VÝSTAVU O KARLU ČAPKOVI
SI PROHLÉDNĚTE ONLINE

DO ZASTÁVKY PRAHA‑STRAŠNICE
UŽ VLAKY NEPOJEDOU

Letošní oslavy 130. výročí
Čapkova narození vyvrcholí
symbolicky – původně
venkovní expozice o životě
a díle slavného spisovatele je
nyní přístupná i na webu

Kvůli narovnání benešovské
trati zde po 106 letech
skončí dopravní ruch. Hned
vzápětí 13. prosince se pro
cestující otevře nová stanice
Praha‑Eden

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

VÁNOČNÍ
SVĚTLO NADĚJE
ROZHOVOR S KAZATELKOU
EVOU ŠORMOVOU
NA STR. 10–12

PLÁNOVACÍ KONTEJNER
FOTO KRYŠTOF ŠTAFL
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Projekt Nový Eden jsme
podrobně představili v říjnovém čísle
KDE vám
S
POTK E
ÁME
radničního měsíčníku. Zahrnuje
náročnou rekonstrukci radnice Prahy 10
a architektonicko‑urbanistickou soutěž, která má najít odpovídající
budoucí využití bývalého kulturního domu Eden a navrhnout úpravy
jeho bezprostředního okolí. Celá lokalita projde v příštích letech
významnou proměnou, jejímž výsledkem by měl být kvalitní veřejný
prostor, který zvýší také kvalitu bydlení na přilehlém sídlišti. „O tomto
projektu se od nás mohl každý dozvědět více v informačním kontejneru,
který byl umístěn před vršovickým nákupním centrem Eden od 14. září
do 9. října. Pokud jste sem za námi zavítali, rádi jsme vám poskytli
všechny podstatné informace o našich plánech, mohli jste využít
naši osobní přítomnost a neformálně diskutovat na různá témata jak
s radními, tak s architekty,“ říká starostka Renata Chmelová.

VÝSLEDKY
ANKETY

Informační kontejner nabízel rovněž pestrý doprovodný program,
který byl veřejnosti přístupný zdarma. Kromě uměleckých vystoupení,
odborných přednášek a promítání se zaměřil i na historii a architekturu
sídliště Vlasta, budoucnost objektu Koh‑i‑noor nebo informace
o Strategii pro Prahu 10 na dalších deset let. Oslovili jsme přes
700 občanů, kteří se zajímali o proměnu okolí radnice a kulturního
domu Eden a 226 z vás využilo možnost vyplnit krátkou anketu

o tom, jak zdejší území vnímáte a jakou budoucnost byste si pro něj
představovali. „Výsledky ankety budou přínosné jak pro přípravu
zadání soutěže, tak pro ty, kteří se do architektonicko‑urbanistické
soutěže přihlásí. Její vyhlášení připravujeme s Českou komorou
architektů na jaro příštího roku,“ shrnuje místostarosta Martin Valovič.
Více informací o záměru Nový Eden najdete na stránkách
www.praha10.cz/novyeden.

VÝSLEDKY ANKETY
rozhodně ano ano ani ano, ani ne ne rozhodně ne

ČÍM SE PODLE VÁS
PROSTOR V OKOLÍ
BÝVALÉHO KD EDEN
VYZNAČUJE?
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Kavárnami
a restauracemi

Kvalitním
bydlením

Bezpečným
prostředím

Pohodlným
pohybem pěších
a cyklistů v území

Je mi
– méně než 18 let
– mezi 18 a 25 lety
– mezi 26 a 40 lety
– mezi 41 a 60 lety
– mezi 61 a 75 lety
– 76 let a více

Bydlím
– na sídlišti Vlasta
– ve Vršovicích
– ve Strašnicích
– v Malešicích
– v Záběhlicích
– v Zahradním Městě
– na Vinohradech
– v Praze 10
Nebydlím v Praze 10

ÚVODNÍ SLOVO

OBSAH
Letošní rok rozhodně nepřál
ani podnikání a ekonomice jako
takové. Mrzí mě, že nejtvrdší
dopad má současná krize na
drobné podnikatele, obchodníky
a pohostinství. Víme, že právě
malé obchody a restaurace
utvářejí podobu města, ve
kterém rádi žijeme. Proto
prosím, nezapomínejme na tyto
lidi a jejich problémy. Udělejme
všechno pro to, abychom udrželi
drobné podnikání nad vodou
a podpořme je svým nákupem.
Ocení to!

PROSINEC JE MĚSÍC,
KDY SE OHLÍŽÍME
a bilancujeme uplynulý rok. Můžeme ten
letošní hodnotit jako dobrý? Rok 2020 se
nesl ve znamení nové, zákeřné nemoci, která
ovlivnila život každého z nás. Nešlo jen
o zdraví, které jsme si museli chránit. Všichni
jsme nějakou formou pocítili dopady na
ekonomiku a podnikání, na školy a vzdělávání,
na možnost cestovat a setkávat se se svými
blízkými.
Já však chci zůstat ve svém ohlédnutí za
končícím rokem pozitivní. Každý problém
ze své podstaty představuje i novou
příležitost a výzvu. Vzpomeňme na solidaritu
a odhodlání, se kterým jsme od jara čelili
nástupu nemoci a pomáhali si navzájem.
Na podzim pak vidíme stovky a tisíce
dobrovolníků, kteří jdou pomoci do nemocnic
a sociálních zařízení, aby se z krize nestala
nakonec katastrofa. Zažíváme mimořádnou
dobu, kdy doslova na koleně zavádíme ze dne
na den výuku přes internet. I když ne všechno
funguje perfektně, daří se alespoň částečně
překonat problémy spojené i s výpadky
v ostatních oblastech. Chci proto ze srdce
poděkovat všem, kteří pomáhají a věnují svoji
energii tomu, abychom časy koronaviru zvládli
a naše společnost mohla fungovat i nadále.
Moje mimořádné uznání patří zejména všem
rodičům, kteří se přes noc stali domácími
učiteli a byli nuceni ke své profesi zvládnout
i tento obtížný úkol.

Navzdory svému předsevzetí
dívat se na rok 2020 pozitivně
musím zmínit i něco dalšího. Tento rok nám
až příliš důrazně ukázal, jak málo je vláda
schopna řešit reálné problémy naší země.
Dokud trvala prosperita a panoval klid, kritiku
si příliš mnoho lidí nepřipouštělo. Tvrdý
náraz současné krize ale otevřel mnohým
z nás oči. Chaos, dluhy a malicherné spory
koronavirus neporazí, ba spíše naopak. Nikdo
se nemůže radovat z toho, že se naše země
stala takřka nejpostiženějším státem na světě.
A rozhodující podíl na tom mají právě ti, kdo
měli na starost se na druhou vlnu nemoci
připravit. Dejme si proto do nového roku ještě
jedno důležité předsevzetí: vyměňme ty, kteří
svou práci očividně nezvládli.
Jsem upřímně rád, že naše radnice na
Praze 10 v tomto ohledu jednoznačně uspěla.
Navzdory všem omezením a komplikacím
zůstal úřad pro občany otevřený, fungoval
a plnil svoji roli. I za to chci všem svým
kolegům z rady a úředníkům poděkovat.
Možná, že tento rok byl do značné míry
zastíněn problémy a obavami. To však nemusí
stát v cestě životu a jeho radostem. Věřím,
že s blížícími se Vánocemi si to uvědomíme
o to intenzivněji a budeme se moci ohlédnout
a vidět, že rok 2020 přinesl i něco dobrého.
Milí spoluobčané, přeji Vám proto před
koncem roku nejenom hodně zdraví, ale též
radost, pohodu a štěstí.

Váš místostarosta

Martin Valovič

PARKOVACÍ ZÓNY
PŘEDSTAVENÍ ETAPY 10.4
na praha10.cz/parkovani

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY
posílejte v termínu
1. 12. 2020 – 8. 1. 2021
na parkovani@praha10.cz
Připomínky budou následně
vypořádány do konce ledna 2021.
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RADNICE INFORMUJE

RADNICE
POSÍLILA ÚKLID

NOVÉ
OBECNÍ BYTY

HUMANITÁRNÍ
NOCLEHÁRNA

Praha 10 zahájila spolupráci s novými společ‑
nostmi, které budou na území městské části
zajišťovat úklid veřejných prostranství. Už loni
radnice vypsala veřejné zakázky na úklid chod‑
níků a svoz odpadkových košů. V letošním roce
byli vybráni dodavatelé a došlo k podpisu smluv
na zajištění služeb. Od 1. listopadu tak v oblasti
Vršovic (včetně Vinohrad a Michle) zajišťuje
úklid společnost Zenova a v Záběhlicích (včetně
části Strašnic a Michle) společnost AVE. Oblast
Malešic a části Strašnic převezme od 1. ledna
příštího roku firma AKROP.

Praha 10 má čtrnáct nových obecních bytů,
které vznikly v domě U Vršovického nádraží
30/30. Na jejich vybudování poskytl městské
části dotaci 30 milionů korun magistrát z Fondu
rozvoje dostupného bydlení. Rekonstrukce
objektu na tomto místě původně počítala
s nebytovými prostory, záměr byl ale změněn,
aby radnice rozšířila svůj bytový fond a mohla
pokračovat v otevření dostupného a sociálního
bydlení většímu počtu svých občanů.

Magistrát rozšiřuje počet zařízení, kde mohou
lidé bez domova přečkat zimní mrazy. Huma‑
nitární noclehárna pro tuto ohroženou skupinu
nyní nově funguje od začátku prosince až do
konce března i v areálu u Malešického náměstí
v objektu vlastněném hlavním městem.

„Čistotu veřejného prostoru vnímají občané velmi
citlivě a ani já nejsem výjimkou. Proto věnuji velké
úsilí tomu, abychom úklid oproti minulosti posílili
a zefektivnili,“ říká místostarostka Prahy 10 pro
životní prostředí Jana Komrsková. Cílem uve‑
deného výběrového řízení tak nebylo jen vybrat
nové dodavatele, ale především rozšířit spektrum
činností, za které budou zodpovědní. Dříve byl
úklid chodníků součástí smlouvy zahrnující i péči
o zeleň, nyní jsou obě oblasti oddělené, aby každé
z nich mohla být věnována důkladnější pozornost.

„Byty v brzké době převezme náš Odbor bytů
a nebytových prostor, následně informujeme
magistrát a ten nám doporučí nájemníky. Věřím,
že část jednotek budeme moci přidělit například
pracovníkům v sociální oblasti či zdravotnictví,
kteří budou v objektu pracovat. Toto koncepční
využití by bylo přesně v duchu našich zásad pro
pronajímání obecních bytů,“ říká místostarosta
Petr Beneš, který má v gesci bydlení.
Koncepční přístup k bydlení považuje za prioritu
i pražský magistrát. „Systém bytové politiky na
území hlavního města je dlouhodobě roztříštěný,
různé městské části k němu přistupují různě.
Proto s pražskými částmi spolupracujeme a ini
ciujeme, aby se dílčí systémy maximálně sjedno‑
covaly,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy pro bydlení
a transparentnost Adam Zábranský. V případě
naší městské části ocenil, že v minulém roce své
zásady pro pronajímání bytů změnila tak, aby o ně
mohli žádat i lidé s těmi nejnižšími příjmy, a o při‑
dělování rozhoduje transparentním a spravedli‑
vým způsobem. Individuální přístup k obyvatelům
uplatňuje radnice Prahy 10 také při fungování
poradenského Kontaktního centra bydlení.

Do úklidu nově spadá i pravidelný svoz odpad‑
kových košů, které jsou rozmístěny mimo zelené
plochy. „Doplnili jsme také odvoz černých sklá‑
dek, které bohužel stále vznikají zejména v okolí
nádob na tříděný odpad. Jejich likvidace se dosud
řešila nekoncepčně samostatnými objednávkami.
A rovněž strojní úklid psích exkrementů a zimní
čištění chodníků jsou tentokrát zahrnuty ve
smlouvách,“ dodává místostarostka Komrsková.
Ke konkrétním novinkám také patří, že některé
ulice a koše se budou uklízet a svážet i v nedě‑
li. Kromě údržby, kterou budou mít na starost
nově vybraní dodavatelé služeb, bude s čistotou
v ulicích pomáhat i správní firma PRAHA 10 –
Majetková, kterou zřizuje přímo městská část.
Pravidelně uklízí v deseti lokalitách, které byly
vytipovány na základě zkušeností pracovníků úřa‑
du z terénu a podnětů ze strany občanů. „Většinu
z nich nemáme povinnost uklízet, protože jsou ve
vlastnictví hlavního města Prahy. Obyvatelé ale
berou Desítku jako celek a spolupráce s magis‑
trátem nám v této oblasti přijde velmi účinná,“
vysvětluje Jana Komrsková.
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Desítka disponuje v porovnání s ostatními praž‑
skými městskými částmi jedním z největších by‑
tových fondů – aktuálně vlastní 3 329 jednotek.
Byty přiděluje ve dvou základních kategoriích.
První je dostupné a sociální bydlení, které je ur‑
čeno pro lidi v bytové nouzi: seniory nad 65 let,
mladé lidi do třiceti let, rodiny s dětmi a občany
s návaznou sociální péčí. Druhá skupina bytů je
rozdělována v zájmu obce ve prospěch potřeb‑
ných profesí, kam patří městští strážníci, učitelé,
zdravotníci nebo hasiči. Malá část jednotek se
pronajímá za tržní nájemné, a to formou veřejné
aukce.

Zatímco v celé Praze bude přes nadcházející zimu
fungovat desítka podobných zařízení s celkovou
kapacitou přes 450 lůžek, v Malešicích najde azyl
přibližně 30 lidí. Potřebná místa byla až dosud
k dispozici převážně v centru metropole. Nevy‑
užívaný a pozvolna chátrající objekt na území
Prahy 10 byl vybrán pro pilotní projekt rozšíření
nabídky potřebných služeb do oblastí dál od
centra. „Ve spolupráci s Institutem plánování
a rozvoje hl. m. Prahy a Centrem sociálních služeb
Praha pak pracujeme na vytipování dalších míst,
kde by mohla vzniknout obdobná menší centra,“
popisuje Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro
oblast sociální politiky a zdravotnictví.

V malešickém objektu vznikne dočasná zimní
noclehárna, která bude v provozu nonstop.
Lidé zde budou moci pobývat v teple celý den,
dostanou přikrývky, teplý čaj a jídlo, případně
čisté a teplé oblečení. Přibližně dvakrát týdně
sem zavítá zdravotní sestra, která jim v případě
potřeby poskytne základní zdravotní ošetření.
Centrum by měli využívat především lidé bez
domova pohybující se po území Prahy 10, které
budou terénní pracovníci aktivně oslovovat. „Tím
dojde k dvojímu efektu. Zaprvé pomůžeme sku‑
pině, které v zimních měsících reálně hrozí vážné
zdravotní problémy nebo v některých případech
i fatální následky. A zadruhé zvýšíme ochranu
dalších našich obyvatel,“ říká radní Prahy 10 pro
sociální oblast a zdravotnictví Michal Kočí.
O provozu nového zařízení byla informována také
městská policie. „Tím, že centrum bude provo‑
zováno jako nepřetržitá služba s relativně malou
kapacitou, ale neočekáváme v podstatě žádná
bezpečnostní rizika pro okolí. Záruku bezproblé‑
mového fungování osobně spatřuji také v tom, že
službu budou organizovat Armáda spásy a Cha‑
rita, které mají s provozem zimních nocleháren
dlouholeté zkušenosti,“ prohlašuje ředitel Centra
sociálních služeb Praha Martin Šimáček.

VÁNOČNÍ ANKETA

NENECHME SE SVÁZAT PŘEDSTAVOU IDEÁLNÍCH VÁNOC
Koronavirová pandemie v průběhu letošního roku
významně ovlivnila naše životy. Většina lidí prošla
nějakou negativní zkušeností, ať už se týkala zdra‑
votních problémů, zásadních omezení sociálních
kontaktů, nebo výpadků v pracovních příjmech.
Mnozí byli nuceni řadu osobních věcí přehodnotit
i změnit, jiným se stýská po příbuzných, přátelích
a dalších blízkých nebo jsou frustrovaní ze sní‑

žené možnosti svobodného konání. Asi málokdo
z nás nyní nevzhlíží s nadějí k období nadcházejí‑
cích svátků. Očekávání klidu a rodinné pohody je
značné. Nová situace nám nabízí také příležitost
zamyslet se o něco více nad podstatou samotných
Vánoc. S žádostí o mírné nasměrování jsme se při
té příležitosti obrátili na trojici farářů, s nimiž se
můžete potkat v kostelích naší Prahy 10...

1

2
3

C o je podle Vás podstatou
Vánoc, kterou nezmění ani
epidemie?
J aký skrytý smysl Vánoce mají?
N a které Vánoce vzpomínáte
nejraději?

KAREL KOČÍ

farář Římskokatolické farnosti Neposkvrně‑
ného Početí Panny Marie ve Strašnicích
1 Letošní Vánoce možná budou jiné, než
na jaké jsme zvyklí – podle toho, jaká vládní
nařízení budou zrovna v platnosti. Myslím,
že to nemusíme brát pouze jako negativum.
Zvykli jsme si, že Vánoce jsou o setkávání,
o dárcích, o dobré pohodě, dobrém jídle nebo
volnu pro rekreaci. Možná zapomínáme, že
podstatou Vánoc je radost z faktu, že Bůh se
vydal mezi nás, lidi a rozhodl se s námi sdílet
pozemský život se vším, co k tomu patří.
V evangeliích čteme o tom, že Ježíš se narodil
v Betlémě, kam se museli vydat Josef s Marií
kvůli vládou nařízenému sčítání lidu. Pro
těhotnou Marii to byla obtížná cesta a kvůli
velkým přesunům lidí neměli ani možnost se
lidsky přijatelně ubytovat, a tak musela porodit
ve chlívku v jeskyni, mezi zvířaty. Krátce
nato jim hrozilo velké nebezpečí od Heroda,
který chtěl dítě zabít, protože v něm viděl
možného konkurenta na královském trůně.
Museli uprchnout do Egypta. Mysleme na to,
až nebude o Vánocích všechno podle našich
představ, a nezapomeňme, že vnitřní svobodu
a radost nám nemůže vzít nikdo a nic.

Smyslem Vánoc, dárků, všeho, co si lidé
dávají a navzájem přejí, je ujištění se o dobru,
o tom, že člověk stojí za to, aby byl milován,
2

MATĚJ OPOČENSKÝ

farář Českobratrské církve evangelické
ve Vršovicích
1 Jejich zvláštní nadějnost. To pěkně
ilustruje roční doba, kdy se slaví. Zimní noci,
byť budou ještě dlouhé, se zkracují. Světlo
se vrací. Ještě předtím se čtyři týdny učíme
čekat. Připravovat se a připomínat si, co se
vlastně stalo tehdy kolem toho roku 0 a jak
nás právě tahle událost může proměnit dnes.
Naděje spočívá v tom, že naše životy nejsou
marné, ale kryté Boží chutí nás tady mít
a spolu s námi tady být. Jedno z Ježíšových
jmen zní Immanuel, tj. „Bůh je s námi“ – ať
už jsme sami (nemocní, v karanténě), nebo

že za to stojí i Bohu. Ujištění o tom, že Bůh tak
miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl
věčný život. (Jan 3,16).
3 Často samozřejmě vzpomínám na Vánoce
svého dětství. Vyrůstal jsem na vesnici. Naše
rodina se starala o náš vesnický hřbitovní
kostel. Před štědrovečerní večeří jsme vždy
s tatínkem a sestrou šli na hřbitov. Pomod‑
lili jsme se u rodinného hrobu za všechny,

kteří tam leží, a pak tatínek dlouho zvonil na
kostelní zvon, aby ohlásil lidem, že se narodil
Spasitel. Alespoň sestře a mně se to zvonění
vždy zdálo velmi dlouhé, protože jsme věděli,
že až se vrátíme domů, bude tam stát ozdobe‑
ný stromeček a pod ním dárky.
Všem čtenářům, obyvatelům Prahy 10, sou‑
sedům i našim farníkům přeji a vyprošuji co
nejradostnější prožití svátků Božího narození.

VÁNOČNÍ ANKETA
v kruhu rodinném. Tvrdým střetem vánočních
svátků s realitou je druhý svátek vánoční, kdy
se čte příběh Štěpána, který byl ukamenován.
Oslavujeme sice narozený život, ale také, že
v životě jde ještě o víc než o život sám. Život
máme, abychom pro něco důležitého žili. Za to
důležité si pak každý sami něco máme dosadit.
Pro mě je to láska ve všech jejích podobách.
Láska, která přesahuje naše osobní životy
a dává směr. To je také součást té podstaty.
2 Nevím, jaký skrytý smysl mají obecně, ale
když vykládají smysl Vánoc bibličtí autoři,
konkrétně evangelisté Matouš a Lukáš, tak
zdůrazňují, že se dějí skrytě. Mimo hlavní zá‑
běry kamer. Mimo zraky mocných a důležitých.
Oslavit tuhle událost v Lukášově podání přišli
pastýři, takoví ti smradlaví, kteří byli dobří tak
akorát hlídat někomu stáda. U Matouše pak
přišli pohanští cizinci, jacísi mágové, lidově
tři králové. Dary nedary, i zde jsou to pode‑
zřelí jedinci. A co hůř, Marie s Josefem nejsou
nijak hype. Přesto ale právě takhle představili

evangelisté Ježíšovo narození. Tenhle rys Vá‑
noc byl pro ně víc jak 70 let po jeho narození
nejdůležitější. Stejnou myšlenku podtrhne
evangelista Jan větou „Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi“. Líbí se mi to a věřím
tomu. To Slovo, které bylo Bohem, se stalo člo‑
věkem a je tu s námi, tak nějak skrytě i veřejně.
3 Hezké vzpomínky nás paradoxně mohou
docela nepříjemně svázat. Máme nějakou
představu, nějakou zkušenost a tu bychom
si rádi zopakovali. Nenechme se ale vlastní či
cizí představou svázat. Osobně jsem zažil moc
hezké Vánoce v kruhu rodinném, s lidmi z na‑
šeho sborového společenství. Vzpomínám na
hezkou atmosféru při rozdávání dárků. Velmi
živě si vzpomínám, jak jsem jako dítě na Štědrý
den v kostele prožíval s nervy na pochodu vá‑
noční hru, kde jsem hrál. Ta úleva „mám to za
sebou“ překryla úplně všechno. Vybavuje se mi
obrovská radost z vánočních her, které u nás
ve sboru děti secvičily a pak sehrály v prona‑
jatém divadle MANA. Radost z toho vydržela

dlouhé měsíce. Na vaši otázku ale neodpovím,
rád budu totiž vzpomínat na ty Vánoce, které
teprve přijdou. Ať už budou jakékoliv, v kaž‑
dých bude TA podstata.
Vánoce u nás
Na čtvrtou adventní neděli pravidelně hrajeme
dětskou vánoční hru v divadle MANA. Letos ji
nebudeme moct uskutečnit, ale připravujeme
sestřih z her starších, doprovozený vstupy fará‑
ře a hereckého ansámblu. Klip spustíme 20. 12.
v 9.30 na našem sborovém youtube kanále.
„Štědroodpolední“ setkání pod vánočním
stromečkem je v našem sboru dlouhou tradicí.
Současná situace nás vyhání jako kdysi Marii
s Josefem hledat „úkryt“ na jiných místech, než
jsme zvyklí. Rádi bychom tedy tuto „předosla‑
vu“ narození Ježíše uspořádali od 15.00 hod. na
Kubánském náměstí v místě, kde se konají far‑
mářské trhy. Setkání je vhodné pro rodiny s dět‑
mi i pro ostatní generace. Přečteme si vánoční
příběh a možná dojde i na „Tichou noc“. Horký
čaj i teplé oblečení vezměte určitě s sebou.

DAVID FRÝDL

farář Církve československé husitské
ve Vršovicích
Odpovím slovy básníka Aloise Volkmana,
protože bych to nedokázal vyjádřit lépe:
„To je zase uhozená
atmosféra Vánoc…
A jaká to bývala idyla?!
Jaká to byla idyla
putovat pěšky
ve vysokém stupni těhotenství
v páchnoucím chlévě porodit
a ve žlab jeslí vložit
Spasitele světa?
Jistotu spásy
všem naříkajícím na…
dohnaným k…
zoufalým pro…
Nám nám narodil se!“
1

A já k tomu dodávám, že Vánocům rozumím
jako programovému manifestu naděje, která
vstupuje do světa navzdory všem neblahým
okolnostem a prognózám. V tom jsou Vánoce
neměnné celá staletí a věřím, že i budou: letos,
napřesrok a dál…
Skrytý smysl, tajemství Vánoc? Když ze
zboží, které tak často poutá o Vánocích naši
pozornost, odstraníme předponu „z“, vyjde
nám překvapivá tajenka. Výherce bude odmě‑
něn hodnotnou cenou, tak alespoň věřím já,
není to Boží?
2

3 Protože jsem byl dlouhá léta venkovským
farářem v nejvýše položené husitské farnosti
v Čechách, rád vzpomínám na Vánoce jako vy‑
střižené z Ladových pohlednic. Pro moje děti
už jsou dnes takové Vánoce stejnou historií
jako ty obrázky Josefa Lady.
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Vánoce u nás
Co se bude dít v prosinci v Husově sboru ve
Vršovicích, v tuto chvíli (překvapivě) nevím ani
já jako zdejší farář. V jiných letech bych zval
na adventní a vánoční koncerty, které u nás
v prosinci rok co rok konáme, školní akademie,
výstavy, divadelní představení, na Rybovu
mši vánoční, kterou pro nás pravidelně hrají
a zpívají Pražští pěvci, zval bych na půlnoční
s Václavem Neckářem, ale letos o tom všem
nezbývá než mlčet. Možná něco z toho bude,
možná všechno, možná nic, ale není právě to
poselství Vánoc, nechat se překvapit a trpělivě
čekat, co přijde? Určitě přijde čas na modlitbu,
čas, ve kterém možná zaslechneme, jak na za‑
vřené dveře našich srdcí klepe Poutník, který
se zdrží na večeři. Otevřeme mu letos – pod
rouškou, podroušeni, anebo tváří v tvář?

FOTO: IVETA VYMYSLICKÁ

VÁNOČNÍ TIPY

VÁNOČNÍ
BOHUSLUŽBY
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
Vršovice K kostel sv. Václava, nám. S. Čecha
24/12 16.30 mše sv. pro rodiny s dětmi,
23.59 půlnoční bohoslužba s Rybovou Českou
mší vánoční
25/12 8.30 a 10. 30 mše sv.
26/12 8.00 mše sv. v kostele sv. Mikuláše na
Vršovickém nám.
27/12 8.30 a 10. 30 mše sv.
31/12 16.00 mše sv.
1/1 8.30 a 10.30 mše sv.
6/1 18.00 mše sv.
Strašnice K kostel Neposkvrněného početí
P. Marie, ul. Ke Strašnické 1000
24/12 16.00 mše sv. pro rodiny s dětmi,
24.00 půlnoční mše sv. s koledami
25/12 7.00, 9.00, 10.30 (pro rodiny s dětmi),
18.00 mše sv.
26/12 9.00 a 18.00 mše sv.
27/12 7.00, 9.00, 10.30 (pro rodiny s dětmi),
18.00 mše sv.
1/1 7.00, 9.00, 10.30 (pro rodiny s dětmi),
18.00 mše sv.
6/1 18.00 mše sv.
Aktuální informace na www.farnoststrasnice.cz
Záběhlice K kostel Narození P. Marie,
ul. K Prádelně
24/12 16.00 mše sv. pro rodiny s dětmi,
24.00 půlnoční mše sv.
25/12, 26/12 a 27/12 9.30 a 18.00 mše sv.
1/1 9.30 mše sv.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Vršovice K Tulská 1
24/12 15.00 štědrovečerní bohoslužby na
Kubánském nám.
25/12 9.30 Hod Boží vánoční
27/12 a 1/1 9.30 bohoslužby

25/12 10.00 Hod Boží vánoční
26/12 10.00 sv. Štěpán
27/12 10.00 Rodiny Páně
31/12 16.00 bohoslužby na závěr roku
3/1 9.00 2. neděle po Narození Páně
6/1 19.00 Zjevení Páně
Záznamy ze všech bohoslužeb potom na‑
leznete nejdéle následující den na youtube
kanálu CČSH Vinohrady.
Vršovice K Moskevská 34
24/12 23.00 půlnoční
25/12 10.00 Hod Boží vánoční
27/12 10.00 bohoslužby se zpěvem koled
31/12 17.00 díkůvzdání za uplynulý rok
Aktuální informace o konání bohoslužeb najdete
na www.husuvsbor.cz. Bohoslužby jsou též k vi‑
dění na youtube kanálu Husův sbor Vršovice.

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Strašnice K Vilová 26
24/12 22.00 půlnoční s koledami
27/12 a 3/1 10.00 bohoslužba
Bohoslužby jsou k vidění online i ze záznamu
na youtube kanálu ECM Strašnice.

KERAMICKÝ
BETLÉM
O Vánocích určitě zavítejte do katolického
kostela Neposkvrněného početí Panny Marie
ve Strašnicích. Kromě samotného duchovního
rozměru se jedná o velice zajímavou stavbu.
Vznikla v letech 1992–1994 podle návrhu ar‑
chitekta Jindřicha Synka v podobě trojbokého
jehlanu, vysokého 25 m. Můžete si tu prohléd‑
nout i jeden pozoruhodný koutek, který souvisí
právě s časem na konci roku. V pravém rohu,
který tvoří kapli, se nachází pravoúhlé okno
s kamenným ostěním. V něm je instalována
podmanivá vitráž s vypodobněním sv. Anežky
České a nápisem „Děkujeme ti, svatá Anežko“.
Jedná se o dílo jihomoravské výtvarnice Jaro‑
slavy Fenzlové‑Makovičkové.

Strašnice K Kralická 1001/4
24/12 16.00 štědrovečerní bohoslužby
25/12, 26/12, 27/12 a 1/1 9.00 bohoslužby
31/12 17.00 silvestrovské bohoslužby
1/1 10.00 novoroční bohoslužby
Pokud by měly veškeré bohoslužby probíhat
nadále on‑line, je možné, že některé budou
zrušeny. Aktuální informace naleznete na
http://cce‑strasnice.cz/
Malešice K Milíčova kaple, Rektorská 2
24/12 23.00 štědrovečerní bohoslužby
25/12 9.30 bohoslužby

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Vinohrady K Dykova 1
24/12 23.00 půlnoční

Před vitráží je pak tzv. proměnlivý prostor,
který ve vánočním období vyplňuje nádherný
keramický betlém. Pod vedením keramika
Milana Veselého, jeho rodiny a paní Jiřiny
Kasíkové ho vytvořily děti z farnosti. Výroba
jednotlivých figurek jim zabrala téměř tři

roky – začalo se v roce 2006, hlavní práce
proběhly během dalšího podzimu a dílo se
podařilo dokončit o další rok později, kdy ho
na Štědrý den mohli vidět příchozí už v celé
kráse. Vedle klasických postav, které patří
ke každému správnému betlému, jako jsou
Jezulátko, Panna Maria, sv. Josef, tři králové
a pastýři, má i tenhle svoje netradiční hrdiny.
Určitě se usmějete, až zde objevíte holčičku
v šátku s copem, vousatého pána s pírkem na
klobouku, osla, malého kominíka v klobouku,
slůně nebo husopasku. Určitě se přijďte podí‑
vat, stojí to za to. Otevřeno je denně od 14.00
do 18. 00 hod.

VÁNOČNÍ STROMKY
NA DESÍTCE
Na první adventní neděli rozsvítila Praha 10
své vánoční stromky. Symbolických deset
velkých jich stojí napříč územím celé městské
části – u Vršovického zámečku, na náměstí
Svatopluka Čecha, dva na Kubánském náměstí,
v parku Na Solidaritě, u polikliniky Zahradní
Město, u OC Cíl, v parku u metra Skalka, na
Bohdalci a v Malešicích u OC Oáza.

Počet míst, kde u nás září vánoční stromečky,
se oproti loňsku rozšířil o dvě. Svůj stromek
mají nyní také občané Bohdalce, a to poblíž
křižovatky Bohdalecké a Moskevské ulice,
a další najdete u kostela na náměstí Svato‑
pluka Čecha. Ve Vršovicích na Kubánském
náměstí si navíc můžete prohlédnout ještě
33 malých stromků, které tradičně odzdobily
děti ze všech mateřských a základních škol
zřizovaným městskou částí.
Vzhledem k epidemiologické situaci a zákazu
shromažďování nemohlo mít samotné roz‑
svěcování klasickou vánoční atmosféru, na
kterou jsou lidé zvyklí, a muselo se obejít bez
doprovodného programu. Slavnostní okamžiky
na všech místech však byly natočeny, takže
se kouzlu blížících se svátků můžete oddat
i prostřednictvím videopříspěvků na sociálních
sítích Prahy 10. Kromě třpytících se stromků
na Desítce nechybí ani vánoční výzdoba ulic.
Letos poprvé se objevila i v Zahradním Městě,
konkrétně v části ulice Jabloňová – od křížení
s Ostružinovou po křižovatku s ulicí v Korytech.
PRAHA 10 / PROSINEC 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.
Vážení občané Prahy 10,
minulý rok touto dobou jsme se těšili na
Vánoce a s blížícím se Novým rokem jsme
plánovali, jak ho prožijeme. Bohužel pro nás
všechny to byl hlavně rok zkoušek.
Jsem si vědoma složitých situací, které
jste museli zvládat. Každý z nás se setkal
s nemocí či omezením pracovních možností.
Práce z domova a nahradit dětem školu ve
formě domácího vzdělávání přinesly mnoho
komplikací. Zatěžkávací zkouškou prošly naše
vztahy, ale našli jsme i nové hodnoty a pocit
sounáležitosti.
I v tomto složitém období jsme se my,
zastupitelé ANO, snažili plnit, co jsme vám
slíbili. Snažili jsme se zamezit absurdnímu
zvýšení nájemného v době covidu. Požadovali
jsme zrušení navýšení daně z nemovitosti
o 100 %. Usilovali jsme o zastavení
megalomanské rekonstrukce radnice za více
než miliardu korun, která zadluží městskou
část, ale zejména vás na dalších 25 let.
Podpořte nás v tom.
Nadále věříme, že úkolem opozice je
kontrolovat, aby rozhodování vládnoucí
koalice (koalice Vlasta, Piráti a ODS) bylo
ve prospěch občanů. Samozřejmě jsou naše
možnosti omezené, můžeme navrhovat lepší
řešení, ptát se a snažit se, aby jednání radnice
bylo transparentní, i když není povzbuzující
vidět, jak naše návrhy bez projednání padají
rovnou do koše.
I přesto vám mohu slíbit, že jsme připraveni
vám i nadále pomáhat a v prosazování
prospěšných řešení budeme pokračovat.
Za klub Hnutí ANO Vám všem přeji klidné
vánoční svátky, pevné zdraví a věřím, že nový
rok 2021 nám nabídne více pohody a radosti.

JUDr. Radmila Kleslová
zastupitelka, ANO 2011
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Malešice by si zasloužily kulturní centrum.
Vědí to obyvatelé, místní spolky, vědí to
i zastupitelé nezávisle na tom, za kterou
politickou stranu byli zvoleni. Debata, která
se nyní vede o budoucím využití malešického
zámečku, by proto neměla být o tom, kdo
za co může, a o svalování viny, ale zejména
o tom, jak to zařídit, aby z toho vyšli obyvatelé
Malešic co nejlépe.
Paní radní Johnová (Praha sobě), která sedí
v radě hlavního města a má na starosti sociální
politiku, hledala vhodné místo pro noclehárnu
pro lidi bez domova. Z určitých důvodů vyhod‑
notila malešický zámeček jako nejvhodnější
místo, což můžeme leda respektovat, protože
zámeček je v majetku hlavního města, nikoli
Prahy 10.
Debaty o tom, že s Prahou 10 mělo hlavní
město lépe komunikovat, jsou určitě namístě.
Zcela správné jsou i připomínky o tom, že
Praha 10 už v roce 2016 o využití malešického
zámečku rozhodla, a naprostá většina zastu‑
pitelů byla pro zřízení kulturního centra. Nemá
ale smysl plakat nad rozlitým mlékem a není
správné se uchylovat k útokům na samotnou
službu, která je potřebná.
Komunikovat se lépe mělo, za kulturní cent‑
rum se bojovat také mělo víc, to nakonec uzná
asi i paní místostarostka Prahy 10 Jana Komr‑
sková (Piráti), která o zámečku za městskou
část také jednala. Úkolem nás všech ale není
jedno osobní/politické selhání obracet proti
lidem bez domova nebo proti obyvatelům
Malešic. Vyzýváme proto všechny zastupitele,
kteří dál stojí o to, aby Malešice dostaly své
vlastní kulturní centrum, ať spojí síly a společ‑
ně hledáme řešení.

Mgr. Ondřej Počarovský
zastupitel, TOP 09

Jedním z našich předvolebních cílů byl návrat
skutečných farmářských trhů na Kubán‑
ské náměstí. V nejkratším možném termínu
jsme tedy vypsali výběrové řízení na nového
provozovatele, ve kterém zvítězila společnost
Archetyp. Ta sama tyto trhy před mnoha
lety spoluzakládala. S odstupem času mě
opravdu těší, že to byla šťastná volba. Zmizely
stánky překupníků čínského zboží, nabídka se
výrazně rozšířila a prakticky každý týden zde
najdeme nějakou novinku. Nabízené produk‑
ty procházejí opravdu pečlivou kontrolou
a ověřováním původu. Nechceme, abyste zde
opět nacházeli běžnou nabídku supermarketů
a zboží pochybné kvality jako dříve.
Jistě si ale také vzpomínáte, jak v parných
letních dnech slunce rozpálí zámkovou dlažbu
celého náměstí a na prodejní ploše nena‑
leznete ani kousek chladivého stínu. Právě
z tohoto důvodu jsme se rozhodli vysadit zde
osm nových platanů, které během několika let
zlepší místní mikroklima. Jde o rychle rostoucí
stromy s charakteristickou kůrou, které se pro
svou vysokou odolnost vůči zplodinám výbor‑
ně hodí do prostředí městské aglomerace. Jde
sice jen o malý krok v plánu zelenější Prahy 10,
ale přesto jsem velice vděčná za pomoc ko‑
legů z oddělení péče o zeleň při realizaci této
výsadby.
Věřím, že i tento drobný krok povede k větší‑
mu komfortu všech prodejců, ale především
návštěvníků farmářských trhů. Jsem si jistá, že
i v roce následujícím se nám podaří plnit sliby
a měnit Prahu 10 v moderní a příjemné místo
k životu.
Přeji Vám všem klidné a příjemné vánoční
svátky!

Ing. Jana Komrsková
1. místostarostka, Piráti

RADNICE INFORMUJE

ZASTÁVKA
PRAHA‑STRAŠNICE
KONČÍ
Po létě přišla očekávaná druhá vlna
epidemie nemoci COVID-19. Je mi ctí vést
Stálou pracovní skupinu Krizového štábu
MČ Praha 10, a tak si myslím, že si zatím
vedeme docela dobře. Velký dík patří všem,
kdo se zapojili do sítě dobrovolníků, nezištně
nakoupili sousedce nebo se „jen“ chovali
odpovědně vůči svému okolí. Děkujeme Vám
za tuto ochotu a odpovědnost!
Co dělá radnice? Městská část opět spustila
krizovou linku 267 093 888 pro občany
v nouzi. Seniorům, samoživitelkám i sousedům
uvízlým v karanténě jsme pomohli doručit
nákup potravin či léky. Tisíce roušek
a dezinfekcí se rozdalo praktickým lékařům,
městské policii i neziskovým organizacím,
jež pracují v terénu s lidmi bez domova či
osamělými seniory. V domovech pro seniory
jsme začali plošně testovat zaměstnance
a klienty, dříve než to začalo dělat
Ministerstvo zdravotnictví.
Pro rodiče pracující v bezpečnostních
sborech, ve zdravotnictví a v sociálních
službách jsme ponechali otevřené tři základní
a dvě mateřské školy. Ředitelům základních
škol jsme opět poskytli potřebné počítačové
vybavení pro zaměstnance a žáky. Ředitelům
mateřských škol jsme pomohli s pořízením
respirátorů, aby mohli zajistit ochranu svých
zaměstnanců.
Reagujeme vcelku úspěšně, ale stejně jako
na jaře myslíme se vší odpovědností na
budoucnost a připravujeme se i na případné
zhoršení situace. Pracujeme bez iluzí, ale
s nadějí, že si poradíme. Spolu to zvládneme –
ale musíme být trpěliví.
Za všechny zastupitele koalice VLASTA Vám
přeji pěkné Vánoce, plné blízkosti, vzájemného
povzbuzení a pokoje.

Mgr. Václav Vlček

zastupitel, VLASTA

Začínáme být jistě všichni na to slovo hákliví,
ale bohužel koronavirus tu stále s námi
je a určitě ještě nějaký ten pátek bude.
Nemožnost setkávat se s rodinou a přáteli,
omezené cestování a školní docházka,
dodržování přísných vládních opatření. To vše
v kombinaci s podzimním počasím nám bere
energii a přináší stres. Proto je potřeba se
nenechat zahnat do kouta a nezapomenout,
že život běží dál.

Po 114 letech provozu bude ukončen provoz
železniční zastávky Praha‑Strašnice – posled‑
ní osobní vlak zde zastaví letos 12. prosince.
Zastávka v současné poloze vznikla v roce
1906 na tehdejší Dráze císaře Františka
Josefa, ale dnešní trať č. 221 narovnává svůj
oblouk ke Strančické ulici a do této části
Strašnic již nepovede. Změna se dotkne
i stávající tramvajové a autobusové zastávky
Nádraží Strašnice, které napříště ponesou
označení Staré Strašnice.

Běžné problémy v našem okolí nezmizely
a jen tak nezmizí. To si dobře uvědomujeme
a nadále se snažíme věnovat jejich řešení
maximální úsilí. Nicméně je nesmírně důležité,
abychom se zvláště v dnešní době soustředili
na problémy opravdové a nepřidělávali si
nové, často zbytečné. Odpusťme si malicherné
sváry a pomluvy. Potlačme svá ega a táhněme
za jeden provaz.
Naopak mezi nové opravdové problémy,
kterým musíme nyní čelit, patří ekonomické
dopady koronavirové krize. Ta postihla mnoho
podnikatelů, živnostníků a rodin. Většina lidí
si jako vždy pomůže sama vlastními silami.
Zůstane ovšem část veřejnosti, která si sama
pomoci nedokáže. Proto zvláště v dnešní době
vidím jako důležité směřovat pomoc cíleně
a neplýtvat financemi na ty, kteří naši pomoc
často dlouhodobě zneužívají.
Pomoc potřebným je řešena hlavně dávkami,
jež přiděluje stát. Forma pomoci, kterou
můžeme jako městská část ovlivnit, je
přidělování městských bytů. V poslední
době bylo dle mého názoru s některými
byty nakládáno neefektivně a byly přiděleny
lidem, kteří naší pomocné ruky zneužili.
Neplatili nájmy, i když pobírali příspěvky od
státu, a městské části tak vznikl dluh. A další
náklady se dají předpokládat následnými
opravami bytů. To se nesmí opakovat
a udělám maximum proto, aby k podobnému
neefektivnímu nakládání s městskými byty již
nedocházelo.

Olga Koumarová
radní, ODS

Obyvatelé Strašnic však nemusejí smutnit.
V jejich katastru se nyní budují dvě zbrusu
nové stanice. Zrušenou zastávku hned od dal‑
šího dne, tedy od 13. prosince, nahradí nádraží
Praha‑Eden. Pro cestující se otevře pouhých
dvě stě metrů za fotbalovým stadionem Slavie
poblíž stejnojmenných tramvajových a auto‑
busových zastávek. Vlakem bude pohodlně
dostupné rovněž obchodní centrum Eden nebo
blízká radnice Prahy 10.
Nádraží v Edenu bylo vybudováno v rámci
stavby koridoru mezi Hostivaří a jižním portá‑
lem vinohradských tunelů. Jedná se o součást
jednoho z největších železničních projektů
v Praze, kdy bude stávající dvoukolejná trať
rozšířena na čtyřkolejnou. V budoucnu umožní
nejen zkrácení intervalů na páteřní trati do
Říčan a Benešova, ale také zavedení nové linky
z Vršovic do Dolních Počernic a Běchovic.
V příštím roce na podzim dojde na sedmi‑
kilometrovém úseku stavby ještě k dokončení
nádraží na viaduktu nad Průběžnou ulicí u Jižní
spojky. Ponese sice název Praha‑Zahradní Měs‑
to podle sousední záběhlické čtvrti, ale nachá‑
zet se bude na strašnické straně pomezí. Bude
součástí významného terminálu, kde budete
moci na jednom místě přestupovat mezi vlako‑
vými, autobusovými i tramvajovými linkami.
Zrušený oblouk železniční trati se postupně
promění na Drážní promenádu, která bude
sloužit místním lidem i návštěvníkům k rekrea
ci, sportu, ale i dopravě. Umožní komfortní
chůzi, jízdu na kole a bruslích nebo bezpečné
běhání. Liniový park se stane zelenou bezmo‑
torovou spojnicí Vršovic a Strašnic.
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VÁNOČNÍ SVĚTLO JE NADĚJE, ŽE SVĚT
NESKONČÍ VE TMĚ A CHAOSU
Eva Šormová je kazatelkou Českobratrské
církve evangelické. Působí v Ochranovském
sboru, který zastřešuje členy s kořeny
v Jednotě bratrské. Dlouhá léta pro ně
hledala vhodné prostory, kde by zakotvili
nejen administrativně, ale i fakticky, až se
jí to podařilo v Malešicích. Spolu s mnoha
dalšími pomocníky a donátory se pustila do
náročné obnovy Milíčovy kaple, která vznik‑
la svépomocí farníků v roce 1952, ale od
počátku osmdesátých let nebyla využívána
a chátrala. Kapli se podařilo slavnostně
otevřít přesně v první adventní neděli před
třemi roky a od té doby sloužila sboru i „de‑
sítkové“ veřejnosti. Málokdo čekal, že bude
tak brzy lidem zase nepřístupná…
V čem spatřujete hlavní poselství Vánoc?
Na vánočních svátcích je nejdůležitější naděje.
V období, kdy je venku opravdu nejtemněji,
se oslavuje narození Ježíše Krista. To světlo
je symbolem, že svět neskončí ve tmě, je to
naděje, že svět není ponechán chaosu a zatra‑
cení. Rodí se něco nového, což je symbolizo‑
váno dítětem v Betlémě, které přinese na svět
závratnou změnu. Ať si myslíme cokoliv, Ježíš
skutečně učinil v dějinách zásadní zvrat, to je
fakt. Od jeho doby se lidstvo zkrátka posunuje
10

PROSINEC 2020 / PRAHA 10

jinak. Pak je tu druhá rovina, kterou vnímají
jako důležitou křesťané. Bůh, v něhož věřil už
starý izraelský lid a kterému říkají Hospodin,
se stal tělem. Není tedy Bohem, který by jen
seděl na nebesích, neznal člověka a bylo mu
jedno, co lidé činí. Tento Bůh naopak lidem
fandí. Přišel na zem, aby jim ukázal cestu,
i když ta z lidského hlediska končí fiaskem,
na kříži. Pro křesťana to ale neskončilo, ví, že
přišlo nedělní ráno a s ním vzkříšení. Je to
víra, že žádné zlo, nenávist, intriky a podobné
věci, které jako by se vyřádily na tom kříži,
nadále nemají žádnou moc, jsou překonány
láskou. Jsou překonány slušností, solidaritou,
pravdivostí a ideály, tedy něčím, co se z logic‑
kého hlediska mnohdy nevyplácí a zdánlivě
prohrává. Ale podle biblické zvěsti to tak není,
nakonec vyhrává ten, kdo se nechal přibít na
kříž a vstává z mrtvých. Nemůžeme o tom
podat hmatatelný důkaz a svědectví apoštolů
nemůžeme investigativně prověřit, ale je to
naše víra.
Proč mají Vánoce tolik rádi i nevěřící lidé?
A jak vnímáte jejich vztah k tomuto svátku?
Předem bych řekla, že nerozlišuji lidi nevěřící
a věřící, ale lidi církevní, kteří se organizují,
a pak ty, kteří třeba něco hledají nebo cítí. Mo‑

hou být i církví zklamaní, že jim nedala přesně
to, co očekávali. Mnoho lidí chce zažít něco, co
je přiblíží, změní, co i jim poskytne nějakou na‑
ději. Třeba ne tu křesťanskou, ale naději v to,
že se rodí něco nového. Může to pro ně být
také jedna z mála příležitostí, kdy se sejdou
jako rodina se svými příbuznými a společně
stolují, oslavují a dávají si dárky. Nad fenomé‑
nem dárku se někdy pohoršujeme, ale vždyť
Vánoce jsou o hmotě; když se Bůh stal tělem,
tak to je přece hmota! Že projevujeme dárkem
svou lásku, byť bychom ji všelijak zpochyb‑
nili, tak to už něco znamená. Samozřejmě, že
Vánoce už jsou mnohdy plné gest a zvyků,
o nichž lidé nevědí, kde se vzaly. Ale v tom, že
je tady u nás na Štědrý den v jedenáct hodin
večer plný kostel a jsou tu staří, mladší i děti,
spatřuji i touhu proniknout do tajemství Vánoc
a zažít něco, co přesahuje náš racionální
a hmotný svět.
Nyní jsou bohoslužby v kostelech omezeny
na šest lidí, vy sami to definujete jako „ne‑
smíme chodit do kostela“ a kapli necháváte
zavřenou. Jak se v této situaci připravujete
na letošní Vánoce?
Kapli jsme raději uzavřeli, abychom náhodou
nepřekročili nějaké vyhlášené opatření. Ale
pro mě jako farářku je nepřijatelné, aby nebyly
bohoslužby. Není to totiž jenom záležitost lidí,
bohoslužby mají ještě jiný význam. Proto tady
každou neděli v 9.30 stojím a kážu. Sice to
není přímý přenos, ale bohoslužbu nahráváme
a lidé si ji mohou pustit ze záznamu. Pokud

EVA ŠORMOVÁ
se situace nezmění, tak chci vyzkoušet online
alespoň štědrovečerní bohoslužbu. A když ně‑
jaké rozvolnění přijde, tak uvažuji o bohosluž‑
bě před kaplí, abychom se trochu rozptýlili.
Bývá tu také zvykem, že děti vždy hrají nějaké
divadlo na vánoční téma, což nacvičujeme
celý advent. To nyní nepůjde, tak ověřujeme,
zda by rodiče nemohli s dětmi natočit nějaké
písničky nebo scénky, a my bychom to dali
jako součást vánočních bohoslužeb dohroma‑
dy. Jinak se samozřejmě chystáme rozsvěcet
vánoční hvězdu, což můžeme také streamovat.
Proč se váš sbor, tedy jakási obdoba farnos‑
ti, jmenuje Ochranovský?
Náš sbor je vyloučeným útvarem Jednoty
bratrské, která se v roce 2000 rozštěpila.
Došlo tam k převratu a devět sborů bylo zba‑
veno kazatelů, majetku a zůstaly bez právní
ochrany. Jedním z nich byl pražský sbor, který
sídlil v Hálkově ulici v centru. Sbory hledaly
cestu, jak se udržet, protože jinak fungovaly,
měly své věřící. Pomoc našly u Českobratr‑
ské církve evangelické (ČCE), která je přijala
a vytvořila pro ně zastřešující Ochranovský
seniorát. Název vychází z toho, že obnovená
Jednota bratrská vznikla v saském Herrn‑
hutu, česky v Ochranově, na panství hraběte
Zinzendorfa, který v 18. století poskytoval
azyl náboženským uprchlíkům ze severních
Čech a z Moravy. Později se Jednota bratrská,
která vyvíjela úspěšnou misijní činnost po
celém světě, usadila znovu i v našich zemích.
Náš sbor při rozkolu sice právně zanikl, ale
sbor netvoří administrativa, ani kazatelé, kteří
přicházejí a odcházejí, ale lidé. A u nás jsou
nestorové, jejichž pradědové a prabáby byli
členy původní obnovené Jednoty bratrské
v Praze, proto bylo jasné, že sbor a jeho čin‑
nost musíme obnovit.
Jaké byly začátky sboru pod křídly ČCE?
Sbor neměl žádné prostory, proto jsme
působili v Domově Sue Ryder, kde nám na
neděli poskytovali svoji kapli, a kancelář jsme
měli v žižkovském sboru. Já jsem do sboru
nastoupila jako kazatelka v roce 2007, i když
sama nejsem rodilý „jednoťák“, vždy jsem
patřila k ČCE. Do sboru jsem šla sloužit, neboť
jsem o to byla požádána na základě několika
kázání, která jsem u nich měla. Nejdříve se mi
nechtělo, protože i když je vyznání víry stejné,
některé liturgické zvyklosti se odlišují, ale
nakonec jsem kývla. Ostatně, také jsem tou
dobou už jako postarší paní dostudovala teo‑
logickou fakultu a hledala uplatnění v Praze,
kde měl můj muž práci. Uvědomovala jsem si
nutnost sehnat prostory, protože jinak by to
byla eutanazie. Sbor měl hrozně okleštěnou
činnost, nemohl dělat prakticky nic navenek.
A já si nemyslím, že sbor by měl výhradně
obstarávat svoje lidi. Ano, je to jádro, které
faráře drží, ale kromě nich by se měl zajímat
i o veřejné dění. Nejsme organizace, která se
chce sama pro sebe zamknout v kostele, ale
můžeme i ostatním nabídnout něco, co třeba
ve společnosti schází. Vhodné zázemí jsme

hledali hodně dlouho. Někdy v roce 2013 nám
byla nabídnuta Milíčova kaple, ale rozhodová‑
ní bylo dost těžké. Objekt neměl faru, byl ve
velmi špatném stavu a na jeho rekonstrukci
bychom museli sehnat asi 12 milionů. Nakonec
převládlo nadšení a záměr jsme si odhlasovali,
ale u některých našich členů převládl strach
ze zadlužení a bohužel ze sboru odešli.
Obnovu Milíčovy kaple jste zvládli, jak do‑
kládá úchvatný výsledek. Jak trnitá to byla
cesta?
Sbor byl úžasný, i když je malinký, čítá asi
30–35 členů. Ti mezi sebou vybrali na darech
skoro milion. Nejvíc nás zabezpečila světová
Jednota bratrská, která nám poslala veliký dar.
ČCE na nás pořádala sbírky, dokonce má i sta‑
vební fond Jeronýmovy jednoty, kde se skládá
celá církev. Nemalou částku jsme dostali i od
švýcarské reformované církve a přispěli i různí
jednotlivci. Pro shánění finančních prostředků
jsme se snažili rozhýbat i necírkevní veřejnost.
Začalo to benefičními koncerty, které jsme
pořádali v jiných kostelech, po různých sálech,
kavárnách, jak nám kdo nabídl. A když už jsme
měli rozpočet pokrytý alespoň na splátky
a chybělo jen něco přes 300 tisíc korun na no‑
vou střechu, tak jsme šli ještě do crowdfundin‑
gu na Hithitu. Pustila jsem se zase do něčeho,
s čím jsem neměla žádnou zkušenost, ale bylo
to úžasné dobrodružství. Technicky mi s tím
pomáhal jeden kluk, kterého jsem kdysi jako
dvanáctiletého vedla na náboženství, a další
kolegyně obstarala obsah a medializaci. Po
spuštění bylo velice zajímavé sledovat, kdo
všechno nám přispívá. Tady musím velice
poděkovat obyvatelům Malešic a okolí, kteří
nám nesmírně fandili a pomohli.
Jak došlo ke spolupráci se známým archi‑
tektem Davidem Vávrou, který projektoval
rekonstrukci objektu?
Shodou okolností, protože David je evange‑
lík z Braníku a můj muž je také z této čtvrti.

Jsou stejně staří, chodili spolu do nedělní
školy, zakládali skautský oddíl, David nám byl
za svědka na svatbě, manžel je zase kmot‑
rem jeho syna a tak dále. David pak navrhl
interiéry kaple a hlavně moderní přístavbu.
Hodně se domlouval i s mým mužem, řešili
barvy, lavice, stůl Páně nebo kříž. Dali jsme
mu jako sbor naprostou důvěru a výsledek byl
nádherný, všechno sladěné v zelené a bílé, což
jsou barvy Jednoty bratrské, zkrátka dopadlo
to světově.
Proč zatím nestojí ta zajímavá přístavba,
která měla být součástí obnovené kaple?
Přístavba má zahrnovat byt a kancelář pro
kazatele a prostory pro sbor. Sousedé se ale
asi bojí, že se tady budou dít nějaké velké
akce, a tak proti stavbě podali v územním
řízení námitky, které teď musí řešit dokonce
až ministerstvo. Ale tak to není, akce pro
veřejnost zůstanou v kostele, který tady
sedmdesát let stojí, a zkrátka ho využívají
lidé, což je neoddiskutovatelné. Současná
malá kancelář a kuchyňka v kostele by po
dokončení přístavby měly vytvořit zázemí pro
účinkující v divadelních představeních nebo
při koncertech. Nyní se ty provozy dost ruší,
když tu mám třeba biblickou hodinu pro děti,
tak se vedle nás nějaký hudebník rozcvičuje
před koncertem. Musíme věřit, že lidé, kteří
jsou k tomu určení, snad rozhodnou moudře
a povolí nám celý projekt dokončit.
Už jste naznačila, že sbor vnímáte jako
společenství, které svým jednáním zasahuje
do dění v místní lokalitě. Jak se to konkrétně
projevuje?
Jednou ze skupin, na něž cílíme, jsou děti,
ať už s maminkami na mateřských dovole‑
ných, nebo s prarodiči, pro které pořádáme
profesionální loutková představení. Ve sboru
máme naštěstí Zuzanu Bruknerovou z Buchet
a loutek, pro niž není problém oslovit jiná
divadla a dostat je k nám. Na pohádky sem
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ROZHOVOR

SOUČASNÁ PODOBA MILÍČOVY KAPLE A PLÁN NA JEJÍ PŘÍSTAVBU / VIZUALIZACE: JAN ŠORM, NÁVRH: DAVID VÁVRA

Mohu vnímat jejich dýchání, reakce, mimiku
obličeje, zpěv, který se liší podle toho, jak moje
slovo zapadne. Vždy mám zpětnou vazbu
svého sboru, který jde se mnou, když kážu.
Bez nich je to pro mě velice obtížné, když
bohoslužby natáčím jen na kameru v prázd‑
ném kostele. Lidé mi potom sice různě píšou,
ale to není ono. Navíc běžně po kázání ještě
trávíme dlouhý společný čas nad kávou, někdo
něco upeče, rozmlouváme o běžném životě, co
nás trápí, co nám dělá radost. Já říkám, že lidé
se kultivují tím, že spolu komunikují, a to nám
nyní hrozně schází. Takže všichni doufáme, že
to brzy skončí. Je to ale zase biblická zvěst
– já věřím, že to pomine, je to prostě jen další
zkouška, v níž musíme obstát. Neskončí to
chaosem, jen začne něco jiného, bude se psát
o dobách před koronavirem a po něm. Lidstvo
si bude muset uvědomit, že jsou věci, které
nemáme v ruce, mohou nás zaskočit a měli
bychom na ně být připraveni. Měli bychom
vědět, že svůj život si nemůžeme plánovat na
deset let dopředu s jasnou vizí, kdy, kde, co
a kam, ale že se všechno může rázem změnit.
Nechci říkat, jakým směrem, z podstaty své
víry věřím, že k lepšímu. Snad se poučíme
a posuneme. Nebo ještě jinak – bude to
zkrátka jiné, bez toho soupeření, buď lepší,
nebo horší. Na tom totiž nezáleží, my máme
vše nové přijmout a zpracovat, abychom v tom
dovedli žít a byli přínosní pro své blízké a pro
společnost.

EVA ŠORMOVÁ

docházejí i mateřské školy a žáci ze ZŠ spe
ciální v Chotouňské ulici. Nejsou to jen pasivní
představení, děti si mohou také prohlížet
loutky, fotit se s nimi, ptát se herců, vyběhnout
na zahradu, maminky se seznamují, vyměňují
si různé poznatky, prostě vždy nastává takové
všeobecné hemžení. Druhou oblast představu‑
jí koncerty, které zaměřujeme tak, aby byly do‑
stupné seniorům, protože poblíž nás je domov
pro seniory a řada bytů pro sociálně slabší
občany. Starší lidé k nám chodí moc rádi, za
kulturou nebo si jen popovídat, potkávají se
tu s mladými. Konají se u nás i různé bazárky,
máme otevřeno při Noci kostelů apod. Po
poměrně krušných začátcích se nám všechny
tyto aktivity začaly dost silně ozývat. Je to
zásluhou nadšené dobrovolnické práce lidí
ze sboru a jsme vděčni i radnici Prahy 10, že
nás podporuje, takže můžeme aspoň něco dát
účinkujícím nebo natisknout plakáty. Všechno
nám teď zatípnul koronavirus, ale plánů se ne‑
12
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vzdáváme. Přemýšlíme například o jarmarcích
nebo deskohraní, ve spojení s kinem Pilotů
bychom rádi založili filmový klub a promítali
různé společenské snímky.
Když poslouchám Vaše nadšení, nemůžu se
nezeptat, jak osobně snášíte tuhle těžkou
dobu?
Já to beru jako výzvu, že se opět musím něco
nového naučit. Musím hledat cestu, jak dostat
k lidem kázání, jak s nimi udržet kontakt, jak
připravit trochu jiné Vánoce… Nejsem na to
naštěstí sama, sbor spravuje šestičlenná rada
starších, kteří se mnou o všem rozvažují, dává‑
me nápady do kotle a vybíráme, co je vhodné.
Je to náročné, dorozumíváme se telefonem
a po mailu, ale nějak to funguje. Nesmírně
silně pociťuji, jak jsou pro mě jako kazatelku
nesmírně důležití lidé. I když se v normálních
časech může zdát, že jsou posluchači neděl‑
ních bohoslužeb pasivní, tak to není pravda.

Narodila se
v Pardubicích do
rodiny evangelického
faráře Josefa Smolíka.
Pochází ze starobylého
rodu, v němž se
uchovává vědomí
a tradice původní
Jednoty bratrské
a tolerančního patentu
a přesvědčení, že
nejcennější v lidském
životě je svědomí a odpovědnost k zornému úhlu
věčnosti, jak říkal T. G. Masaryk. Absolvovala
gymnázium, ale komunistický režim jí neumožnil
studovat na vysoké škole. Proto si udělala
nástavbu pro zdravotní sestry a nějakou dobu
se této práci věnovala. Vdala se a narodili se jí
čtyři synové. Ve volném čase učila náboženství
v nedělní škole a s dalšími matkami se prakticky
zabývala společnou předškolní výchovou svých
dětí „mimo systém“. Po revoluci se přihlásila
na Evangelickou teologickou fakultu Univerzity
Karlovy, kde byl její otec profesorem a děkanem,
a dálkově ji vystudovala. Na fakultu se brzy vrátila
jako studentská farářka na půl úvazku a v roce
2007 se stala kazatelkou Ochranovského sboru
Českobratrské církve evangelické v Praze.

VÁNOČNÍ TIPY

STAŇTE SE
JEŽÍŠKEM!
Chcete ve vánočním čase pomoci dětem,
které žijí v rodinách v tíživé sociální situaci
a jen složitě hledají štěstí? Spoustu zdánlivě
nedosažitelných dětských přání můžete
vyplnit díky neziskové organizaci Zajíček na
koni, která vymyslela a dlouhá léta úspěšně
realizuje právě takto zaměřený projekt.
Poradí vám, jak najít potřebné dítě, které se
rozhodnete obdarovat, a pak už se jednoduše
můžete stát skutečným Ježíškem!
A dobré skutky si nemusíte schovávat pouze
na Vánoce – název projektu „Ježíškem
po celý rok“ napovídá, že potřeba pomoci
nezmizí s odstrojením ozdob ze stromečku.
Od založení projektu v roce 2006 se touto
cestou podařilo obdarovat a rozveselit již přes
1 700 dětí. Současná ředitelka organizace
Markéta Šulcová se dříve zabývala adopcí
dětí na dálku, ale příběh maminky, která
zůstala sama se čtyřmi dětmi a od manžela
nedostávala ani korunu, ji přivedlo na
myšlenku pomáhat i dětem v životní nouzi.

předešla pochybnostem a nedorozumění,
nedostávají peníze v rámci projektu rodiče,
ale přímo ti, jež danou aktivitu poskytují.
Jediným cílem je přiblížit dětem alespoň
trochu šťastnější život. Mnohdy jsou velmi
poznamenané těžkou situací, s níž se
jejich rodina potýká dlouhodobě (sociální
vyloučení, šikana, těžký rozchod rodičů,
kriminalita apod.). I pro rodiče či pečovatele
je projevený zájem o děti výraznou duševní
vzpruhou a často může podpořit jejich vůli
nevzdávat se.
Pokud se tedy letos o Vánocích chcete stát
Ježíškem nejen pro svoje děti, příbuzné či
blízké, navštivte webové stránky projektu
http://jezisek.zajiceknakoni.cz. Zde se můžete
začíst do příběhů jednotlivých dětí a vybrat
si, komu byste rádi pomohli. Současná situace
je pochopitelně těžká prakticky pro každého,
ale o to cennější je v takovém případě vůle
k vnímání problémů jiných lidí...

FOTO: MILADA KUBÁTOVÁ

POSELSTVÍ
VÁNOČNÍCH
ANDÍLKŮ
Pro maminku tehdy sehnala sponzorský
dar, aby mohla nakupovat jídlo a uhradit
volnočasové kroužky aspoň pro starší děti.
Během půl roku se objevilo deset rodin, které
potřebovaly pomoc, a postupně přibývaly
stále další. V současné době se organizace
věnuje zhruba 240 dětem – přispívá jim
k lepší životosprávě potravinovou bankou,
hradí nezbytné léky, pomáhá zaplatit zájmové
aktivity, lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Mnohdy se jedná o rodiny na pokraji opravdové
chudoby. Bohužel, i v naší zemi bývá nad síly
některých domácností uvařit teplé jídlo nebo
zajistit dětem psací potřeby do školy.
Markéta Šulcová si uvědomuje, i z vlastní
zkušenosti, že mezi námi jsou i lidé, kteří
dovedou nabízenou pomoc zneužít. Aby

Chcete si vánoční svátky zpestřit
pohádkovými výlety s hravými úkoly,
vánočními tradicemi a kouzelnými zážitky
v přírodě? Platforma Hravýlety, která velmi
dobře rozumí zábavě pro rodiny s dětmi,
je pro vás připravila ve čtyřech pražských
lokalitách. Z nich zejména Stará Hostivař
je pro všechny zájemce z Desítky co by
kamenem dohodil.

nezapomenutelné. Potřebují ale vaši pomoc,
protože poztráceli symboly, které jim dávají
sílu šířit své poslání. Pomůžete jim je najít
a vrátit ztracenou sílu, aby vám opět mohli
vykouzlit tu pravou vánoční atmosféru? Přitom
se můžete něco nového naučit, vyzkoušet si
svoje dovednosti a hezky se pobavit.

ANDÍLCI OD MONIKY NAROVCOVÉ

Čtveřici výletů si můžete užít prostřednictvím
mobilní aplikace Hravýlety. Funguje jako
průvodce příběhem, navigace po trase
a k zadávání úkolů. Na děti čekají překvapení
v podobě schovaných dárečků po cestě,
krásného vánočního diplomu a adventního
památníčku s kreativními úkoly. Po
absolvování výletů se můžete zapojit do
slosování o vánoční překvapení. Jednotlivé
výlety, které jsou zpoplatněné podobně jako
třeba vstupné, budou v aplikaci dostupné do
20. prosince.
Tým Hravýlety klade v této době velký důraz
na bezpečnost adventních výletů. Pro všechny
výletníky bude k dispozici semafor, který
signalizuje počet rodin na trase v reálném
čase. Údaje budou pravidelně aktualizovány.
Většinu úkolů lze absolvovat s rozestupy či
na alternativních místech. Veškeré informace
a doporučení dostanou účastníci v úvodním
balíčku.

HRAV ÝLETY – KONTAKT
Petra Zajícová
tel.: 604 575 254, www.hravylety.cz
www.facebook.com/hravylety

V romantických pražských zákoutích se
můžete opravdu důkladně naladit na pravou
vánoční atmosféru. Na různých místech
v Praze vyrážejí čtyři andílci šířit poselství
krásných a kouzelných Vánoc – ve Staré
Hostivaři (žlutý andílek, jehož posláním je
sdílet štěstí), na Ladronce (červený andílek se
schopností šířit a ochraňovat lásku), v Central
Parku Stodůlky (modrý andílek, který hlídá
pevné zdraví) a ve Stromovce (zelený andílek,
který se postará o tu pravou vánoční pohodu).
Všichni čtyři andílci udělají vše, co bude
v jejich silách, aby vaše letošní Vánoce byly
PRAHA 10 / PROSINEC 2020
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XXII.

DESATERO Z DESÍTKY

(NE)TRADIČNÍ ZVYKY
ADVENTU A VÁNOC
1

NA SV. MIKULÁŠE
upečte již zapomenuté
vrkoče: https://cutt.ly/
KhtwWKx

4

NA SV. LUCII každý
snězte kus česneku,
aby vám neublížila
čarodějnice.

7

O ŠTĚDRÉM
VEČERU
neperte
a nevěšte
prádlo,
protože by se
během roku
mohl někdo
oběsit.

2

JMELÍ VÁM PŘINESE
do domácnosti
štěstí, jen pokud je
darované.

3

NA ADVENTNÍ STŮL
si připravte mísu s ovocem
(čerstvým i sušeným), bude
dobrá úroda.

5

CO ZBYDE od
štědrovečerní
večeře, zakopejte ke
stromům, aby měly
dostatek ovoce.

8

NA BOŽÍ HOD
nepracujte, tedy
ani nestelte
postele.

6

MINCE NEBO RYBÍ
ŠUPINA položená pod
štědrovečerním talířem
přináší do domu peníze.

9

CO VÁM BUDE
CHYBĚT na Nový
rok, to vám pak bude
chybět po celý rok.

PRAHA IO

PRÁTELSKÁ

10

NA TŘI
KRÁLE si
zaplavte
v potoce
nebo řece,
budete celý
rok zdraví.

DESÍTKOVÉ ŠKOLY

ADVENT
V RETRO STYLU

NOC
S ANDERSENEM

ARCHITEKTI
ZE ŠKOLKY

Základní škola U Vršovického nádraží každý
rok pořádá tradiční vánoční trhy. Předcházejí
jim projektové dny, na nichž děti z celé školy
tvoří přáníčka, dekorace nebo pečou cukroví,
a to vše pak prodávají ve stylových stáncích.
Krásnou atmosféru pak dotváří i společné
zpívání koled. Letos se kvůli pandemii
adventní akce konat nemohou, ale to
neznamená, že škola na Vánoce zapomněla.

Usínat s dobrou knížkou je skvělé, ale zažít
s partou spolužáků literární noc ve škole je
určitě větší zážitek. A přesně takový si užily
některé naše třídy v rámci Noci s Andersenem,
i když se tradiční celorepublikové nocování
ve školách a knihovnách muselo přesunout
z března až na začátek října. A co všechno
jsme si přečetli a co jsme zažili?

Druhá polovina školního roku 2019/2020
bohužel přinesla řadu omezení a nevyhnula se
ani plynulému chodu mateřských škol, ty naše
nevyjímaje, a ani přes slibný začátek letošního
školního roku není momentální situace v tomto
směru o moc radostnější. Přes omezení
a zvýšená hygienická opatření jsme ale stále
školka. Místo, kam se děti mají těšit, kde se
mají cítit dobře, spokojeně, hrát si s kamarády,
užívat si nejrůznější aktivity a být šťastné.

Zdejší žákovský parlament totiž připravuje
hned několik zajímavých projektů. Škola
například chtěla patřičně oslavit 90. výročí
vzniku své budovy, ale kvůli složité situaci
musela plánovanou oslavu odložit. Členy
žákovského parlamentu proto napadlo přenést
trochu nostalgie aspoň do svého adventního
kalendáře. „Vytvořili jsme ho v online podobě,
abychom se všichni společně – i když na
dálku – mohli těšit na Vánoce. Nemůžeme
samozřejmě ‚vydloubávat‘ čokolády, ale místo
toho odkrýváme staré vánoční fotky z dětství,“
přibližuje deváťačka Tamara Macková,
předsedkyně parlamentu.
V grafické sekci žákovského parlamentu se
nakonec sešla spousta fotografií od dětí, ale
i od učitelů a vychovatelek v družině, na nichž
jako úplně malincí rozbalují dárky nebo pózují
u vánočního stromečku. „Online adventní
kalendář jsme okořenili kvízem. Každý, kdo
v daný den odkryje okénko, může hádat,
kdo je vlastně na obrázku. Nabízíme vždy tři
možnosti, které všem zamotají hlavu,“ doplňuje
koordinátorka parlamentu Alena Bartošová.

Žáci 5. C dostali dopis od Hanse Christiana
Andersena, ve kterém je prosil o pomoc. Vichřice,
která slouží Ledové královně, se mu chtěla
pomstít a jeho pohádky rozfoukala po celé škole.
Ještě před večeří se dětem podařilo všechny
najít, vybarvit a spojit do knížky. Společně
jsme si předčítali i další jeho pohádky. Když se
setmělo, přišla na řadu strašidelná hra „Městečko
Palermo“, a než jsme se uložili do svých spacáků,
pustili jsme si film. Celý večer provázela
samozřejmě veselá nálada a dobré jídlo.

AKTIVITA SE USKUTEČNILA V RÁMCI MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ II NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 10 (MAP II), REGISTRAČNÍ ČÍSLO
PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

Dobrá nálada vládla i v 6. B, která si užila
večerní školní zahrady a stopovací hry
v setmělých chodbách školy. Na konci pátračky
ležela obálka se strašidelnými, neuvěřitelnými
i pochybnými příběhy Černé sanitky, tedy
moderních městských mýtů. Co z nich je pravda
a co už jen bujná fantazie? Kdo pozorně četl,
bodoval v děsivém kvízu. A protože jsme si
na dobrou noc pustili krásný, leč chvílemi
hrůzostrašný film Sirotčinec slečny Peregrinové,
mnozí ještě dlouho oka nezamhouřili.

UKÁZKA Z RETRO ADVENTNÍHO KALENDÁŘE
Grafici ze školních periodik Nástupiště
a sChOOL také připravují péefko 2021, v němž
využijí fotografie z akcí uplynulých let –
z mikulášských besídek, adventního tvoření nebo
již zmíněných vánočních trhů.

Vzhledem k zapojení našich mateřských
škol (Troilova/Útulná) do programu Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území
MČ Praha 10 pod registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050 jsme rádi,
že se nám podařilo uskutečnit dlouhodobý
program na podporu polytechnické
gramotnosti. Nejprve se naše paní učitelky
začátkem února zúčastnily velmi zajímavého
interaktivního workshopu, z kterého si od
zkušených lektorů odnesly inspirativní
náměty, jak dětem názorně a jednoduše
přiblížit témata technického prostředí světa
kolem nás. Na chvíli se staly zpět dětmi
a v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“
vymýšlely, projektovaly, stavěly…

Třída 7. B četla fantasy knihu Píseň krve od
Anthonyho Rayana. Příběh je velmi poutavý
a zahrnuje spoustu dobrodružství při vyrůstání
hlavního hrdiny Vélina al Sorny. Děti si samy
zahrály na učedníky Šestého řádu a během
odpoledne a večera se cvičily v různých
dovednostech, jako je příprava jídla, luštění
šifer a také pohyb ve tmě. Také jsme si rozdělali
oheň a opekli buřty. U ohně jsme si pak četli
část knihy. Pro některé byla velkým zážitkem
schovávaná na školní zahradě v 11 hodin v noci.

— Jana Vraspírová, Jan Havlice, Tomáš Pinkr

učitelé, ZŠ Eden

Začátkem března nás ještě stihla paní lektorka
navštívit ve školce. Přišla s obrovským kufrem
plným stavebních kostek a se speciální
soupravou prvků a výkresů. Děti si s ní užily
úžasné projektové dopoledne na téma „Malý
architekt“ a paní učitelky načerpaly inspiraci
pro svou každodenní práci. Druhý projektový
den na téma „Stavitel mostů“ jsme bohužel už
do konce loňského školního roku nestihly, ale
podařilo se nám ho zrealizovat v polovině září.
Děti i paní učitelky byly opět nadšené
a podobné projekty se staly zcela přirozeně
součástí aktivit školky. Také díky paní
ředitelce, která nám třídy dovybavila dalším
„stavebním materiálem“, vznikají propracované
stavby někdy obřích rozměrů a my se těšíme,
až naši malí architekti, stavitelé a konstruktéři
jednou postaví něco opravdového.
— Nikola Tesařová, DiS.

učitelka, MŠ Útulná
PRAHA 10 / PROSINEC 2020
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KAREL ČAPEK 130 / DESÍTKOVÝ ULIČNÍK

ČAPKOVA
VÝSTAVA ONLINE
Výstava „Karel Čapek 130“ vznikla letos
u příležitosti kulatého výročí narození
slavného spisovatele spojeného s Prahou 10.
Sestavu poutavých panelů s unikátními
snímky a zasvěcenými komentáři si
v současnosti můžete prohlédnout před
Městskou knihovnou Praha u OC Cíl. Plánuje
se také jejich putování po dalších místech
v naší městské části a o výstavu projevila
zájem další česká a zahraniční města. Nově
je pro všechny zájemce k vidění také online.
Venkovní výstava měla vernisáž v srpnu ve
Valdštejnské zahradě Senátu a po skončení
této noblesní prezentace se přesunula na
území naší městské části. Právě zdejší radnice
ji připravila ve spolupráci s Kristinou Váňovou,
bývalou ředitelkou Památníku Karla Čapka.
Připravované výstavní putování ovlivnila
současná pandemická krize a související
vládní opatření. Proto se organizátoři rozhodli,
že expozici zpřístupní co nejširšímu okruhu
příznivců kultury. „Vzhledem k současné
situaci, kdy by se lidé měli mimo domov
zdržovat co možná nejméně, jsme se rozhodli
dílo vystavit i online. Budou se na něj tedy

moci podívat nejen naši obyvatelé, ale
i všichni ostatní zájemci,“ říká David Kašpar,
místostarosta Prahy 10 pro oblast kultury.
Na internetové stránky městské části byl
umístěn kompletní obsah výstavy, jak je
k vidění ve „fyzické“ podobě ve veřejném
prostoru. Jednotlivé části jsou navíc
doprovázeny mluveným slovem Kristiny
Váňové ve formě podcastů. Texty byly rovněž
přeloženy do angličtiny, němčiny a ruštiny, což
vyplývá z poptávky některých zahraničních
měst, která se na organizátory obrátila
prostřednictvím Českých center. Samotná
tuzemská i mezinárodní spolupráce se však
s ohledem na okolnosti posunula v čase.
Vznik online expozice „Karel Čapek 130“
završuje stejnojmenný celoroční projekt
MČ Praha 10. Klade si za cíl prohloubit
všeobecné povědomí a znalosti o jedné
z největších osobností české a českoslo‑
venské historie, která žila na dnešním území
naší městské části a byla naším symbolickým
sousedem. „Jednotlivé panely návštěvníky
chronologicky seznamují s krajem dětství
Karla Čapka, jeho významnými spisovatel‑
skými i novinářskými počiny. Ukazují, jak
důležité pro něj bylo studium a sbírání zku‑
šeností v evropských zemích a také navazo‑
vání kontaktů s tehdejší kulturní a politickou
elitou v čele s československým prezidentem

T. G. Masarykem. Nechybějí dobové fotogra‑
fie interiéru ani zahrady vily na Vinohradech
pořízené samotným Čapkem. Ty svědčí nejen
o konkrétním zařízení domova, ale i o řadě
zájmů a koníčků spisovatele a také o jeho
vztahu k místu bydliště,“ popisuje autorka
libreta výstavy Kristina Váňová.

O

N

L

I

N

E

Zdroje dokumentů: Archiv hl. m. Prahy – Sbírka dokumentů Prahy 10, Památník
národního písemnictví, Památník Karla Čapka

praha10.cz

/vystava-karel-capek

KDYŽ ULICE PROMLUVÍ
I neznámé město, do kterého zavítáme poprvé, můžeme poměrně
spolehlivě poznávat podle názvů ulic. Když se některá jmenuje Hlavní,
upozorní nás to, že se pravděpodobně nacházíme poblíž centra.
Hradební ulice příchozím oznamuje, že se ocitli ve městě, které má
dlouhou a bohatou historii. Na Bojišti nám trochu zatrne, protože jsme
zavítali na místo, kde před staletími jistě zuřila nějaká krvavá řež.
Leckterá ulice však získala pojmenování podle dávného místního
úkazu nebo označení, která sice ani většině místních obyvatel už nic
neřeknou, ale o to zajímavější je podrobnější pátrání. Platí to i pro
naši městskou část. Co třeba sídliště Rybníčky a ulice V Rybníčkách
nebo K Rybníčkům? Pozastavili jste se někdy nad těmito názvy, když
široko daleko žádnou nádrž s hrází nelze spatřit? Jména těchto ulic
připomínají, že i Strašnice kdysi přece jen měly své rybníky. Jeden
z těch, které se dají dohledat na starých mapách, se nacházel v místě,
kde je dnes sportovní areál Gutovka s oblíbeným vodním světem.
Sídliště Rybníčky dostalo jméno podle pomístního názvu. Ulice
V Rybníčkách a K Rybníčkům jsou pojmenovány podle umístění
vzhledem k tomuto sídlišti. Původně bylo v plánu, že by se ulice
na tomto sídlišti jmenovaly podle ryb, takže jsme mohli mít ulice
jako Štiková, Úhořová, Sumcová nebo Okounová. Nakonec zvítězilo
pojmenování podle vodních nádrží – Sečská, Slapská, Oravská,
Štěchovická nebo Flájská. Tato jména ulice dostaly v roce 1962.
Zdejší rybník je již dávno zasypán, většina domů a statků v jeho okolí
byla zbořena, ale přesto se zde ještě nacházejí dvě stavby, které
tehdejší situaci pamatují. Na severní straně u hráze stál pozdně
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RYBNÍK V AREÁLU DNEŠNÍ GUTOVKY, STAV ZA PRVNÍ REPUBLIKY
FOTO POSKYTL MILAN RADA

klasicistní statek z třicátých let 19. století. Ten nejprve vlastnil Josef
Popelář, od kterého tuto budovu koupil Tomáš Bečvář. Právě na tohoto
majitele stavba s číslem popisným 16 dodnes odkazuje, neboť ji známe
jako Bečvářův dvůr nebo Bečvářův statek. Objekt je chráněnou kulturní
památkou.
Druhá dosud existující stavba byla postavena v roce 1877 a jedná se
o nejstarší strašnickou školu. Původně byla navržena jako přízemní
budova s jednou třídou, až později přibyla i druhá a třetí třída v patře.
Po ukončení školního provozu zde fungovala obecní úřadovna
a v současnosti na adrese V Zátočce 42/1 sídlí Policie České republiky.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Z DOTAZŮ KLIENTŮ SOCIÁLNÍHO ODBORU

Dobrý den, bylo mi řečeno, že příspěvek na
bydlení vyřídím na sociálce, to je u vás?
Chtěli bychom našim čtenářům trochu
usnadnit situaci, pokud budou muset jít něco
vyřizovat na „sociálku“. Uvádíme proto přehled
základních agend úřadů, které jsou tímto ho‑
vorovým výrazem nejčastěji označovány.
ÚŘAD PRÁCE ČR
• sociální dávky – státní sociální podpora –
tzn. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné

• sociální dávky – pomoc v hmotné nouzi –
příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc
• dávky pěstounské péče
• příspěvek na péči
• pro osoby se zdravotním postižením –
příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní
pomůcku, průkaz osoby se zdravotním
postižením
• evidence uchazečů o zaměstnání, podpora
v nezaměstnanosti

• peněžitá pomoc v mateřství, otcovská,
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a ma‑
teřství
• nemocenské pojištění, důchodové pojištění,
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Informace o všech agendách a kontakty
najdete na stránkách www.uradprace.cz. Kon‑
taktní pracoviště pro Prahu 10 sídlí v budově
radnice na adrese Vršovická 68, Praha 10,
call centrum: 844 844 803.

ODBOR SOCIÁLNÍ ÚŘADU MČ PRAHA 10
Na nás se můžete obrátit vždy, pokud se
ocitnete v obtížné sociální situaci, s níž si
nevíte rady (péče o děti, péče o blízké, nemoc,
zdravotní postižení, ztráta zaměstnání, dluhy,
závislost apod.). Pokusíme se vám pomoci
či alespoň zprostředkovat odbornou pomoc.
Podrobnosti se dozvíte na webové adrese
desitkapomaha.cz. Osobně nás najdete v bu‑
dově radnice Prahy 10, Vršovická 68,
tel.: 267 093 229, e‑mail: szp@praha10.cz.

Další informace jsou dostupné na stránkách
www.cssz.cz a prostřednictvím call centra
800 050 248. Z hlediska Prahy 10 se nejbližší
územní pracoviště ČSSZ nachází v Praze 3,
Olšanská 3.

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE‑
ČENÍ
• důchody – starobní, invalidní, vdovský/vdo‑
vecký, sirotčí
• nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošet‑
řovné

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
PRO SENIORY

TRÁPÍ TĚ,
CO SE DĚJE
DOMA?
ŘEKNI TO
NĚKOMU!

PEČOVATELKY Z CHARITY VYRÁŽEJÍ KAŽDÉ RÁNO DO SLUŽBY

Starají se o naše rodiče a prarodiče
i o lidi, kteří zůstali ve svém stáří zcela opuštěni. Pečovatelky Arcidiecézní charity Pra‑
ha pomáhají lidem při sebeobsluze nebo s úklidem. Docházejí pravidelně do domácností
seniorů, kteří chtějí nadále bydlet ve svém bytě, i když je jejich samostatnost v dů‑
sledku věku nebo zdravotního stavu snížena. Charita nově posílila počet pečovatelek
v Praze 10 a nabízí jejich služby těm, kteří pomoc potřebují.
Pečovatelky jsou k dispozici sedm dní v týdnu po celý rok. V pracovní dny poskytují službu
od 7.30 do 17.30, o víkendech od 7.00 do 15.00 hod. Aby ochránily ty nejzranitelnější,
podstupují pečovatelky pravidelně testy na covid-19. Během své práce dodržují nejpřísnější
hygienická opatření.
„Službu začínám ráno u některé klientky, která potřebuje pomoc s osobní hygienou
a snídaní. Následují další služby – většinou úklid, nákupy, doprovody k lékaři, donáška
obědů, pomoc s podáváním obědů apod. Odpoledne opět nákupy, žehlení prádla či úklid
domácnosti,“ popisuje svůj běžný pracovní den dlouholetá pečovatelka Helena Vyšatová.
Občas zažívá i úsměvné příhody. Jednou jí klientka požádala o doprovod k lékaři:
„Když jsem k paní v domluvený čas přišla, ukázalo se, že jde o pomoc s dopravou kočky
k veterináři. Nejdříve ale bylo nutné kočku sehnat po okolních zahradách, odchytit ji a pak
ji také přesvědčit, aby se dala vsoukat do přepravního boxu.“
Pečovatelská služba není zdarma, i když na její
chod přispívá stát. Senior hradí dotovanou cenu
KONTAKT
126 korun za hodinu, přičemž cena se poměrně krátí
podle skutečné délky poskytované služby. Lidé se
sníženou soběstačností mají nárok na tzv. příspěvek
ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
e‑ mail: pecovatelska@praha.charita.cz
na péči, z něhož mohou pečovatelskou službu
tel.: 737 282 816
hradit. Arcidiecézní charita Praha může zájemcům
poskytnout potřebné informace, jak o příspěvek na
péči požádat.

JSME TU
PRO TEBE.
,
OKAMŽITÁ ANONYMNÍ POMOC
m
pokud Ty nebo někdo ve Tvé
okolí zažívá v rodině násilí.
VOLEJ...
poradenskou linku DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ
tel.:

601 500 196

(Po–St: 9–11 h a 15–17 h)

@ PIŠ...
na chat na webu: www.detstvibeznasili.cz
na mail: poradna@centrumlocika.cz
PŘIJĎ...
k nám na adresu:
Centrum LOCIKA, Umělecká 6, Praha 7

www.detstvibeznasili.cz

Leták okamžitá pomoc děti 2020-08-3.indd 1
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DĚNÍ NA DESÍTCE

ÚCTA VETERÁNŮM

estetickou kvalitu tohoto prostoru a zároveň
budou obrovským přínosem hlavně v let‑
ních měsících, kdy se naplno projeví jejich
termoregulační funkce,“ říká Jana Komrsková,
místostarostka pro životní prostředí.

nalétávat, případně i rychle odlétnout při
ohrožení,
– umístění ve výšce min. 1,5 metru
od země a při zavěšení na stromě v tako‑
vé vzdálenosti od jiných větví, aby se snížilo
riziko napadení třeba kočkou či kunou,
– volit takový tvar krmítka, aby se dalo
snadno čistit, stříška měla přesah přes jeho
základnu a podlaha byla vybavena zábradlím
zamezujícím roznosu krmiva větrem.
Nejvhodnějším a nejdostupnějším materiálem
pro výrobu krmítka je dřevo, ale použít lze
i jiné materiály. V obchodech je k dispozici
nepřeberné množství krmítek, vhodných jak
k zavěšení, tak i pro umístění na zem.

Také naše městská část si připomněla letošní
Den válečných veteránů, který celosvětově
připadá na 11. listopad. Zástupci radnice uctili
památku válečných bojovníků u nově zre‑
staurovaného legionářského pomníku u Nové
strašnické školy. K pomníku položili věnec
a společně s předsedou místní jednoty Čes‑
koslovenské obce legionářské a zástupcem
Českého svazu bojovníků za svobodu věnovali
tichou vzpomínku všem padlým a zemřelým
hrdinům. Na jednání zastupitelstva naší měst‑
ské části, které památnému dni předcházelo,
zaznělo také poděkování posledním třem žijí‑
cím veteránům z řad občanů Prahy 10, kterými
jsou kapitán Miroslav Svoboda, nadporučík
Olexandr Muratov a plukovník Augustin Valko,
všichni ve výslužbě. Městská část si váží jejich
obětavosti a hrdinství při bojovém nasazení ve
prospěch vlasti.

ZELENÁ OZDOBA
KUBÁNĚ
Radnice nechala na Kubánském náměstí
vysadit osm platanů javorolistých. Výsadba je
součástí dlouhodobé strategie městské části,
která chce systematicky rozšiřovat vzrostlou
zeleň na svém území. Stromy zkrášlují veřejný
prostor a zároveň se stále zvyšuje jejich
význam s ohledem na měnící se klimatické
podmínky.
Vršovické náměstí bylo pro umístění nových
dřevin vybráno na základě podnětu spolku Ar‑
chetyp, který zde provozuje farmářské tržiště.
Na základě zkušeností a získaných poznatků
byly pro výsadbu do zpevněné plochy vybrány
platany. „Tyto okrasné stromy výrazně zvýší
18
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Péče o stromy a zeleň je v oblasti životního
prostředí velkou prioritou Desítky. Pravidelné
vysazování dřevin na veřejných prostranstvích
má v naší městské části dlouholetou tradici.
Zásadní je v tomto kontextu projekt stromů za
narozené děti, v rámci něhož bylo v průběhu
více než desetiletí zasazeno již 4 500 dře‑
vin. Stromy jsou také postupně doplňovány
zasakovacími vaky k lepší distribuci vody
v suchém období.
V poslední době se radnici daří v tomto směru
získávat finanční prostředky z dotačních
zdrojů hl. m. Prahy i Evropské unie. „Příkladem
je připravované umístění mobilní zeleně do
ulice V Olšinách, kde s ohledem na vedení in‑
ženýrských sítí není klasická výsadba stromů
možná. Spolupracujeme také s Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy na obnově
a ideálně i rozšiřování uličních stromořadí,“
doplňuje Jana Komrsková.

PODPOŘME
PTÁKY VE MĚSTĚ
Krmítka různých tvarů a z všelijakých mate
riálů jsou typickým prvkem našich zahrad, ale
i parků. Přikrmování ptáků v zimním období
má u nás velmi dlouhou tradici. Dle odborníků
není od věci podporovat je celoročně, i když
v letním období nanejvýš vodou v misce.
Dlouhodobě se totiž stav ptactva v přírodě
snižuje kvůli úbytku hmyzu a ve městě i kvůli
ubývání přirozených úkrytů a míst pro vyve‑
dení mladých.
Pomoct zvrátit tento trend mohou právě kr‑
mítka, která se dají umístit prakticky kdekoliv,
tedy nejen v podmínkách zahrady u rodinných
domů, ale i na parapetech či balkonech byto‑
vých objektů. Při výrobě a instalaci je potřeba
dodržet několik základních pravidel, aby ptáci
krmítko vyhledávali a neohrožovalo je:
– dostatečný a otevřený prostor krmítka, aby
se ptáci necítili stísněně, vešly se na něj
i větší druhy ptáků a mohli do něj snadno

A čím ptáky přikrmovat? Nároky na potravu se
mezi ptačími druhy odlišují. Podstatné je, aby
se krmítko nestávalo odkladištěm prošlých,
zkažených či plesnivých potravin z domác‑
nosti, které by ptákům uškodily. Ideální volbou
jsou semínka, jako je slunečnice (nejlépe
podrcená), tykev apod., obilná zrna – oves‑
né vločky nebo proso, použít lze nasbírané
bobulovité plody a kousky ovoce či zeleniny.
Jednoduchým řešením je také zavěšení lojo‑
vých koulí či šišek obalených tukovou směsí
se semínky. Nikdy však ptákům nepodáváme
příkrm s obsahem soli, je pro ně v zásadě smr‑
tící! Dobrý úmysl se nesmí obrátit proti těm,
kterým chceme pomoci.
Ptákům je možné pomáhat i vytvářením vhod‑
ných podmínek na zahradách, ať už skladbou
vysazených rostlin a keřů, jejichž plody se ptá‑
ci krmí, nebo podporou výskytu hmyzu, který
ptáci loví, např. v kompostu, u hromádky volně
loženého kamení, v tlejícím dřevu či neposeka‑
né trávě. Ideální volbou je pak zavěšení budek,
které mnoha ptačím druhům nahrazují přiroze‑
ná útočiště, jichž se v městském prostředí již
nedostává.
V Praze 10 se údržbou budek intenzivně za‑
bývá malešické sdružení „Natura, quo vadis?“
při Českém svazu ochránců přírody, které
v roce 2004 vyvěsilo asi 100 budek sýkorníků
s letovým otvorem 26 mm pro menší druhy
sýkor nebo pro střízlíky. Zhruba čtvrtina se
jich nachází v lesíku Rabakovská/Pelyňková
u Skalky. Budky se každoročně čistí – nej‑
prve o ně pečovali členové oddílu mladých
ochránců přírody Ginkgo, dnes čištění probíhá
jako každoroční akce Ekocentra Malešice ur‑

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
čená pro veřejnost a také s výraznou pomocí
korporátních dobrovolníků. Čištění je důležité
jednak z hlediska množení parazitů a jednak
si sýkora staví vždy nové hnízdo, takže za dva
roky by byla budka již plná a nikdo by tam
nezahnízdil.
Poškozené či zmizelé budky se nahrazují no‑
vými a od loňského roku se ve městě používají
dřevobetonové budky, které mají mnohem
delší životnost než dřevěné a lepší zabezpeče‑
ní proti predátorům. Vyvěšením budky na své
zahradě, ve vnitrobloku či v blízkém parčíku
a jejím pravidelným podzimním čištěním může
přispět každý. Návody na výrobu budek, ale
i komplexní souhrn informací na téma obecné
ochrany ptactva lze dohledat na stránkách
České společnosti ornitologické www.birdlife.cz.
Informační leták s plánkem výroby ptačího
krmítka a s informacemi nejen o ptačích bud‑
kách naleznete také na stránce
www.natura‑praha.org/cinnost v záložce
„Ekoporadna Praha 10“, na kterou se můžete
případně obrátit i s dotazy.

Kromě běžného umytí bylo součástí zadaných
prací i odstranění různých malůvek, které se
bohužel na sběrných nádobách pravidelně
objevují. Po vyčištění byly nádoby doplněny
samolepkami s provozními informacemi. Na
sběrné nádobě můžete například zjistit, v kte‑
ré dny má být vyvážena nebo pro jaké odpady
je určena. Odstraňování „graffiti“ z vybraných
sběrných nádob je zabezpečováno každoroč‑
ně. Letošní akce proběhla v širším měřítku –
celkem bylo vyčištěno 137 sběrných nádob.
v běžných svozových dnech a jejich odvoz
bude probíhat po celý leden a únor.

SVOZ ODPADU
O SVÁTCÍCH

Pokud můžete, vánoční stromky odkládejte
vedle volně přístupných nádob na směsný
(domovní) komunální odpad, nejlépe den před
svozem. V ostatních případech (činžovní a ro‑
dinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme
o odložení vánočních stromků k nejbližším
kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené
vánoční stromky rozhodně nepatří přímo do
popelnic, aby nedocházelo ke snižování jejich
kapacity pro ostatní odpad. Nejvhodnějším
řešením je zcela odstrojený stromek předat
v některém ze sběrných dvorů, třeba společ‑
ně s dalšími odpady, které se v povánočním
čase v domácnostech nashromáždí ve větším
množství. Do sběrného dvoru byste rozhodně
měli odvézt každý umělý stromek, pokud již
dosloužil svému účelu.

Vánoční a novoroční svoz odpadu na území
metropole zajistí společnosti Pražské služby
a AVE Pražské komunální služby tak, aby
nedocházelo k přeplnění nádob a nevzni‑
kal kolem nich nepořádek. Směsný odpad
se bude v termínu od 24. do 31. prosince
odvážet jako v běžných dnech, zatímco svozy
tříděných složek odpadu budou v kritických
oblastech posíleny.

ČIŠTĚNÍ
SBĚRNÝCH
NÁDOB

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU
23.–31. 12. 2020 standardní svoz v pravidel‑
ných dnech
1. 1. 2021 svoz až na výjimky neprobíhá
2.–6. 1. 2021 standardní svoz (případně s posu‑
nem max. 1 dne)
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
23.–31. 12. 2020 standardní svoz v pravidel‑
ných svozových dnech (v kritických oblastech
posílené svozy)
1. 1. 2021 svoz až na výjimky neprobíhá
2.– 6. 1. 2021 standardní svoz (případně s po‑
sunem max. 1 dne)
VÁNOČNÍ STROMKY DO POPELNICE
NEPATŘÍ
Volně odložené vánoční stromky u venkov‑
ních nádob na odpad budou odváženy při
pravidelném svozu do konce února 2021.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den
před odvozem komunálního odpadu, aby
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění
v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky
jsou do vozů na komunální odpad nakládány

Radnice v průběhu října zajistila ve spolupráci
se svozovou firmou AVE Pražské komunální
služby a.s. čištění sběrných nádob na třiceti
vytipovaných stanovištích tříděného sběru.

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 (včetně ledniček,
monitorů, televizorů, autobaterií apod.), pneu‑
matiky, bioodpady a stavební odpad. Kontej‑
nery je zakázáno používat k odkládání odpadů
z podnikatelské činnosti.
K bezplatnému předání objemného odpadu
včetně nebezpečného lze využít sběrné dvory
hlavního města Prahy, například v Teplárenské,
Zakryté, Perucké či Malešické ulici. Ve sběr‑
ných dvorech je otevřeno v pondělí až pátek od
8.30 do 17.00 a v sobotu od 8.30 do 15.00 hod.
TERMÍNY PŘISTAVENÍ
místo přistavení

datum čas přistavení katastr

Dukelská x Volyňská

7. 12.

13.00–17.00 Vršovice

Tulipánová x Želivecká

7. 12.

13.00–17.00 Záběhlice

Jesenická x Nad Trnkovem

7. 12.

14.00–18.00 Záběhlice

Na Pahorku x Pod Sychrovem II

7. 12.

14.00–18.00 Michle

Platanová x Kapraďová

7. 12.

15.00–19.00 Záběhlice

Nad Elektrárnou u ČD

8. 12.

15.00–19.00 Michle

Krymská x Moskevská
(ostrůvek)

9. 12.

13.00–17.00 Vršovice

Brigádníků x U Kombinátu

9. 12.

14.00–18.00 Strašnice

Nučická x Dubečská

10. 12.

13.00–17.00 Strašnice

Nosická (pod prod. Billa)

10. 12.

14.00–18.00 Strašnice

Nad Vodovodem x Slunečná

10. 12.

15.00–19.00 Strašnice

Srbínská, mezi garážemi,
u tř. odpadu

12. 12.

8.00–12.00 Strašnice

Vladivostocká x Gruzínská

12. 12.

10.00–14.00 Vršovice

Sněženková x Meruňková

14. 12.

13.00–17.00 Záběhlice

Křenická x Olešská

14. 12.

13.00–17.00 Strašnice

Bramboříková, parkoviště

14. 12.

14.00–18.00 Záběhlice

Rektorská x Bakalářská

14. 12.

14.00–18.00 Malešice

Kamelova, mezi č. 2 a 4

14. 12.

15.00–19.00 Záběhlice
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Podniky z Desítky
doporučují
VÁNOČNÍ RECEPTY

Požádali jsme restaurace, bary a kavárny z naší městské části, aby
prozradily něco ze své kuchyně a trochu vám přiblížily svoje oblíbené
vánoční pochoutky. Budeme rádi, pokud si doma některou z nich
zkusíte připravit, a zpestříte si tak sváteční čas. Všem odvážlivcům
přejeme dobrou chuť, a pokud to situace umožní, určitě si zajděte
svoje výtvory porovnat s „originálem“!

VINOHRADSKÝ PIVOVAR

SVÁTEČNÍ KACHNÍ PAŠTIKA S BRUSINKAMI,
MANDLEMI A CIBULOVOU MARMELÁDOU
6

porcí
Paštika
200 g kachních jater
200 g másla
50 ml portského vína
hrst sušených brusinek
hrst pražených mandlí
100 g slaniny na plátky (na
vyložení formy)
sůl, pepř

Cibulová marmeláda
2 červené cibule
8 polévkových lžic cukru
krupice
8 lžic červ. vinného octa
8 lžic červeného vína
4 lžíce oleje, sůl
Kachní játra očistíme a odblaníme. Rozmixujeme (nejlépe v domácím
kutru) dohladka. Přilijeme portské víno, osolíme, opepříme a přidáme máslo nakrájené na kostičky. Vše dohromady opět promixujeme
dohladka. Směs nalijeme do misky a vmícháme mandle a brusinky.
Formu na paštiku vysteleme potravinářskou folií a plátky slaniny tak,
abychom mohli zakrýt i vrch formy. Játrovou směs nalijeme do formy,
přikryjeme svrchu slaninou a fólií a pečeme ve vodní lázni při 110 °C
hodinu a půl.
Paštiku necháme vychladnout a dáme ji úplně ztuhnout do lednice.
Připravíme si cibulovou marmeládu. Červenou cibuli oloupeme,
nakrájíme najemno a 8 minut restujeme na oleji. Přidáme cukr a červené víno. Vaříme 20 minut za stálého míchání. Poté odstavíme a rozmixujeme ponorným mixérem. Dle chuti okyselíme vinným octem
a osolíme. Necháme vychladnout.
Paštiku po ztuhnutí vyklopíme z formy a krájíme na tenké plátky.
Podáváme s cibulovou marmeládou a čerstvým pečivem.

MALEŠICKÝ MIKROPIVOVAR

GRILOVANÁ KANČÍ PEČÍNKA
S CAPONATOU A OPEČENOU POLENTOU

4

Caponata
400 g lilku
100 g řapíku celeru, 1 cibule
200 g čerstvých rajčat
1 lžíce rajčatového protlaku
2 lžíce cukru, 1 šálek octa
olivový olej, pepř, sůl
Polenta
300 g kukuřičné polenty
sůl, tymián
máslo

Kančí panenku naporcujeme na 4 porce a následně osolíme,
okořeníme a necháme 24 hodin odležet v chladu. Polentu uvaříme také den dopředu, dle návodu na obalu, s menším obsahem
tekutiny a ostatními ingrediencemi. Vylijeme na plech vyložený
fólií a dáme chladnout do lednice na 24 hodin. Caponatu můžeme
připravit též o den dříve, chutě se lépe prolnou.
Na oleji orestujeme lilek a dáme odkapat. Na stejné pánvi zarestujeme cibulku a řapík dosklovata a přidáme krájená rajčata a cukr,
který rozpustíme. Poté přidáme rajčatový protlak a lehce provaříme. Jako poslední vložíme orestovaný lilek, zakapeme octem a cca
5 minut povaříme. Nakonec osolíme a opepříme.
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PEČENÝ LOSOS S BROKOLICOVÝM KRÉMEM
A MANDARINKOVOU OMÁČKOU
1 filet lososa
200 g růžiček brokolice
romanesco
60 g lískových oříšků
50 ml mléka
2 ks mandarinky
cukr
olivový olej extra
panenský
1 šalotka
jikry z lososa
sůl, pepř

Lososa pečeme na pečicím papíře při 200 °C 15 minut.
Brokolicový krém
Očištěnou šalotku nakrájíme na plátky a orestujeme s trochou oleje. Přidáme růžičky brokolice (několik uvaříme
samostatně), mléko, 200 ml vody, sůl a vaříme 10 minut.
Nakonec přimícháme 1 lžíci oleje.
Mandarinková omáčka
Mandarinky vymačkáme a šťávu zredukujeme v kastrolu
s 1 čajovou lžičkou cukru a 2 ks celého pepře po dobu 4 minut. Přidáme nepatrně oleje, trochu soli a promícháme
metličkou. Lososa podáváme s brokolicovým krémem
a mandarinkovou omáčkou. Zdobíme růžičkami, 1–2 lžícemi
jiker a praženými lískovými oříšky.

KAFE PETROHRADSKÁ

SIRUP NA VÁNOČNÍ SVAŘENÉ VÍNO

porce
Maso
800 g kančí panenky
drcený jalovec, rozmarýn
sůl, pepř mletý černý
olej

Připravené porce kančí panenky opečeme po obou stranách cca
3 minuty a dáme prohřát do trouby (180 °C, cca 8 minut) tak, aby
mělo maso při řezu růžovou barvu. Vychlazenou polentu nakrájíme na porce a při vyšší teplotě opečeme v pánvi na másle. Caponatu lehce prohřejeme tak, aby byla vlažná, a servírujeme.

PIZZA VERANDA

½ vanilkového lusku
kůra z jednoho pomeranče
3 hvězdičky badyánu
čajová lžička hřebíčku
1 celá cejlonská skořice
6 kuliček nového koření
špetka mletého
muškátového oříšku
6 tobolek kardamomu
½ čajové lžičky růžového pepře
1 l červeného vína
500 g třtinového cukru
Směs koření nasypte na pánev a krátce nasucho opražte tak,
aby se rozvonělo. Poté ho přemístěte do hmoždíře a krátce
podrťte. Následně celou směs zalijte litrem červeného vína.
Pomalu povařte zhruba dvě hodiny. Poté přeceďte, přisypte
cukr a vymačkejte šťávu z půlky pomeranče. Dle libosti doslaďte, nebo okyselte. Místo cukru můžete použít med nebo jiné
sladidlo.
Hotový sirup přelejte do vyvařené láhve. V lednici můžete skladovat několik týdnů.
Kdykoliv poté dostanete doma chuť na svařák, stačí nalít 40 ml
sirupu do 2 dl červeného vína, zahřát a máte vynikající domácí
svařák!

TIP! Sirup můžete použít i jinak. Doporučujeme
například jako toping na vanilkovou zmrzlinu!

BISTRO MOJE MÍSTO

KONFITOVANÁ KACHNA/HUSA S PERNÍKOVÝM KNEDLÍKEM A ČERVENÝM ZELÍM

4

porce
Kachna/husa
4 kachní či husí stehna
sůl, celý kmín, 1 cibule
1 jablko, 500 g (i více – podle
velikosti pekáče) husího či
kachního sádla (může být
i vepřové)

Stehna omyjeme, osušíme
a bohatě okořeníme solí
a kmínem po obou stranách.
Do připraveného pekáče
vložíme kousky cibule a jablka, přidáme stehna a sádlo.
Stehna nemusí být kompletně ponořena v sádle, protože
sama kachna/husa pustí
dostatek přebytečného tuku.
Pomalu konfitujeme 7–10 hodin při 85 °C. Pokud chceme křupavou kůrčičku, můžeme ještě ke konci pečení stehna přendat do pekáče a zapéct
15–20 minut nepřikryté, pouze s trochou výpeku při 180 °C (do zhnědnutí).
Perníkový knedlík
250 g perníku (na strouhání), 250 g žemlí, 200 ml plnotučného mléka,
3–4 vejce, 90 g hrubé mouky, muškátový oříšek, sůl na dochucení
Žemle a perník nakrájíme na kostičky a dáme stranou. Oddělíme žloutky
a bílky. Z bílků našleháme sníh. Žloutky ušleháme s hrubou moukou, mlékem, solí a muškátovým oříškem a opatrně vmícháme do sněhu z bílků.
Vše opatrně vmícháme do směsi žemlí a perníku (dělá se lépe rukama) tak,
aby směs byla vlhká. Tvarujeme do požadovaného tvaru a velikosti ideálně
do fresh (potravinářské) fólie. Vaříme v páře 25–40 minut dle velikosti.
Červené zelí
500 g zelí, 1 cibule, 1 jablko (či jablečné pyré), cukr, sůl a ocet na dochucení
Cibuli nakrájíme najemno a orestujeme, mezitím scedíme zelí. Orestovanou cibulku smícháme s nastrouhaným jablkem či jablečným pyré. Přidáme zelí, osolíme a vaříme zhruba 30 minut pod pokličkou. Jakmile je zelí
hotové, dochutíme ho cukrem a octem, aby mělo sladkokyselou chuť.

BEER KNÍR

PIVNÍ CUPCAKY [kapkejky]
JAKO NETRADIČNÍ CUKROVÍ
Těsto
Utřeme 110 g
změklého másla se
4 lžícemi sladkého
sirupu (např.
čekankový nebo
javorový), šel by i cukr,
ale my mu moc
nefandíme.
Vmícháme 250 ml
stoutu, mňam!
Vedle smícháme
175 g hladké mouky,
50 g kakaa a 1 lžíci
kypřicího prášku.
Dáme vše dohromady a šup s tím do trouby cca na 40 minut
na 180 °C. My jsme dělali cupcaky, ale dá se péct i normální
koláč. Část těsta budeme potřebovat na posypku, takže
použijeme důvtip a nějak s tím počítáme. Jojo, vyšší dívčí!
Krém
Uvaříme cca 1/8 malé dýně a umixujeme z ní pyré.
Vyšleháme 150 ml smetany a opatrně do ní vmícháme 150 g
krémového sýru (cream cheese), sladký sirup a perníkové
koření dle chuti. Nakonec postupně přidáváme i zchladlé
dýňové pyré (testujte chuť a vylaďte si množství dýně podle
své chuti).
Upečené cupcaky naplníme krémem a posypeme
rozdrobeným těstem. Užíváme vnitřně a zapíjíme některým
ze skvělých stoutů, které vám rádi doporučíme.

PLACENÁ INZERCE – P10/12/20/OKP/0192
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ŘÁDKOVÁ
INZERCE ZDARMA
– Podporujeme naše podnikatelské
subjekty při odstraňování následků
koronavirové pandemie formou
poskytnutí bezplatné řádkové inzerce.
– Nabídky placené inzerce zdarma mohou
využít firmy, podnikatelé a živnostníci
se sídlem, provozovnou či poskytováním
služeb v městské části Praha 10.

Prodlužujeme!

Formulář najdete na
praha10.cz/radkovka

– Bezplatnou řádkovou inzerci lze objednat
prostřednictvím formuláře na
www.praha10.cz/radkovka.
– U řádkové inzerce zdarma nelze nárokovat
zveřejnění v konkrétním vydání měsíčníku
Praha 10. Inzeráty budou na základě
data objednání zařazovány do pořadníku
a zveřejňovány podle kapacitních
možností jednotlivých vydání.

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
PIZZA RONDO
Prodej a rozvoz poctivé šťavnaté pizzy, salátů,
bagetek a dezertů. Petrohradská 26,
www.pizzarondo.cz, 222 984 366
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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 posuvné dveře,
akustické předstěny, reviz. dvířka a další.
jcizkovsky@email.cz, 603 965 238
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
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
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
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
KREJČOVSKÉ SLUŽBY FAMOOD
Veškeré opravy a úpravy veškerých oděvů,
šití a opravy bytového textilu, zakázkové
krejčovství, půjčovna kostýmů, žehlení košil.
Denně od 9.00 do 16.00 hod. Moldavská 1375/5,
www.famood.cz, 773 405 055
CRUX RK
Nabízíme Vám komplexní správu nemovitostí
v oblasti ekonomické, účetní, provozní
a technické vč. funkce profesionálního
předsedy a zajištění úklidu. Naším cílem
je poskytnout klientům kvalitní podklady,
informace a servis. Těšíme se na spolupráci.
Žitomírská 265/2, www.crux.cz, 271 740 745
MRAZENERYBY.CZ
Nově otevřená kamenná prodejna a e‑shop se
širokým výběrem a příznivými cenami. Nakupte
si nejen na Vánoce! Jabloňová 2136/11,
www.mrazeneryby.cz, 775 394 545
MWSERVIS
Instalatér, strojní čištění odpadu a kanalizace,
motorová fréza, tlaková voda, kamerový
průzkum, Chorvatská 8,
www.mwservis.cz, 606 408 408

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Voda, kanalizace, instalatérské opravy. Připojení
vody, odpadu, praček a myček. Zdeněk Janočko,
602 963 986
PRÁDELNA RAMÍNKO
Naše prádelna vám vypere, vymandluje nebo
vyžehlí vaše prádlo. Máme i velké pračky na
deky, potahy matrací, péřové bundy, spacáky
atd. Blíží se Vánoce a my už pro vás máme dárek
teď až do konce roku 2020 – rozvoz zdarma pro
Prahu 10, 2 a 3. Saratovská 27,
www.pradelna‑raminko.cz, 606 938 405
CREATIF PRODUCTION / VIDEO
Jsme mladá tvůrčí skupina, která přetváří ty
nejhezčí okamžiky a emoce z vašich svateb,
plesů, párty nebo festivalů do videa a fotografií.
Umíme také firemní a reklamní video všeho
druhu. Ukázky zde: https://bit.ly/347tyEb.
Košická 68/25, www.creatifproduction.cz,
721 142 524
PETR TOBOŘÍK ELEKTROINSTALACE
Elektroinstalace – opravy, montáž, výměna.
toborik@seznam.cz, 734 592 972
ČESKÉ CENTRUM REALIT
Profesionální pomoc při prodeji či pronájmu.
Hledáme byty, domy, pozemky, chaty, chalupy –
všechny druhy nemovitostí i komerční v Praze
a okolí. Právní servis. Majitelé neplatí odměnu
za zprostředkování. Petrohradská 1570/5,
www.ceskerealitnicentrum.cz, 731 115 273
JONAS JENS
Provádíme kompletní rekonstrukce bytů, domů
i nebytových prostor v Praze. Kvalita a dodržení
rozpočtu samozřejmostí! Umíme veškeré
zednické práce, obklady, sádrokartony, podlahy,
bourací práce, malby, ploty a mnoho dalšího.
Poslední volné termíny. www.jonasjens.cz,
604 409 636
KREJČOVÁ V PRAZE
Šití na zakázku, opravy a úpravy oděvů. Čištění
oděvů. Ostružinová 2181/24,
www.krejcovavpraze.cz, 733 612 090

PLACENÁ
ŘÁDKOVÁ INZERCE
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK extrakční
metodou. Praxe 8 let, 732 212 022 – DÁMY
P10/12/20/OKP/1336
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
P10/12/20/OKP/1270

AKADEMIE DOUČOVÁNÍ – Nabízíme
pomoc s přípravou k přijímacím zkouškám
na SŠ a víceletá gymnázia z matematiky
a pravidelné doučování matematiky a fyziky
P10/12/20/OKP/1334
pro ZŠ a SŠ. 607 570 747

DESÍTKOVÁ KŘÍŽOVKA

ANTONÍN TUREK
(1861–1916)

ZDROJ: PRAGUE VITRUVIUS

Architekt a stavitel, jehož výročí narození si
připomeneme 8. prosince, se proslavil jako jeden
z hlavních tvůrců charakteristické podoby Královských
Vinohrad, když tato čtvrť procházela bouřlivým
rozvojem, zejména v poslední čtvrtině 19. století.
Absolvent pozemního stavitelství na české technice
v Praze začal v roce 1883 pracovat na stavebním
úřadě tehdy samostatného vinohradského města
a postupně se propracoval do funkce radního
a vrchního stavebního inženýra. Projektoval mnoho
tamních školních budov, Národní dům na náměstí Míru,
velkolepou tržnici ve Vinohradské ulici, evangelický
sborový dům v Korunní ulici a v novém století se
podílel ještě na realizaci vinohradského divadla. Díky
tomu, že katastr Vinohrad byl v roce 1960 rozdělen
mezi pět městských částí, můžeme se dnes několika
Turkovými stavbami pochlubit i na Desítce. K jeho
autorskému odkazu patří například vodárenský
komplex v Korunní ulici s majestátní novorenesanční

věží z roku 1891 nebo vila v Dykově ulici s číslem
popisným 959. Architekt ji navrhl pro svoji rodinu o dva
roky později a vtiskl jí podobu ve stejném uměleckém
slohu. Ani u této stavby nechyběla mohutná nárožní
věž. Jeho dílem je i vedlejší rodinný dům čp. 960.
V roce 1897 postavili podle jeho plánů (… pokračování
v tajence) na Vinohradském hřbitově, na němž
architekt po své smrti nalezl také poslední spočinutí.
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. prosince 2020. Nezapomeňte uvést
svou adresu či jiný kontakt. Tři vylosovaní výherci od
nás obdrží knihu.
Tajenka z minulého čísla zní „roli Mařenky v Prodané
nevěstě“. Knihu za správnou odpověď od nás dostanou:
Lenka Špánková, Strašnice; Martin Nagy, Vršovice
a Klára Anna Krupková, Vršovice.

Aktuální otevírací dobu najdete
na www.nceden.cz/otevreno.

PLACENÁ INZERCE – P10/12/20/OKP/1641

PLACENÁ INZERCE – P10/12/20/KS/0139

PLACENÁ INZERCE – P10/12/20/OKP/1624

MODRÉ ZÓNY !!!
Chceme Vás ZACHRÁNIT od starostí
s parkováním Vašeho vozu. Nabízíme Vám kvalitní parkování různých
typů a cenových kategorií ve vícepatrových NONSTOP hlídaných
garážích za cenu od 1000,-- Kč bez DPH za vůz měsíčně, za motorku
863,-- Kč bez DPH. Garáže se nacházejí na velmi dostupném místě na
adrese LIMUZSKÁ 567/12a, Praha 10. INFORMACE na telefonním
čísle 605 231 197 nebo 731 519 744 nebo 737 226 109. Společnost
Areál Fabrika, s.r.o. e-mail: info@levne-parkovani-praha.cz

