategorie prakticky není možné rozlišit. To je špatně, i když
chápu, že svět není černobílý.
Jak jste sháněl knížky od Foglara, které
tehdy nesměly vycházet?
Půjčoval jsem si toho spoustu od strejdy,
včetně Rychlých šípů, které jsem strašně
toužil vlastnit. Před revolucí navíc vždycky
v neděli fungovaly trhy v Havelské ulici, kde se
pod rukou prodávalo snad úplně cokoliv. Jen
bývalo pravidlem, že tam v určitou hodinu vlítli
policajti a zmlátili pár lidí, kteří tam přinesli
desky Pink Floydů nebo něco podobně pro
stát nebezpečného. Jednou jsem tam těsně
před zásahem sehnal časopis Pionýrská
stezka s kresbami indiánů od Zdeňka Buriana
a s kamarádem, který si zase koupil Čtyřlístek,
jsme se schovávali za popelnicemi a báli se,
aby nás taky nepřetáhli.
Měl jste právě kvůli těmto základům knihkupecký sen?
Ono to bylo hodně velkou oklikou, protože jsem předtím vystřídal devět různých
povolání. Když jsem cítil, že mě něco nenaplňuje, tak jsem šel dál, i když to někdy bylo
v neprospěch rodiny. Jako knihkupec jsem
začínal před pětadvaceti lety stánkovým

prodejem na Barrandově před Delvitou. Tehdy
to byl docela dobrý kšeft – na stánku jsem
měl stejné tržby, jako mám dneska ve velkém
knihkupectví. A když jste od nějakého trháku
prodal sto kusů, tak dneska je to dvacet. Pak
jsem měl boudičku, následně jsem prodával
v kočárkárně, ale k tomu už jsem si musel
brát všelijaké vedlejšáky. Jednoho dne jsem
stál před tímhle knihkupectvím na rohu
Moskevské a Slovinské ulice a říkal jsem si, že
přesně takové bych chtěl mít. Fakticky jsem
byl ale tehdy na vážkách, jestli v prodeji knih
pokračovat, protože nízké příjmy se přiřadily
k důvodům, proč jsem se tou dobou rozváděl.
Nicméně vešel jsem dovnitř, protože jsem
přivezl z nakladatelství nějaké knihy, a dal
se do řeči s majitelem. Starý pan Hrach se
mě mezi řečí zeptal, jestli si nechci ten jeho
obchod odkoupit. Já jsem se hrozně smál,
protože za svou firmu chtěl milion a půl, a já
neměl ani korunu. Nakonec jsem ale sehnal
dva společníky, kteří do toho vložili svoje
finance, a já se symbolicky vrátil do Vršovic,
kde jsem dřív dělal vedoucího drogerie.
Je vaše Vršovické knihkupectví něčím
výjimečné?
Jsme moc vděční, že v téhle době máme stálé
zákazníky z Prahy 10. Nejen z Vršovic, ale jezdí
k nám i ze Strašnic a Malešic, přestože už nám
vyrostla nějaká konkurence. Hodně je to asi
dáno i tím skvělým umístěním, které máme.
A lidé nás na jaře neskutečně podrželi – když
jsme mohli otevřít e-shop a vydávat zakázky
přes dveře, tak jsme v tom návalu pochopili, že
nejsme zbyteční. Je to krásný pocit, když vás
lidé chtějí podpořit. Někteří dokonce i brečeli,

MARTIN KOUBÍK
jak byli rádi, že si i v té době mohli u nás vybrat knížku. Čili máme velké sepětí s místem
a díky prvorepublikové tradici nakladatelství
Toužimský & Moravec, které zde sídlilo, mají
starší lidé pocit, že tu je knihkupectví pořád
těch sto let. Ale není, za komunistů tu až
do revoluce bylo agitační středisko. Jinak my
se snažíme dělat knihkupectví co nejtradičněji,
důraz klademe na co nejširší nabídku, aby kaž
dý našel, co hledá. V nabídce máme 35 tisíc
titulů, neboť lidé chtějí všechno hned. Doba
je taková a my se musíme přizpůsobit. Proto
také nyní upravujeme vedlejší prostory, abychom se mohli rozšířit a nebyli tu tak stísnění.
Často slýchám, že práce knihkupce není
o penězích, že to je poslání, které musí člověka naplňovat a bavit. Jak to jde přežít?
Je to tak, že se za vás jednoznačně musí
postavit váš protějšek. Dá se to lidově řečeno
urvat, ale člověk se neustále pohybuje na mezi
snesitelnosti. Já obecně pobírám takový plat,
za který by moje děti nešly ani na brigádu.
Nebezpečné je i to, že ty tři měsíce předvánočního nakupování vám reálně musejí
vydělat na zbytek roku. Letos ten nápor začal
dřív, protože lidé nevěří, že obchody zůstanou
otevřené. Ale vybral jsem si nádherné povolání
a rozhodně toho nelituji.
Jak na vás tedy dopadla koronavirová krize
z hlediska podnikání?
Jaro bylo v tomto směru úplně tragické,
v březnu jsme měli 15 % tržeb, v dubnu asi
45 %. Psychicky pro nás bylo důležité, že nám
lidi dali vědět, jak nás potřebují. Paradoxně
od června jsme měli obrat o tolik vyšší, že
jsme tu hrůzu dohnali. Nechci to zakřiknout,
ale teď je to relativně dobré. Se státem je to
složitější. Nežádali jsme si o příspěvek 25 tisíc
korun na zaměstnance, protože tam byla pod
čarou spousta podmínek, jejichž plnění bylo
riskantní. A v našem postavení si nemůžeme dovolit případně takovou částku vracet.
Od radnice jsme dostali 30% slevu na tři
nájmy, takže v úhrnu nám odpustili jeden
nájem, zaplaťpánbůh. Nejvíc mi pomohlo, že
jsem si v květnu vzal úvěr od banky, na nějž
nás tehdy nechali dosáhnout. Dali nám velice
výhodný úrok a dneska jsem moc rád, že
jsem se odhodlal. I proto jsme mohli začít
s rekonstrukcí toho zanedbaného vedlejšího
prostoru, který nám radnice zrovna tou dobou
přiklepla.
Zajdete si někdy koupit knížku ke konkurenci?
Sám pro sebe vůbec ne. Ale náš cíl je uspokojit zákazníka za každou cenu, takže někdy
holt musíme jít tu požadovanou knížku
koupit třeba do Luxoru za plnou cenu, a pak
ji se slevou prodáme našemu zájemci. Vypadá to jako prodělek, ale my potřebujeme
právě ty spokojené lidi, kteří se potom vrátí.
Jednou jsme nějakou rychle vyprodanou věc
sháněli až na Slovensku a paní byla absolutně šťastná.

Chodí k vám nakupovat i mladí lidé?
Naše výhoda je, že máme celé spektrum
zákazníků. Nakupuje tady třeba 23letý mladík,
kterého znám úplně odmalička, když jeho
maminka chodila s bříškem pro knížky k nám
na Barrandov. Vlastně si vychováváme úplně
novou generaci – zavítá sem hodně dětí,
i samotných, protože rodiče vědí, že je nepodvedeme, ale naopak jim případně rozmluvíme
nějaký nevhodný nákup.
Máte doma velkou knihovnu?
Nemám, já nestíhám ani číst. Pořád musím
bohužel jezdit autem, takže čtu jen při čekání
někde na úřadě nebo u doktora. Naštěstí moje
kolegyně čas má, čte pět až deset knížek za týden, takže má dokonalý přehled a já od ní čerpám informace. Navíc celou svou praxi se mohu
spolehnout na naše čtenáře. Přijde pán, který
přečetl novou tisícistránkovou knihu o Kunderovi, a začne rozprávět. Což je skvělé, protože
já bych nikdy neměl šanci to obsáhnout.
Vy jste si letos ke knihkupectví přibral
od městské části ještě prostory v prvním patře, kde provozujete Vršovické literární centrum Waldes. Jak vznikla tahle myšlenka?
Řadu let se znám se spisovatelem Janem
Novákem, který napsal například knihu
o bratrech Mašínech a teď o Kunderovi. On je
od nás z Vršovic a mě napadlo, že by zdejší
lidé možná uvítali, kdyby se s ním mohli sejít
a popovídat si, u toho si třeba dát kávu. Je to
úplně jiný rozměr knihkupectví, ale pro mě
velmi rozumný. S tímhle jednoduchým konceptem uspořádat dvakrát třikrát v týdnu nějakou
takovou kulturní akci jsme se o ten prostor
ucházeli. Zároveň jsme chtěli zachovat galerii,
pro kterou to tady bylo předtím uzpůsobené.
Pak přišel nápad dostat sem antikvariát, aby
to tady bylo permanentně využívané i přes
den. Je to přece jen 400 metrů čtverečních
a musí tu být život. Paradoxně kvůli koroně to
dopadlo, jak to dopadlo, ale v červnu jsme to
riskli a po otevření jsme stihli asi 10–15 pořadů,
podle mě velmi podařených. Jedna z posledních tu byla úchvatná Karin Lednická, autorka
bestselleru Šikmý kostel, o Jáchymu Topolovi,
který je živel a také zdejší, ani nemluvě. Máme
naštěstí hodně kamarádů, kteří nás mají rádi
a v tomhle nám pomáhají. Patří k nim i Otomar
Dvořák, který tu měl mít svůj pravidelný pořad
každý měsíc; povedly se dva nebo tři. On si
umí pozvat skvělé hosty a je to v srdečním
rytmu, lidé sedí u stolků, dají si víno, baví je to
a člověk z toho má pocit spokojenosti.
Máte pro své centrum nějakého vysněného
hosta?
Na listopad jsem byl už domluvený s Alenou
Mornštajnovou, což je v současnosti zřejmě
nejprodávanější česká spisovatelka. Sice jí poslední kniha vyšla už před časem, takže se o ní
zrovna tolik nemluví, ale je skvělá. Nicméně
ji dokonale zastoupila právě Karin Lednická.
Spolupracuji i s Jakubem Pavlovským, což
je známý bloger z knižní oblasti, který si umí

stejně jako Otomar Dvořák vyhlédnout a přitáhnout zajímavé lidi. Ten tu měl na konci října
přivítat Danielu Drtinovou, škoda. Měl jsem
předjednané i další osobnosti, ale postupně
jsem je přestal oslovovat, protože nešlo odhadnout, co bude.
Vraťme se ještě k tomu antikvariátu.
Jmenují se „Dva antikváři“, známe se asi
deset let a máme se rádi. Oni to dělají poctivě
a s noblesou. Je to hodně zajímavý způsob
podnikání, do kterého už bych se třeba já nepustil. Musíte mít mnohem lepší odhad na to,
jaká knížka se může prodat a jaká je k ničemu.
Působili v objektu Koh-i-nooru, a tak jsme si
říkali, že by bylo dobré dát dohromady jeden
literární dům a tam se sejít. A oba jsme přitom
koukali na tu bývalou galerii nahoře ve Waldesově domě, která byla prázdná. Jsem rád, že
do toho šli se mnou.
Jak vidíte další vývoj na knižním trhu?
Každoročně u nás vychází 30 tisíc titulů, což
je v podstatě ekonomický nesmysl. Teď to
vypadá, že se shodou okolností ten objem výrazně sníží, knihy se znatelně zdraží, protože
už nebudou vycházet náklady pět až deset
tisíc kusů. Nikdo už nebude riskovat. Paradoxně nemám radost z toho, že teď nemají moc
obrat ani Luxory. Jsou to sice velkoprodejny
s úplně opačnou filozofií, než mám já, ale patří
jim 80 % trhu a tím zároveň drží nad vodou
spoustu malých nakladatelství.

MARTIN KOUBÍK

Čistokrevný Pražák z Krče, na čemž si hodně
zakládá – dokonce nemá rád lidi, kteří nemají
rádi Prahu. Vystudoval střední průmyslovou školu
a poté si vyzkoušel desatero řemesel. Pracoval jako
zvukový technik v Čs. rozhlase, režisér v zahraniční
redakci, elektromechanik ve filmových studiích
na Barrandově, opravář kombajnů v JZD Jesenice,
malíř a lakýrník, vedoucí drogistického velkoskladu,
vedoucí drogerie v Moskevské ulici, výrobce
školních tabulí, elektrikář v servisu automobilů
Volkswagen Brouk a nyní jako knihkupec. Sám
to komentuje lakonicky: „Devět řemesel, desátá
bída.“ Od roku 2008 vlastní Vršovické knihkupectví
a letos v nejisté sezoně začal provozovat Vršovické
literární centrum Waldes. Nemá téměř žádný volný
čas, už i neděle věnuje rekonstrukci prostor pro
rozšíření svého knižního podniku.
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HASIČI Z DESÍTKY
V BEJRÚTU
Asi málokdo na začátku srpna přehlédl
zprávu o mohutném výbuchu v libanonském
Bejrútu. V tamním přístavu explodovalo
2 750 tun dusičnanu amonného, který zde
byl několik let uložen bez dostatečného
zabezpečení. V místě někdejších skladovacích
hal vznikl obří kráter, který zaplavila voda,
a tlaková vlna zničila či poškodila domy až
do vzdálenosti deseti kilometrů. O život přišlo
přes 200 lidí a nejméně 300 000 jich ztratilo
střechu nad hlavou.
Mementem v epicentru výbuchu zůstalo torzo
zdemolovaného železobetonového sila, které
zde na konci šedesátých let postavili naši
technici z Pardubic. Jeho kvalitní konstrukce
zřejmě pohltila část energie, kterou exploze
vyprodukovala, a mohla trochu zmírnit
devastační následky havárie. S nimi se
v rámci rozsáhlé a rychlé mezinárodní pomoci
potýkalo několik specializovaných týmů.
Česko nabídlo a zajistilo vyslání tzv. středního
USAR týmu, který měl 36 členů – hasiče,
kynology, jednoho lékaře a odborníka
na statiku. Patřila k nim i čtveřice příslušníků
hasičské stanice HS-5 ve Strašnicích včetně
jejího velitele npor. Pavla Vojtíka.
Náš stát má obecně pro účely zásahu
v cizině ustavený těžký USAR tým, který
se skládá ze dvou středních. Jeden z nich
zabezpečují členové pražského Hasičského
záchranného sboru, na nichž právě ležela
odpovědnost tentokrát. Zatímco příslušníci
ze stanice v Sokolské ulici v rámci podobných
misí vytvářejí vyhledávací skupiny a hasiči
ze Smíchova se zaměřují na vyprošťování
obětí a zraněných, naši z Desítky plní funkci
„týlařů“ – mají na starost funkční zabezpečení
záchranných akcí a tomu odpovídaly i jejich
úkoly v Bejrútu.

ÚKOLEM ČESKÉHO TÝMU BYLO VYHLEDÁVÁNÍ
PŘEŽIVŠÍCH A OBĚTÍ V PŘÍSTAVU

Nadporučík Pavel Vojtík působil jako styčný
důstojník celého týmu – staral se o jeho
vypravení, zajišťoval sběr informací, na místě
samém komunikoval s libanonskou armádou,
která akci řídila, s dalšími lokálními autoritami,
s naší ambasádou a s domácím zázemím.
Týloví specialisté nadprapočík Jan Skalický
a nadstrážmistr David Horáček před akcí
dohlížejí na údržbu vybavení, které musí
být permanentně připravené k naložení
a odvezení, na misi potom obvykle odpovídají
za chod tábora, zabezpečení potravin, dobíjení
radiostanic apod. Podporučík Radek Patočka
je zase odborník na IT techniku a garantuje
bezpečnost práce.
O vyslání českého USAR týmu do Libanonu
se rozhodlo hned 5. srpna – první náznaky
se objevily kolem sedmé hodiny ranní,
za 2,5 hodiny byl naložen veškerý materiál
a po nezbytných kontrolách a testech
letadlo se záchranáři asi v 18 hodin odlétlo.
Aklimatizace v Bejrútu byla oproti jiným
misím o něco jednodušší v tom, že záchranáři

HASIČI PŘI VÝMĚNĚ TÝMŮ – TEPLÉ A VLHKÉ
PODNEBÍ JIM ZTĚŽOVALO PRÁCI
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nemuseli stavět tábor, ale základnu měli
v hotelu, asi 3 km od epicentra. I zde si mohli
všimnout účinků exploze, neboť asi čtvrtina
oken ubytovacího zařízení byla vyražena.
Hned od druhého dne na ně čekala práce
při prohledávání trosek ve zdevastovaném
přístavu a posuzování statiky zachovaných
staveb. V poměrně teplém a hlavně
vlhkém podnebí se na svém úseku střídali
v šestihodinových směnách a po dokončení
operace se 11. srpna vrátili zpět do vlasti.

CO JE USAR TÝM?
Spojení „Urban Search and Rescue“ (USAR)
v doslovném překladu znamená vyhledávání
a záchrana osob v obydlených oblastech.
USAR týmy jsou nasazovány v případě rozsáhlé
mimořádné události a živelní katastrofy, například
zemětřesení, závaly, tsunami. Specializují se
na záchranu ze sutin, z výšek a hloubek. Týmy jsou
připraveny, že se během několika hodin přepraví
letecky či pozemní cestou do zahraničí a účinně
zasáhnou ve spolupráci s domácími záchrannými
jednotkami.
USAR tým (nebo též USAR odřad) je vybaven
nejmodernější vyhledávací a záchranářskou
technikou, včetně dýchacích přístrojů. Vedle
lezeckého vybavení nechybí motorové pily,
rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky,
sbíječky, hydraulické stojky, ale také kvalitní
přístroje na vyhledávání zavalených osob
(echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery atd.)
a hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných
z dopravních prostředků. Ve „výbavě“ jsou také
speciálně cvičení a certifikovaní psi pro sutinové
vyhledávání.

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ PRAHY 10

PARČÍK
SOUSEDSTVÍ
Pokud jste někdy přemýšleli, zda by se kus
zanedbané zeleně u vašeho domu nedal
přetvořit v příjemné místo pro odpočinek
a sousedské setkávání, máme pro vás
tip. Jeden dříve zarostlý a pošmourný
vnitroblok v Tehovské ulici se díky
nápadům a úsilí Františka Hubera a dalších
obyvatel z nejbližšího okolí postupně mění
v roztomilý parčík, kde rádi tráví svůj volný
čas děti i dospělí každého věku.
Na samém začátku před pěti lety stála žádost
zdejších maminek o umístění pískoviště
a lavičky. Následně přibyl ještě odpadkový
koš a radnice Prahy 10 nechala zastřihnout
přerostlé keře nad opěrnou zídkou. Pozemek
však nadále zůstával „místem nikoho“, což
se moc nezamlouvalo těm všímavějším
sousedům, k nimž patřil i František Huber.
Většinou totiž pracuje z domova a z okna
má na parčík dokonalý výhled. Příliš ho
netěšilo, že neudržovaný přírodní záliv
s několika temnějšími kouty přitahoval různé
problematické návštěvníky a třeba ani pejskaři
se zde nechovali příliš ohleduplně. O svém
bydlení měl poněkud odlišné představy, a tak
se rozhodl něco podniknout.

„STARÁME SE O TO, CO MÁME
ZA DOMEM. JEŠTĚ NEDÁVNO
NEUDRŽOVANÝ POZEMEK, DNES
PARČÍK. POTKÁVÁME SE TU
A SCHÁZÍME. JSME RÁDI, ŽE TU
PARČÍK MÁME.“

FRANTIŠEK HUBER

pro nejmenší uživatele tu v listopadu přibude
pětimetrová skluzavka. Ta nabídne dětem
další možnost, jak využít zdejší svah, který
zatím sjíždějí jen na plastových odrážedlech.
Za narozené děti se ve spolupráci s radnicí
také vysazují nové stromy, aby vhodně
doplnily stávající zeleň. A celkovou pohodu
umocňuje vkusný zahradní nábytek, který si
místní smontovali svépomocí.
Společná práce provází proces zkrášlování
parčíku od samého počátku. Postupně se
přidávali další pomocníci, ochotní přiložit ruku
k dílu nebo se podílet na oživení sdíleného
prostranství. O parčík se starají – pořádají
jarní úklidy, zalévají stromy, sekají trávu
a na podzim hrabou listí. Hlavní hodnotou je,
že to tady opravu žije. Sousedé pořádají

FRANTIŠEK HUBER
O PARČÍKU V TEHOVSKÉ
Mně osobně vlastně šlo zpočátku hlavně o údržbu
pozemku, který mám přímo pod okny. Od začátku
jsem se už s některými sousedy znal a postupovali
jsme v souladu po vzájemné dohodě. A následně
se přidali další, kterým to také nebylo lhostejné
a kteří změny oceňují a jsou za ně vděční. Někteří
jiní sympatizují tiše nebo sympatie projevují. Kolem
parčíku se tu seznámily a propojily různé skupiny
lidí. Diskutovat o případném dalším postupu je teď
možné s více lidmi a víc lidí je ochotno a schopno
něco reálně dělat.

Jelikož velká část zdejšího pozemku patří
městské části, zkusil to přes program
„Zásobník projektů“, který radnice vyhlašuje
právě pro realizaci občanských nápadů
do veřejného prostoru. Spolu se sousedy
navrhli v roce 2016 další údržbu zeleně,
instalaci dětské trojhrazdy a zřízení mlatové
okružní cestičky. Zvoleny byly záměrně
takové zásahy, které by sloužily všem, nikoliv
jen jedné zájmové skupině. Z neurčitého
místa se najednou vyklubal zárodek parčíku
a k ušlechtilému záměru začali po malých
krůčcích nacházet cestu i další sousedé.
Díky vstřícnosti radnice mohlo vybavování
a vylepšování parčíku pokračovat i v dalších
letech. Zásobník projektů Prahy 10, určený
pro drobné realizace do padesáti tisíc korun,
zde umožnil založit komunitní zahrádku,
která oživila nejzazší kout, a pořídit dřevěné
objekty na sezení a lezení dětí. Ostatně právě
PRAHA 10 / LISTOPAD 2020
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grilovací party, oslavy narozenin, pálení
čarodějnic, konají se tu neformální hodiny
zpěvu pro děti, na Dušičky se vyřezávají
dýně. Velkou událostí je každoroční stavění
vánočního betlému s figurkami téměř v životní
velikosti, který se daří stále rozšiřovat
z výnosů sousedské sbírky. Letos by měl
přibýt dvoumetrový velbloud. Důležitá je
i virtuální soudržnost – parčík má vlastní
facebookovou stránku a lidé kolem něj
využívají i whatsappovou skupinu, přes niž si
třeba půjčují nářadí. „Akce pořádáme proto,
aby děti měly zážitky a získaly vztah k místu,
kde žijí. Starší se zúčastňují, protože jim to
připomíná dřívějšek, kdy se lidi podle nich víc
bavili, a jsou rádi, že se tu zase něco děje,“
dodává František Huber.

PRAHA 10: NESEĎ!

INSTALACE MILENY DOPITOVÉ, FOTO: MARKÉTA M. ČERNÁ

VŠECHNO JE JINAK
Festival současného umění s názvem 4+4 dny
v pohybu se přesouvá po pražské mapě již celé
čtvrtstoletí. Jeho specifikum spočívá především
v oživování nevyužívaných objektů současným
uměním – divadlem, výstavou, hudbou, dílnami
a vzdělávacími projekty pro děti.
Tentokrát si organizátoři pro akci vybrali jako
ideální prostředí Novou strašnickou školu.
Téma vzdělávání a školství doslova hýbalo
letošním rokem, a tak opuštěné školské
zařízení v Praze 10 představovalo jasnou
dramaturgickou volbu.

Nejakčnější jádro místní komunity dnes
tvoří už více než deset rodin, místo využívá
mnoho obyvatel zdejšího domu a chodí sem
i spřátelení sousedé z blízkého okolí. Potkávají
se tu maminky s kočárky, poučenější pejskaři
či odpočívající důchodci. Bezpečně si tu
hrávají skupiny dětí, které se navzájem znají.
Kdysi nevzhledné místo by po čtyřech letech
málokdo poznal. Zdejší aktivní obyvatelé
ho vzali za své a vzhledem k energii, kterou
do něho investovali, si ho samozřejmě patřičně
považují a ochraňují ho. Podle Františka
Hubera prý lze pozorovat i u ostatních
sousedů, že začínají být hrdí na to, co se zde
daří budovat.

ODBORNÁ V ÝPOMOC
• p arkový nábytek – návrh MgA. Pavel Griz ze
sdružení Molo architekti
• v yvýšené truhlíky pro komunitní zahrádku:
KOKOZA, o. p. s.
• d řevěné objekty: sochaři z Articula.cz – Tereza
Holá a Hynek Skoták
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ZAHAJOVACÍ VIDEOMAPPING, FOTO: MARKÉTA M. ČERNÁ

Pro krásnou secesní budovu byla při této
příležitosti připravena také umělecká výstava,
která nesla podtitul „Všechno je jinak“. To bylo
pro vývoj do poslední chvíle symbolické, neboť
nic nešlo odhadnout, s ničím se nemohlo
počítat a na nic spolehnout. Přestože téma
festivalu a výstavy bylo vybíráno v jarních
měsících, tedy již s ohledem na krizovou
zkušenost, na podzim bylo opět všechno jinak.
Oslovené kurátorky a kurátoři, kterých bylo
celkem 25, měli při vytváření umělecké
výstavy do bývalých učeben a kabinetů
Nové strašnické školy dvě vodítka –
nepředvídatelnou situaci, která se neustále
mění a zásadně ovlivňuje naše vnímání světa,
a prostor původně určený ke vzdělávání.
Vznikla výstava reprezentující téměř stovku
umělců, od studentů až po střední a starší
generaci. Festival, jehož byla součástí, měl
trvat celkem devět dní. Nakonec se ale
uskutečnil ve zkrácené verzi necelých tří dní,
v jejichž rámci se stihla uspořádat konference
o budoucnosti vzdělávání, zážitkové hodiny
s nejlepšími učiteli Česka, několik divadelních
představení pro děti a vizuálně-pohybová
show na fasádě bývalé školy.

V minulém čísle našeho časopisu jsme
vás zvali na výstavu výtvarného projektu
„Praha 10: Neseď!“, který propojil tvůrčí
činnost dětí, pedagogů a umělců. Byl pro
ni vyčleněn prostor v Nové strašnické
škole v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu
a chystala se vernisáž. Bohužel, celý záměr
zhatila situace okolo virové epidemie právě
ve chvíli, kdy mělo docházet k instalaci
prvních děl.
„Situace není lehká a nikdo jsme ji nemohli
předvídat. Pojďme respektovat nařízení
a s odhodláním, které jediné nám zůstává,
dotáhnout, co jsme začali. Festival 4+4 dny
byl jedinečnou možností konfrontovat
umělecký pohled dětí s pohledem umělců.
Mně osobně dává sílu nadšení a odhodlání
týmu osmáků, s nimiž na celé věci pracuji
bezmála 12 měsíců,“ napsal jako svoji osobní
reakci na nastalou situaci pedagog Petr Setvín
ze ZŠ Břečťanová.
Obdobně reagovali i další učitelé, třeba
Jan Havlice (ZŠ Eden), Helena Šusteková
(ZŠ Hostýnská) nebo Lucie Zinková
(ZŠ Brigádníků). Není pochyb, že projekt
s přítomností umělců ve školách měl pro většinu
zapojených dětí zcela konkrétní pozitivní
dopad. Na tom se ve svých reakcích shodují
jak pedagogové, tak odborná veřejnost, která
projekt během roku sledovala a vyhodnocovala.
Organizátoři ze vzdělávací platformy Máš
umělecké střevo? proto připravují pokračování
projektu a zapojení dalších pražských
škol. Zároveň se ale nevzdávají myšlenky
na uspořádání výstavy děl, která vznikla
v uplynulém školním roce. Děti z Prahy 10 i jejich
odhodlaní učitelé si to zaslouží!
VLADIMÍR TURNER, ZŠ EDEN

V současné době vzniká krátký filmový
dokument, který zachycuje atmosféru
spolupráce dětí, jejich aktivity ve veřejném
prostoru v blízkosti jejich škol, reakce umělců,
pedagogů nebo autorů projektu. Již brzy jej
budete moci zhlédnout na sociálních sítích
městské části Praha 10.
— Ondřej Horák,

platforma Máš umělecké střevo?

VODÁRENSKÉ MUZEUM

VINOHRADSKÁ
HYDROPOLIS
Ve vinohradské části Prahy 10 při Korunní
ulici se rozkládá areál někdejší vodárny. Již
brzy se dočká významného oživení, neboť
zde vznikne originální vodní městečko
Hydropolis. Osvětové centrum názorně přiblíží
veřejnosti složitý proces, jehož výsledek
– voda vytékající z kohoutků v našich
domácnostech – dnes již každému připadá
jako samozřejmost. Na projektu spojily síly
hlavní město Praha, Pražská vodohospodářská
společnost (PVS), Pražské vodovody
a kanalizace (PVK) a společnost Veolia.
Rekonstrukce se dotkne všech vodárenských
objektů, které byly kdysi vybudovány pro
zásobování Královských Vinohrad vodou.
Patří k nim majestátní věž, postavená v roce
1882 v novorenesančním stylu podle návrhu
architekta Antonína Turka, čerpací stanice,
která přiváděla vodu z Podolí, a dvoukomorový
podzemní vodojem.
Areál, který v současnosti není běžně
přístupný, se přemění na nový veřejný prostor,
jakýsi vodní park. Návštěvníci tu budou
moci využít celou řadu herních a vodních
prvků a v jednom z podzemních vodojemů
se jim představí expozice moderních
technologií úpravy a čištění vody. Projekt
zahrnuje i zřízení vzdělávacího střediska
s přednáškovými sály s kapacitou přes
220 míst, multimediálního infocentra, plochy
pro dočasné výstavy a mimořádné vyhlídky
na historické vodárenské věži.
„Tento projekt umožní představit školám,
školkám i široké veřejnosti hospodaření
s vodou moderní formou.“ uvedl Petr

VIZUALIZACE: CMC ARCHITECTS

Hlubuček, náměstek primátora Prahy pro
oblast životního prostředí. Podle něj návštěva
Hydropolis napomůže také tomu, aby lidé
více porozuměli cílům strategie adaptace
na klimatickou změnu, kterou schválil pražský
magistrát.

Společnost Veolia se podle Martina Bernarda,
člena představenstva a ředitele divize Voda,
podílí na podobných projektech po celém

světě. „Hydropolis je projekt revitalizace,
hledání nové cesty, projekt nové naděje
pro nádherný prostor uprostřed města. Pro
skupinu Veolia je tento projekt symbolem
hledání nové cesty spolupráce mezi
soukromým a veřejným sektorem, který
zohledňuje zájmy obou partnerů,“ doplnil
ředitel Bernard.
Pražská vodohospodářská společnost
plánovala rekonstrukci věže i ostatních
objektů kvůli jejich špatnému stavu již
několik let. „Jsem rád, že díky iniciativě
PVK a skupiny Veolia se nám nakonec
podaří projekt rozšířit o unikátní expozice,
které umožní z objektu vytvořit vodárenské
osvětové centrum,“ přivítal novou společnou
vizi Pavel Pávek, předseda představenstva
společnosti. PVS finančně zajistí opravy
samotných budov, zatímco investice
do vybudování moderní expozice vodárenství
uhradí v rámci partnerství a projektů
společenské odpovědnosti PVK v součinnosti
se svým akcionářem, společností Veolia.
„Jsme hrdí, že můžeme být součástí
tohoto projektu. Bude revitalizován krásný
prostor v těsné blízkosti centra metropole.
Nabídne osvětu ve vodohospodářské
oblasti, seznámí veřejnost s klimatickou
změnou i s hospodařením s vodou,“ doplnil
pohled všech zúčastněných stran generální
ředitel Pražských vodovodů a kanalizací
Petr Mrkos.
V tuto chvíli je hotova architektonická studie
Hydropolis a probíhají projektové práce, aby
bylo možné podat žádost o vydání stavebního
povolení. Celkové náklady na úpravu areálu
jsou odhadovány na 200 milionů korun.
Samotná rekonstrukce by měla být zahájena
v roce 2022 a o dva roky později by se
nová atrakce v Praze 10 měla otevřít pro
návštěvníky.
PRAHA 10 / LISTOPAD 2020
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DESÍTKOVÉ HROBY SLAVNÝCH
Začátek listopadu je dušičkovým časem,
kdy věnujeme intenzivní vzpomínky
svým blízkým zesnulým. Navštěvujeme
jejich hroby, rozsvěcujeme na nich svíčky
a pokládáme živé květiny, což symbolizuje
víru ve věčný život. Na hřbitově, v tomto
případě Vinohradském, můžeme při
té příležitosti uctít památku i mnoha
významných osobností. Možná budete
překvapeni, kolik jich odpočívá právě u nás,
stačí se jen pozorně rozhlédnout...
Pražské hřibovy jsou nyní otevřeny každý
den od 8.00 do 17.00 hod.

JAROSLAV FOGLAR

OTTO GUTFREUND

JIŘÍ ŠLITR

VÁCLAV HAVEL A OLGA HAVLOVÁ

JAN PIVEC

JAN KOTĚRA
PETR NOVÁK

JAN KOŠEK
ELIŠKA JUNKOVÁ

K. V. RAIS

VÁCLAV POSTRÁNECKÝ
EGON ERWIN KISCH
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DISTANČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ –
PRAHA 10 JE
PŘIPRAVENA!
Naše městská část se zkraje podzimu aktivně
zapojila do přípravy na distanční vzdělávání
na základních školách, které zřizuje. Na popud
starostky Renaty Chmelové a místostarosty
Davida Kašpara vznikla pracovní skupina pro
distanční vzdělávání. Záměrem bylo vzájemné
sdílení zkušeností z jarního uzavření škol
a příkladů dobré praxe, které se osvědčily.

Do nově vzniklé pracovní skupiny byli
pozváni zástupci z řad ředitelů základních
škol v městské části, ICT metodici, členové
pracovní skupiny MAP II, ale také zástupci
EDUin, Pražského inovačního institutu
a Pedagogicko-psychologické poradny pro
Prahu 10. Setkávání a diskuze členů skupiny
probíhaly v on-line prostředí.
Po prvním setkání se ukázalo, že je především
potřeba propojit ICT metodiky na jednotlivých
školách, aby mohli vzájemně sdílet své
zkušenosti se softwarovou výbavou i se
způsobem práce s pedagogy a aby byli
schopni zajišťovat jejich kompetence pro
on-line výuku. Sdílení informací bylo obecně
stěžejním tématem i mezi pedagogy a řediteli.
Důležitou otázkou bylo samozřejmě i zajištění
počítačů a připojení k internetu u dětí ze
sociálně slabších rodin. Na jaře neměly
školy dostatečné množství technického
vybavení, které by mohly žákům zapůjčit.
I přes výpomoc radnice se zapůjčením
stolních počítačů nebyla poptávka dostatečně
pokryta. Aktuálně již většina škol využila
finanční pobídky Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na proplacení nákupu
technického vybavení do škol a další počítače
nabízí i městská část.
Největší výzvou však zůstává otázka, jak
zajistit internetové připojení dětem, které tuto
možnost nemají. V době uzávěrky tohoto čísla

ještě probíhala jednání s Magistrátem hlavního
města Prahy ohledně poskytnutí výhodných
datových balíčků pro základní školy. Nejde
však pouze o vybavení. Nezbytně nutné je
nezapomínat na asistenční výuku a pomoc
dětem se speciálními potřebami ve chvíli, kdy
se přechází na distanční výuku.
Městská část chce maximálně podpořit školy
a pomoci jim při současné zásadní proměně
výuky, která s největší pravděpodobností
udá nový směr celého vzdělávacího systému.
Proto rozhodla, že distanční vzdělávání bude
zapojeno jako jedno ze stěžejních témat pro
pracovní skupinu Místní akční plány rozvoje
vzdělávání, která právě zpracovává koncepci
rozvoje pro Prahu 10 na další období.

ŽÁCI
NAPSALI KNIHU

podobné aktivity za nesmírně důležité. Když
slyší a zpracovávají příběhy osob, které
znají od malička, je pro ně najednou historie
mnohem bližší. Navíc, aniž by si to vlastně
uvědomovaly, učí se rozeznávat souvislosti,
selektovat informace a zpracovávat je,“
hodnotí vydání knihy ředitelka školy Ivana
Vaňková. Tento rok by škola chtěla získané
zkušenosti rozvíjet dál a začít s tvorbou knihy
zaměřené na rok 1968.
ZŠ Karla Čapka je známá tím, že klade velký
důraz na praktické a mimoškolní aktivity.
Konkrétně Veronika Dynterová spolu se
svojí kolegyní Markétou Žítkovou se jejich
organizaci věnují celoročně – a propagují
je i pod společným jménem 2Lehrerinnen.
V prosinci mají v plánu znovu zorganizovat
oblíbený Krampuslauf, populární průvod čertů,
i když jeho konání bude samozřejmě závislé
na aktuální epidemiologické situaci. Zároveň
provozují netradiční kroužek „Pes a já“, kde se
děti učí, jak se správně chovat ke čtyřnohým
mazlíčkům. Pedagožky ho založily poté,
co zaznamenaly rostoucí počet dětí, které
projevují panický strach ze psů.

V říjnu se ve Vršovickém divadle Mana
uskutečnil křest knihy „Střípky vyprávění“,
spojený s autogramiádou. Knihu vytvořili
v průběhu dvou let žáci nynější osmé třídy
ze ZŠ Karla Čapka pod vedením třídní
učitelky Veroniky Dynterové. Je složena ze
vzpomínek jejich babiček, dědečků, pratet
a dalších příbuzných a obsahuje například
i příběh jedné z posledních lidických žen,
která přežila koncentrační tábor.
„Střípky vyprávění jsme dávali dohromady
během vyučování i ve volném čase, kdy jsme
si povídali s pamětníky, přepisovali texty,
tvořili ilustrace a infoboxy. Na projektu se
podílelo dvacet žáků,“ popisuje Veronika
Dynterová. Nebylo to poprvé, kdy tímto
originálním způsobem rozvíjela vztah svých
žáků k historii a literatuře – nové dílo volně
navazuje na dřívější titul „Vršovice vyprávějí“.
„K napsání první knihy mě přivedly samy děti,
které mi v hodinách dějepisu líčily příběhy
svých babiček a dědečků z Vršovic. Proto
jsme je navštívili, vyrazili do nedalekého
domova důchodců i do ulic Vršovic a povídali
si s lidmi, jak se žilo dříve,“ popisuje začátky
školní literární tradice paní učitelka Dynterová.
Kniha v roce 2018 obsadila třetí místo
v soutěži Zlatý diktafon, již vyhlašuje Česká
asociace orální historie.
„Střípky vyprávění“ sestávají z celkem
jedenácti lidských příběhů na 145 stranách.
Kromě sugestivního svědectví
z koncentračního tábora nechybí ani příběh
pána, který je autorem obalu na oblíbenou
čokoládu značky Margot, nebo historie
„českého Indiana Jonese“, který v Praze
objevil největší pravěký hrob. „V době, kdy
se často mluví o tom, že děti mají malý
zájem o čtení a o svět kolem sebe, považuji

FOTO: MARKÉTA ŽÍTKOVÁ

Místostarosta pro školství David Kašpar
má velkou radost z ředitelů a učitelů, kteří
k práci s dětmi přistupují takto komplexně:
„Rozvíjet u dětí kreativitu, posilovat jejich
sounáležitost se školou či propojovat
teoretické s praktickým. To vše jsou aspekty,
které u našich škol podporujeme.“
PRAHA 10 / LISTOPAD 2020
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
FUNGUJE
Pro žákovský parlament v ZŠ U Vršovického nádraží začal letošní školní
rok v ostrém tempu. „Z voleb, které proběhly v rámci třídnických hodin
napříč školou v nultých až devátých ročnících, vzešel tým třiceti tří
aktivních dětí, které hned v září zahájily práci pro naši komunitu,“ shrnuje ředitelka školy Jana Frojdová. Členové parlamentu se poté rozdělili
do čtyř výborů, které se budou starat o různé oblasti.
Zavření škol sice všem
narušilo plány, ale žáci
zůstávají aktivní i v době
distančního vzdělávání.
Koordinátorka žákovského parlamentu Alena
Bartošová k setkávání
na dálku dodává, že
jeho členové se účastní
schůzek prostřednictvím
aplikace Teams a jednají
o detailech jednotlivých projektů: „Nezdá se to, ale i v době distanční
výuky se dají tvořit školní noviny, byť jsme omezeni například ve focení,
nebo se dá vyřešit spousta provozních záležitostí.“

Parlamentní výbor pro akce a události shromažďuje podněty k celoškolním akcím, iniciuje oslavy a aktivně se podílí na jejich přípravách.
Momentálně je pro tento výbor tématem číslo jedna oslava 90. výročí
otevření historicky cenné školní budovy. „Původně jsme zamýšleli
oslavy ve velkém stylu,“ přiznává předsedkyně žákovského parlamentu Tamara Macková z deváté třídy, „ale pandemie koronaviru
a nakonec i uzavření škol nám plány překazily. Snažíme se teď alespoň
na dálku uspořádat důstojnou výstavu, která připomene školství
30. let 20. století, a chystáme také speciál do našeho školního časopisu. Uvidíme, jestli se nám to z domovů od počítačů podaří.“
Parlamentní výbor pro provoz školy už shromáždil spoustu tipů od žáků
z různých tříd. Chtějí například prosadit nástěnku, která by přehledně
zaznamenávala suplování učitelů, nebo pořídit různé vychytávky do šaten.
Nápady momentálně projednává, a až situace dovolí, seznámí s nimi
vedení školy. „Tato činnost žákovského parlamentu je jedním z pilířů učení
demokratických principů, které chceme na ZŠ U Vršovického nádraží
i v budoucnu posilovat,“ pochvaluje si ředitelka Jana Frojdová. Její škola je
ostatně součástí projektu „Škola pro demokracii“ a aktivně spolupracuje
s Centrem pro demokratické učení.

Parlamentní výbor pro školní média tedy nadále zajišťuje obsah školního
lifestylového časopisu sChOOL a nových novin nazvaných Nástupiště,
které parlament vydává jednou měsíčně. Členové tohoto výboru shromažďují ve svých třídách náměty, aktivně připravují texty a snaží se o propagaci školních médií včetně webu a sociálních sítí.

Skutečnou specialitou ZŠ U Vršovického nádraží je parlamentní výbor
pro dobrou náladu. Ten by měl iniciovat drobné projekty, které přinášejí radost všem ve škole. „Svými úsměvy a klidně i úplně malinkatými
dobrými skutky přispívají žáci z tohoto výboru k pohodové atmosféře
ve škole,“ vysvětluje předsedkyně Tamara Macková, které se prý líbí, jak
se do činnosti pustily zejména menší děti z parlamentu. „Před uzavřením
školy jsme stihli například rozjet Kalendář pro dobrou náladu. Ten spočívá v tom, že každé pondělí distribuujeme do tříd připravené plakátky,
na nichž upozorňujeme na veselé mezinárodní dny typu Den hry na babu
nebo Den dezertů. Zdůrazňujeme na nich také, kdo má v daném týdnu
svátek, aby nikdo nezapomněl popřát svým kamarádům a kamarádkám
všechno nejlepší,“ shrnuje koordinátorka Alena Bartošová.

SEŠLÁPNI PETKU
S EVOU SAMKOVOU!

pomoci je to podle mě nejlepší způsob, jak se něco naučit. Životnímu
prostředí a vztahu k přírodě se na Desítce věnujeme dlouhodobě,
a i proto mám radost, že naše děti tuto snahu vnímají, což v rámci
soutěže jednoznačně dokázaly,“ říká místostarostka pro životní
prostředí Jana Komrsková.

V soutěži Sešlápni kartony a PETky s Evou Samkovou, která učila
děti, jak správně ukládat tříděný odpad do barevných kontejnerů,
nejvíce zabodovaly snímky od žáků ze Základní školy U Roháčových
kasáren a od dětí z Mateřské školy Tuchorazská. Za nápadité fotografie
obdrželi vítězové finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Ceny jim
předala ambasadorka soutěže, olympijská vítězka a mistryně světa
ve snowboardcrossu Eva Samková spolu s místostarostkou Prahy 10
Janou Komrskovou. Pořadatelem kampaně a poskytovatelem cen je
AVE CZ, společnost podnikající v oblasti odpadového hospodářství.
Cílem soutěže bylo hravou formou vysvětlit, jak správně nakládat
s recyklovatelným odpadem. Sešlapáváním velkých kusů papíru nebo
plastu se mohou ušetřit až dvě třetiny místa v popelnici. Soutěžní
fotografie měly zachytit okamžik, kdy děti sešlapáváním či jiným
způsobem připravují odpad před vyhozením. „Často se nestačím divit
tomu, co ve svém bydlišti objevím v popelnicích na tříděný odpad.
Proto jsem se do projektu ráda zapojila,“ vysvětlila Eva Samková, pro
niž si děti připravily písničku jako poděkování za její podporu. Vítězná
ZŠ U Roháčových kasáren spojila dva nápady v jeden – žáci nejprve
stavěli Berlínskou zeď a učili se o její historii a poté celou kartonovou
zeď sešlapali.
Díky podpoře soutěže ze strany radnice se do ní zapojilo hned několik
škol z Prahy 10. „Líbil se nám celkový koncept soutěže, který se dětem
snaží podat problematiku ohleduplnosti vůči životnímu prostředí
zábavnou a zážitkovou formou. Stejně jako například u kurzů první
18
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A Pavla Ivácková, mluvčí společnosti AVE CZ, k myšlence soutěže
dodává: „Češi jsou v třídění odpadu velmi svědomití. Cílem naší
kampaně bylo především ukázat, jak mohou životní prostředí chránit
ještě o kousek lépe.“

SOUTĚŽ Z POHLEDU PRACOVNIC MŠ TUCHORAZSKÁ

Myšlenka efektivnějšího a levnějšího svozu odpadu, méně nepořádku
okolo popelnic a lepší využití odpadu nás oslovila. Děti musíme učit
chovat se ekologicky a hospodárně. V naší školce již třetím rokem

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
sbíráme starý papír ve spolupráci s firmou KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o.,
a jsme v tom přeborníky. Z těchto důvodů jsme se rádi do soutěže
zapojili. Povídali jsme si s dětmi o nutnosti a správnosti třídění odpadu
a užili si spoustu legrace při sešlapávání PET lahví a rozebírání
papírových krabic.
Vrcholem našeho snažení byla obrovská papírová bota v barvách
popelnic pro tříděný odpad, kterou s dětmi vytvořila paní učitelka Mirka
Danešová. S touto botou se před budovou školky vyfotili nejaktivnější
dětští „tříditelé“.
Tváří osvětové kampaně se stala šampionka Eva Samková.
Seznámili jsme děti s její sportovní kariérou, která je jistě spjata se
správným životním stylem, houževnatostí, odvahou, zdravou výživou
a především s tréninky a smyslem pro fair play. Zpětně jsme Evě
Samkové fandili u interaktivní tabule při jejím dechberoucím vítězném
sjezdu. To bylo radosti a křiku.
Velice nás potěšila zpráva, že právě naše fotografie se stala
fotografií vítěznou. Symbolický šek na deset tisíc korun dětem,
paní ředitelce Janě Tůmové a paní učitelce Mirce Danešové předala
na školní zahradě osobně snowboardcrossová královna. K tomuto
slavnostnímu aktu připravili doprovodný program předškoláčci
pod vedením paní učitelky Ivety Labuzíkové a paní učitelky Anny
Vejvodové. Děkujeme všem za krásné zážitky, osvojení si nových
dovedností a za velikou legraci.
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území
MČ Praha 10 (MAP II)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

UKLIZENÁ DESÍTKA

NAVRHNĚTE VÝZNAMNÝ STROM
Praha 10 chce po delší době rozšířit počet
svých tzv. významných stromů. Za ně jsou
považovány dřeviny spojené s důležitou historickou událostí, se zajímavým poselstvím,
kvůli němuž byly vysazeny, nebo s netradičním
místem, na němž rostou. Mohou to být také
dřeviny nápadné velikosti, krajinné dominanty
či zvláštní dendrologické druhy.
Zatímco památné stromy jsou evidovány
a označovány ze zákona, u významných stromů
toto neplatí. Zde záleží především na aktivních
občanech nebo spolcích. Pokud stromy vysazené na počest výročí či nějaké důležité události nejsou řádně a stabilně označeny, jejich poselství
se postupně vytrácí, což je určitě škoda. Tradice významných stromů se
na Desítce píše od roku 2017, kdy radnice na návrh někdejšího předsedy
Výboru pro životní prostředí Zdeňka Vávry nechala nainstalovat u třech
stromů informační cedule. Tuto aktivitu chce oživit současný předseda
výboru Milan Maršálek, který vaše návrhy na památné stromy rád uvítá
do 30. 11. 2020 na e-mailové adrese stromy@praha10.cz.
Seznam desítkových významných stromů naleznete na stránkách
www.praha10.cz a databázi všech pražských významných stromů si
můžete prohlédnout na adrese www.prazskestromy.cz. Seznam vzniká
vlastním šetřením autora, kterým je pan Aleš Rudla z Národního památkového ústavu, a také ve spolupráci s pamětníky, kronikáři, úřady městských
částí a z podnětů široké veřejnosti. Aktuálně je v Praze celkem evidováno
313 významných stromů.
PLACENÁ INZERCE

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se v září a říjnu zapojili do podzimního úklidu veřejných ploch na Praze 10 v rámci celonárodní akce Ukliďme
Česko. I když se některé plánované úklidy v důsledku současné celospolečenské situace neuskutečnily a na dalších mohla být účast komornější
než obvykle, dobrovolníci přesto odstranili z vytipovaných míst nemalé
množství odpadu. Již tradičně se uskutečnil úklid v Bohdaleckém lese,
v oblasti Sedmidomky a v lese při Rabakovské ulici. Odstranění rozsáhlejších skládek zajistili firemní dobrovolníci v okolí Heldovy a Niederleho
ulice v Malešicích, uklízelo se rovněž kolem Botiče v Záběhlicích, při
Tehovské ulici nebo mezi ulicemi Magnitogorská a Baškirská.
Pomoci přírodě
a koneckonců
i sobě od poházených odpadků
třeba v okolí
svého bydliště je
samozřejmě možné kdykoliv.
Zvláště v současném období
různých omezení
může být pohyb
venku spojený se
sbíráním nečistot
vítanou aktivitou. A kdyby se vám podařilo nashromáždit odpadků větší
množství, můžete se obrátit na radnici Prahy 10 s žádostí o zajištění jejich odvozu. Pro dobrovolnické úklidy máme stabilně připravené pytle či
rukavice, které vám můžeme poskytnout. Na stránce www.uklidmecesko.cz
najdete mnoho informací a rad, jak se do úklidu zapojit nebo jak jej
v příznivější době zorganizovat se svými známými, kolegy či sousedy.
Za Desítku čistou a upravenou!
PRAHA 10 / LISTOPAD 2020
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SVOZ ODPADU

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Do kontejnerů lze odkládat výhradně domovní
odpad objemného charakteru – nábytek,
podlahové krytiny, kovové odpady, zdravotní
keramika, zrcadla, lyže apod. Do kontejnerů
nepatří nebezpečné odpady (vč. ledniček,
monitorů, televizorů, autobaterií apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů
z podnikatelské činnosti. K bezplatnému
předání objemného odpadu včetně nebezpečného můžete využít sběrné dvory hlavního
města Prahy, například v Teplárenské, Zakryté,
Perucké či Malešické ulici. Ve sběrných dvorech je otevřeno v pondělí až pátek od 8.30
do 18.00 a v sobotu od 8.30 do 15.00 hod.
TERMÍNY PŘISTAVENÍ
místo přistavení

datum čas přistavení katastr

Magnitogorská x Tádžická

7. 11.

8.00–12.00 Vršovice

Na Slatinách

7. 11.

10.00–14.00 Michle

Nedvězská č. 6–12

9. 11.

13.00–17.00 Strašnice

Práčská č. 37

9. 11.

13.00–17.00 Záběhlice

28. pluku x Na Míčánkách

9. 11.

14.00–18.00 Vršovice

Na Křivce x Osnická

9. 11.

14.00–18.00 Michle

Na Hroudě x U Hráze

9. 11.

15.00–19.00 Vršovice

Litevská x Bajkalská

10. 11.

15.00–19.00 Vršovice

Nad Primaskou x Nad Olšinami

11. 11.

13.00–17.00 Strašnice

Sněženková x Jiříčkové

11. 11.

14.00–18.00 Záběhlice

Saratovská x Kralická

12. 11.

13.00–17.00 Strašnice

Nad Úžlabinou

12. 11.

14.00–18.00 Malešice

K Botiči x Ukrajinská

12. 11.

15.00–19.00 Vršovice

Káranská x Bydžovského

14. 11.

8.00–12.00 Malešice

Práčská x Topolová

14. 11.

10.00–14.00 Záběhlice

Limuzská x V Úžlabině

16. 11.

13.00–17.00 Strašnice

U Kombinátu

16. 11.

13.00–17.00 Strašnice

Dětská

16. 11.

14.00–18.00 Strašnice

Na Universitním statku

16. 11.

14.00–18.00 Malešice

Heldova x Niederleho

16. 11.

15.00–19.00 Malešice

Voděradská x Krupská

18. 11.

13.00–17.00 Strašnice

Cerhenická x Nad Vodovodem

18. 11.

14.00–18.00 Malešice

U Záběhlického zámku

19.11.

13.00–17.00 Záběhlice

Kounická x Černická

19. 11.

14.00–18.00 Strašnice

Přetlucká x Vyžlovská

19. 11.

15.00–19.00 Strašnice

Ve Stínu x Na Výsluní

21. 11.

8.00–12.00 Strašnice

Běchovická x Révová

21. 11.

10.00–14.00 Strašnice

Vilová x Pod Rapidem

23.11.

Ryšánkova x Ve Slatinách

SVOZ
NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ

Sedmidomky

23. 11.

15.00–19.00 Michle

Vlašimská x Bratří Čapků

24. 11.

15.00–19.00 Vinohrady

U Trati x Na Spádu

25. 11.

13.00–17.00 Strašnice

U Roháčových kasáren x
Novorossijská

25. 11.

14.00–18.00 Vršovice

Na Vinobraní x Oty Pavla

26. 11.

13.00–17.00 Záběhlice

V Rybníčkách

26.11.

14.00–18.00 Strašnice

Janderova x Chládkova

26. 11.

15.00–19.00 Malešice

Dobročovická x Slapská

28. 11.

8.00–12.00 Strašnice

Chorvatská x Dykova

28. 11.

10.00–14.00 Vinohrady

Topolová x Jahodová

30. 11.

13.00–17.00 Záběhlice

Práčská 101

30. 11.

13.00–17.00 Záběhlice

Ruská x Tolstého

30. 11.

14.00–18.00 Vršovice

V Korytech x Jesenická

30. 11.

14.00–18.00 Záběhlice

Šafránová x Chrpová

30. 11.

15.00–19.00 Záběhlice

Kodaňská x Norská

1. 12.

15.00–19.00 Vršovice

Vrátkovská x Tuklatská

2. 12.

13.00–17.00 Strašnice

Přetlucká x Prusická

2. 12.

14.00–18.00 Strašnice

TRASA C (VRŠOVICE, STRAŠNICE) – ÚTERÝ 3. 11.

Rybalkova x Charkovská

3. 12.

13.00–17.00 Vršovice

místo přistavení

Pod Strání

3. 12.

14.00–18.00 Strašnice

Vladivostocká x Krasnojarská

15.00–15.20

Hostýnská

3. 12.

15.00–19.00 Strašnice

Jakutská x Volyňská x Dukelská

15.30–15.50

Michelangelova

5. 12.

8.00–12.00 Strašnice

Litevská x Kubánské nám.

16.00–16.20

Mokřanská x Běžná

5. 12.

10.00–14.00 Strašnice

Na Hroudě x U Hráze

16.30 – 16.50

Srbínská x Svojetická

17.00 – 17.20

U Trati x Na Spádu

17.40–18.00

Nosická (u domu č. o. 20)

18.10–18.30

Saratovská (parkoviště) x Kralická

18.40–19.00

Nad Primaskou x Nad Olšinami

19.10–19.30

KONTEJNERY
NA BIOODPAD
Velkokapacitní kontejnery se nově přistavují
i v pátek odpoledne. Jsou určené pro zahradní
bioodpad, který zahrnuje větve, trávu, listí,
spadané ovoce, zbytky rostlin, případně jiné
bioodpady ze zahrádek rodinných domů.
Do kontejnerů není možné vkládat jiné druhy
odpadů. K odkládání bioodpadů slouží také
sběrné dvory hlavního města Prahy nebo stabilní sběrné místo bioodpadu v Dřevčické ulici.
Občané Prahy za předání bioodpadu ve sběrných dvorech či sběrně bioodpadu nic neplatí.
TERMÍNY PŘISTAVENÍ
místo přistavení

datum čas přistavení katastr

Listopadový mobilní svoz nebezpečných odpadů proběhne i v sobotu. Lze při něm zdarma
odevzdat následující druhy odpadů: baterie,
akumulátory, nespotřebované a staré léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob
od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací
oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady
s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy
(přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla, fotochemikálie. Odpady je
nutné předat výhradně osádce svozového vozidla.
Odebírají se také použité rostlinné oleje v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích.

čas

TRASA D (STRAŠNICE) – SOBOTA 7. 11.
místo přistavení

čas

Mokřanská x Běžná (u separace)

8.00–8.20

Rubensova x Přetlucká

8.30–8.50

Křenická x Olešská

9.00–9.20

Štíhlická x Tehovská x Doubravčická

9.30–9.50

Krupská x Voděradská

10.00–10.20

Pod Strání (u č. 24) x Nedvězská

10.30–10.50

Slapská x Žermanická x Štěchovická

11.00–11.20

Dětská x Brigádníků (u stanoviště tř. sběru)

11.30–11.50

Dvouletky x U Kombinátu

12.00–12.20

Michelangelova x Raffaelova

12.30–12.50

Na Křivce x Osnická

6. 11.

15.00–18.00 Michle

V Rybníčkách x Šibřinská

7. 11.

9.00–12.00 Strašnice

TRASA E (STRAŠNICE, MALEŠICE) – SOBOTA 21. 11.

Prusická x Uhříněveská

7. 11.

9.00–12.00 Strašnice

místo přistavení

Na Vinobraní x Nad Trnkovem

7. 11.

13.00–16.00 Záběhlice

Na Třebešíně x Nad Kapličkou

8.00–8.20

U Kombinátu

7. 11.

13.00–16.00 Strašnice

Nad Vodovodem x Hostýnská

8.30–8.50

Počernická x Přistoupimská

9.00–9.20

Káranská x Bydžovského

9.30 – 9.50

Rektorská x Bakalářská

10.10–10.30
10.40–11.00

čas

Vydrova x Strnadova

14. 11.

9.00–12.00 Malešice

13.00–17.00 Vinohrady

nám. Mezi Zahrádkami x
Podléšková

14. 11.

9.00–12.00 Záběhlice

23. 11.

13.00–17.00 Záběhlice

Dvouletky x Solidarity

14. 11.

13.00–16.00 Strašnice

Janderova x Chládkova

Popovická

23. 11.

14.00–18.00 Michle

U Záběhlického zámku

21. 11.

9.00–12.00 Záběhlice

Černická x Kounická

Omská x Murmanská

23. 11.

14.00–18.00 Vršovice

Molitorovská x Bylanská

21. 11.

9.00–12.00 Strašnice

Vrátkovská x Tuklatská

11.40–12.00

Na Slatinách x Nad Elektrárnou

21. 11.

13.00–16.00 Michle

Názovská x Na Palouku

12.10–12.30
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ
INZERCE ZDARMA

péči jak dospělým, tak i dětským pacientům.
Máme smlouvy se všemi zdravotními
pojišťovnami. V příjemném prostředí
Vršovic! Sámova 410/28, www.ckpsamova.cz,
777 980 996
PETR TOBOŘÍK ELEKTROINSTALACE
Veškeré práce v oboru elektroinstalace.
toborik@seznam.cz, 734 592 972
JAN ČÍŽKOVSKÝ / MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ
Montáž SDK včetně elektroinstalace, přípravy
pro montáž kuchyní, výdřevy pro zavěšení
skříněk a polic, odtahy digestoří a SDK zakrytí,
montáže příček s pouzdrem pro posuv. dveře,
akustické předstěny, reviz. dvířka a další.
jcizkovsky@email.cz, 603 965 238

BIOPOTRAVINY VRŠOVICE
Přijďte k nám nakoupit jak zdravou výživu, tak
základní potraviny, čerstvé pečivo, zeleninu,
prvotřídní kávu, vína, čaje, čokolády. Jsme
malý obchůdek bez front s vlídným přístupem
k zákazníkovi. Otevřeno všední dny 7.45–18.30,
ve čtvrtek do 19.00 hod. Na Spojce 16,
www.facebook.com/biovrsovice, 737 356 008,
602 978 022

ZÁBĚHLICKÝ SCUK
Znáte online farmářské tržiště Scuk?
Můžete zde nakupovat dobroty přímo od asi
250 farmářů za férové ceny. Připojte se k online
nákupní skupině, kde můžete objednávat zboží
každý den – výdej je na adrese Záběhlická 108.
www.scuk.cz/zabehlice, 606 649 278
BENEXIS
Stavební firma nabízí kompletní i částečné
rekonstrukce domů, bytů, obchodů a kanceláří,
od bourání po finální práce. Též malujeme
společné prostory, jako chodby a schodiště.
Projekt a stavební povolení zajistíme.
www.benexis.cz, 774 955 328

TETY NA HLÍDÁNÍ
Naše Tety již pět let pomáhají rodičům po celé
Praze. Tety rády vyzvednou děti ze školky,
přesunou je na kroužek. Zajistí pohyb venku
i kočárkování. Ceny jsou od 160 Kč/hod.
Minimální délka hlídání je 2,5 hodiny. Ozvěte se
a vyberte si svou Tetu. www.tetynahlidani.cz,
730 182 931

KREJČOVSKÉ SLUŽBY FAMOOD
Opravy a úpravy veškerých oděvů, šití
a opravy bytového textilu, zakázkové
krejčovství, půjčovna kostýmů, žehlení košil.
Vše rychle, za příznivé ceny. Každý den od 9.00
do 16.00 hod. Moldavská 1375/5,
www.famood.cz, 224 930 659

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE SÁMOVA
Rehabilitační lékař, fyzioterapie, psychoterapie
a masáže. Jsme zdravotnické zařízení
s psychosomatickým přístupem, poskytující

KREJČOVÁ V PRAZE
Šití na zakázku, opravy a úpravy oděvů. Čištění
oděvů. Ostružinová 2181/24,
www.krejcovavpraze.cz, 733 612 090

REAL-REALITY
Realitní specialista, prodej – pronájem – správa
nemovitostí. Odhad nemovitosti zdarma,
výkup nemovitostí, aukce nemovitostí. Osobní
přístup, rychlé jednání a perfektní servis. Ráda
Vám zodpovím Vaše dotazy na nezávazné
schůzce. 28. pluku 1011/14, real-reality@post.cz,
604 268 918
PARMINUT.CZ / RADIM HASALÍK
Zdarma 60 minut konzultace online marketingu.
Využíváte internet pro své podnikání? Volejte
marketéra s více než 17 lety zkušeností. Využilo
přes 600 podnikatelů. Reference: Seznam.cz,
Eset, Datart, ProMistry.cz. 95% spokojenost
zákazníků. Rembrandtova 17, www.parminut.cz,
773 950 233

PLACENÁ
ŘÁDKOVÁ INZERCE
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, 777 038 000
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK extrakční
metodou. Praxe 8 let, 732 212 022 – DÁMY
S LUXEM
Oprava žaluzií – výměna vodicích lanek –
nové žaluzie – seřízení plastových oken
a balkonových dveří – antismogové sítě –
sítě proti hmyzu. pavel.janci@email.cz,
733 720 950
AKADEMIE DOUČOVÁNÍ – Nabízíme
pomoc s přípravou k přijímacím zkouškám
na SŠ a víceletá gymnázia z matematiky
a pravidelné doučování matematiky a fyziky
pro ZŠ a SŠ. 607 570 747
PLACENÁ INZERCE

200pr6axe
t
14 le
2020
Autentické reference
klientů na Facebooku
a na Firmy.cz

Vždy dostupní
Vždy spolehliví
Vždy profesionální

Člen Asociace realitních kanceláří ČR

602 228 236

DESÍTKOVÁ KŘÍŽOVKA

RŮŽENA KOLDOVSKÁ (1875–1943)

ZDROJ: NÁRODNÍ DIVADLO

V listopadu si připomeneme 145. výročí
narození významné sopranistky, která se
nesmazatelně zapsala do dějin české opery.
Studovala zpěv v Pivodově pěvecké škole
a mimiku u režiséra Josefa Šmahy a herce
Karla Želenského. Ještě ani ne dvacetiletá
dostala příležitost několikrát pohostinsky
vystoupit v Národním divadle a po úspěchu
zde byla v březnu 1895 přijata do stálého
angažmá. Její kariéra trvala pouhých jedenáct
let, ale za tu dobu se představila ve více
než čtyřech desítkách oper, nejčastěji
v (… dokončení v tajence). Proslulost si
získala ohebným hlasem se silnými výškami
a výbornou technikou. V roce 1898 ji však
zaujala švédská pěvkyně Alma Fohstroemová,

jejíž některé technické efekty se pokoušela napodobit. Začala přepínat
hlas, což vedlo zprvu k přechodné a potom k chronické poruše hlasivek,
a proto byla z Národního divadla v září 1900 propuštěna. Po roce se
dokázala zotavit, vrátila se do svých bývalých rolí a nastudovala i několik
nových. Po dalších pěveckých obtížích ještě na přelomu let 1906–1907
účinkovala v činohře, ale nakonec z divadla definitivně odešla a věnovala
se žurnalistice. Jako redaktorka například vedla přílohu deníku
Samostatnost nazvanou Rodinný krb. Sama byla dvakrát vdaná – nejprve
si vzala doktora Václava Cicvárka a po jeho smrti publicistu a prozaika
Miloše Čtrnáctého. S ním žila ve vile na Vinohradech, v bezprostředním
sousedství Karla a Josefa Čapkových.
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. listopadu 2020. Nezapomeňte uvést svou
adresu či jiný kontakt. Tři vylosovaní výherci od nás obdrží knihu.
Tajenka z minulého čísla zní „na klinice plastické chirurgie“. Knihu
za správnou odpověď od nás dostanou: Bohumil Chán, Záběhlice;
Marie Rejmanová, Praha 15 a Bogdan Romenskii, Vršovice.
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PLACENÁ INZERCE

2m

2 metry nás
nerozdělí
Obchody a služby NC Eden
jsou pro Vás otevřeny.
Chraňte prosím sebe i ostatní
dodržováním pravidel,
která jsme pro bezpečný nákup zavedli.

www.nceden.cz

