Eden není ráj
Radnice Prahy 10
bude v nejbližší době
rozhodovat o dalším
osudu chátrajícího
kulturního domu Eden.
K dispozici má posudek

Normální je nelhat,
nekrást a nehrbit se
Rozhovor s Mikulášem
Kroupou o tom, jak
národu uchovat paměť,
jak motivovat žáky
nebo jak uběhnout 10 km

Dost bylo plastů
Naše městská část se
zavázala, že bude snižovat
spotřebu jednorázového
plastového nádobí
a jiného odpadu na radnici
a na akcích pro veřejnost

měsíčník městské části
září 2019
zdarma
www.praha10.cz

Začíná další školní rok

ZŠ Nad Vodovodem

Radnice informuje

STRATEGICKÝ PLÁN
POSTOUPIL DO DALŠÍ FÁZE
Zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části
Praha 10 na období deseti let se posunulo do další fáze. Od května
do začátku července jste se zapojili do našich různých průzkumů
a poskytli jste nám mnoho podnětů pro zkvalitnění života v Praze 10.
Starostka Renata Chmelová k tomu uvádí: „Strategický plán chceme
vytvořit ve spolupráci s našimi občany. Proto jsme se potkávali při
sběru vašich podnětů a zjišťovali jsme u různých cílových skupin jejich
potřeby a náměty. Naším cílem je mít strategii rozvoje, na základě které
budeme my politici i vy občané vědět, kam Praha 10 bude v dalších
deseti letech směřovat.“
Jak jste se zapojili
Abychom zjistili potřeby obyvatelů Prahy 10, umožnili jsme vám zapojit
se do různých průzkumů. Podali jste nám celkem 1148 podnětů. Nejvíce
ze Strašnic a Vršovic v oblasti dopravy, životního prostředí a územního rozvoje, zvláště s ohledem na veřejná prostranství. Další možností
bylo vyplnit na www.praha10.cz/strategie dotazník se zaměřením
na soukromé subjekty (osloveno 377, vráceno 41 dotazníků), neziskové
organizace (osloveno 199, vráceno 78 dotazníků) a rodiny (vyplněno
163 dotazníků). Spokojenost se životem v Praze 10 jste mohli vyjádřit
pomocí pocitové mapy. Zaznamenali jste tak 8 700 odpovědí na dané
otázky a k nim jste napsali 2 353 komentářů (podnětů).

• o bavy z výstavby domova pro seniory
• pozitivní hodnocení Malešického parku i pro nerezidenty (chybí ale
možnost občerstvení)
• pozitivní hodnocení nově zrekonstruované knihovny
Záběhlice
• špatný stav komunikací a chodníků
• obavy z výstavby u OC Květ
• nedostatek parkovacích míst
• zachovat Trojmezí
• podporovat plochy pro odpočinek
• požadavek na zastřešení autobusové zastávky
Poliklinika Zahradní Město
• pozitivní hodnocení rekreační zóny okolo Hamru
Ve všech lokalitách se objevovaly požadavky na úpravy veřejných ploch,
vytváření míst k odpočinku, stížnosti na výskyt psích exkrementů, velký
výskyt autovraků, nedostatek míst v mateřských školách a problém
s parkováním. Přehled všech podaných podnětů je uveřejněn na stránkách
www.praha10.cz/strategie. Postupně k nim budeme doplňovat způsob
řešení. Zároveň s nimi budeme pracovat při tvorbě strategického plánu.
Co se bude dít nyní?
V průběhu září budete mít možnost seznámit se na webu strategie s úvodní části Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 10,
tzv. analytickou částí. Také vás zveme na veřejné setkání do Kulturního
domu Barikádníků 18. září 2019 od 18.00 hod., kde vám představíme
výstupy z průzkumů a sběru podnětů. Seznámíme vás se silnými a slabými stránkami naší Prahy 10 a budete mít možnost zapojit se do tvorby
Strategického plánu. Těšíme se na vás.
— Iva Hájková, oddělení strategického rozvoje a participace



Jaké podněty se objevovaly nejvíce?
Vršovice/Vinohrady
• požadavek na zavedení zón parkovacích stání
• špatný stav komunikací a chodníků
• nekoordinovanost rekonstrukcí komunikací mezi jednotlivými organizacemi
• málo ploch pro trávení volného času
• velký hluk v nočních hodinách
• pozitivní hodnocení zeleně a trhů na Kubánském náměstí a úpravy
Heroldových sadů
Strašnice
• problémy s parkováním a zanedbaným prostředím v okolí metra
Strašnická a Skalka
• problémy s parkováním a dopravním zatížením v oblasti sídliště
Solidarita
• chybí pošta
• velký výskyt osob sociálně nepřizpůsobivých v okolí metra Strašnická a Skalka
• špatný stav komunikací a chodníků
• dotazy na opravu a otevření Strašnické školy
• obnova nevýrazných přechodů pro chodce
• informování o studii areálu sportoviště při ZŠ Brigádníků
• požadavek na zavedení parkovacích zón
• pozitivní hodnocení areálu Gutovka
Malešice
• problémy s parkováním
• dlouhé intervaly některých autobusových linek a chybějící přímé
propojení s centrem Prahy
• v okolí Billy soustředění sociálně nepřizpůsobivých osob
• chybí prostupnost území pro pěší na Prahu 3
• hluk od hostů hostelu a&o Praha Rhea
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PLÁNUJEME
ROZVOJ DESÍTKY
středa

18. 9. 2019 v 18.00 I KD Barikádníků

Víme od vás, co zlepšit! Přijďte své nápady posunout
o krok dál a nasměrovat Desítku ke společnému cíli.

1.
2.
3.
4.
5.

SBÍRÁME NÁPADY
ANALYZUJEME
PLÁNUJEME SPOLEČNĚ
MÁME STRATEGII
PLNÍME PLÁNY
Pořádá Městská část Praha 10.

www.praha10.cz/strategie
strategie@praha10.cz
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Školství je
silový resort
pro 21. století
Pečuje o tvůrčí potenciál
naší společnosti. Být tvůrčí znamená schopnost
reagovat, nalézat nová
řešení, kriticky myslet,
nebát se, umět zdravě
riskovat – právě takové
vlastnosti jsou pro následující dekády nutným
vybavením na cestě mladých lidí k společenskému
úspěchu. Na základních
školách jsou zároveň děti
ve věku, kdy se jim získané poznatky zapisují
nejhlouběji.
Městská část Praha 10 spravuje 13 základních
a 20 mateřských škol. Na všech školských objektech se nekompromisně projevuje dlouhodobě
zanedbávaná péče. Stáří některých budov se
blíží k 100 letům. A stejně tolik je i rozvodům,
sítím, fasádám, oknům či střechám.
Na systému veřejného vzdělávání se také projevují léta nánosu nejrůznějších opatření, směrnic,
vyhlášek, nápadů a nesystémových „zlepšováků“.
Na to vše v posledních letech nasedá objemná
agenda bezesporu dobře míněných dotačních
programů. Byrokratický tlak na školy je vysoký
a neklesá. Bohužel, pro většinu ředitelů je to
velmi svazující a demotivující. Nedivím se jim.
Co s tím? Ředitelé škol by se přece měli věnovat
spíše pedagogickému vedení a rozvoji silných
stránek svých škol tak, aby byly přátelským
a inspirativním prostředím jak pro své žáky, tak
pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.
Naše děti by měly navštěvovat kvalitní, opravené
a dobře vybavené instituce. Právě v takových
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školách mohou dosahovat očekávané úrovně
čtenářské, matematické a jazykové kompetence.
A právě v takových školách by měly být děti
připravovány pro výzvy 21. století.
Aby toho bylo možné dosáhnout, musíme spojit
své síly a znalosti. Prohlubujme komunikaci
se všemi, kteří k tomu mají co říct – školami,
rodiči, žáky, ale také širší veřejností a organizacemi, které se vzděláváním zabývají. Podpořme
školský systém založený na důvěře, partnerství
a odpovědnosti každého ze zúčastněných. Je to
právě spolupráce škol mezi sebou navzájem, ale
i spolupráce s dalšími aktéry, která nám umožní
neustále zlepšovat naše znalosti o rychle se měnícím prostředí, ve kterém se současné veřejné
školství pohybuje. Jedině tak budeme schopni
vymyslet a sdílet chytrá řešení, která umožní rozvoj potenciálu každého dítěte bez ohledu na jeho
specifické vzdělávací potřeby.
A také musíme opravit všechny školské budovy,
které to potřebují!

— David Kašpar,
místostarosta
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Radnice řeší
nakupené
problémy
ve školství
V roce 2017 nechalo vedení radnice městské části Praha 10 zpracovat demografickou
prognózu s výhledem do roku 2030. S ohledem
na aktuální data o přijatých (či nepřijatých)
žácích na základní a mateřské školy bylo zadáno
zpracování analýzy, která by jednak ověřila naplňování demografické prognózy z roku 2017 a zároveň by dokázala přesněji odpovědět na otázku, kolik tříd (nebo budov) základních a kolik
mateřských škol bude třeba postavit a jaká bude
naplněnost jednotlivých škol a školek v následujících letech. Porovnání v jednotlivých věkových
skupinách potvrzuje platnost demografického
vývoje naznačeného v prognóze z roku 2017.

Do mateřských škol nebylo letos z kapacitních důvodů přijato cca 370 zájemců, kteří
se hlásili o místo. Jsou mezi nimi samozřejmě
i dvouleté děti, ale faktem zůstává, že již
dnes jsou kapacity mateřských škol nedostatečné. Největší převis poptávky po umístění
dítěte nad skutečnou nabídkou míst je v oblasti dolních Vršovic, kolem metra Strašnická
a v Malešicích. Momentálně chybějí místa
i v Záběhlicích, ale tam by měl počet dětí
postupně klesat.
U základních škol je situace o něco obtížnější – budoucí hrozba nedostatečné kapacity pramení z nárůstu počtu dětí ve věku
6–10 let o 10 %, ale hlavně ve věku 11–14 let
o 42 %! Nejvíce nebudou kapacity stačit opět
ve Vršovicích – možnosti ZŠ U Vršovického
nádraží nedostačují ani pro polovinu dětí
žijících ve spádovém území. A ani ZŠ U Roháčových kasáren a ZŠ Karla Čapka svou
kapacitou nepokrývají počet dětí, které sem
patří. Následují Záběhlice a Malešice, kde
sice aktuálně místní školy odpovídají počtu
spádových dětí, nicméně zde počet dětí
s trvalým bydlištěm poroste. Ve Strašnicích
4
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je naopak kapacita dostačující – ZŠ Brigádníků i ZŠ Gutova mají pro to, aby vyhověly
zájemcům ze spádové oblasti, kapacity
dostatečné.

stupitelstvem po volbách v roce 2018, a to až
do roku 2031. Kdyby Praha 10 měla dnes tuto
budovu k dispozici, problém s kapacitami ZŠ
ve Vršovicích by byl z velké části vyřešen.

Situací ve školství v Praze 10 se současné vedení radnice zabývá od prvního dne
po volbách v minulém roce. Některé projekty
jsou dědictvím z minulého období, další
bude třeba urychleně připravit. V této době
se dokončují práce na nové budově školky
Nad Vodovodem. Situace v Malešicích by tak
měla být od ledna 2020 vyřešena. V příštím
roce pak bude zahájena výstavba nové MŠ
Bajkalská. Ta se bude nacházet na místě původní dřevěné budovy mateřské školy, tedy
téměř na půl cesty mezi dolními Vršovicemi
a Strašnickou na dobře dostupném místě
kousek od tramvaje. Lze tedy konstatovat, že
nabídne dostatek místa pro zájemce z obou
poddimenzovaných lokalit.

Varianty, jak kapacity v základních školách
navýšit, tedy existují. Času sice mnoho
nezbývá, ale problém je řešitelný. Podle
místostarosty pro školství Davida Kašpara se všichni radní shodují, že odpovědné
rozhodnutí o investici do rozvoje školské
infrastruktury musí být postaveno na důkladné analýze všech možných variant. „Ty
musíme posoudit nejen z hlediska času reali
zace a výše investic, ale také podle toho, jak
reagují na skutečné potřeby v těch lokalitách
Prahy 10, kde je problém viditelný nejvíce,“
dodává Kašpar.

V případě základních škol je nezbytné, aby
městská část v průběhu příštích pěti let
zajistila navýšení kapacit v lokalitách, kde je

Koncepční materiál pro investice ve školství
vzniká v kompetenci radní Olgy Koumarové.
Nazývá se „Návrh zpracování záměru kom
pletní obnovy materiálně technické základny
MŠ a ZŠ na Praze 10“ a zahrnuje jednak vizi
kompletní obnovy objektů do roku 2030,

deficit největší. Na stole je aktuálně jediný
projekt připravený předchozí radou – rekonstrukce secesní, památkově chráněné
budovy bývalé školy V Olšinách. Projekt
je velmi nákladný, více jak stoletá budova
podmínkám současného vzdělávání zcela
nevyhovuje a také se nachází v lokalitě
u metra Strašnická, kde kapacita základních
škol aktuálně nechybí, ba naopak.

ale také podrobný plán investic na období
2020–2022. Jako podklad pro tuto koncepci
sloužila pasportizace objektů základních
a mateřských škol. Následně proběhla prohlídka všech budov a konzultace s řediteli
nebo jejich zástupci. Při přípravě plánu obnovy do roku 2030 byl jako podklad využit také
materiál „Krátkodobé plánování kapacit MŠ
a ZŠ“ od firmy Výzkumy Soukup.

Postup, který radnice považuje za smysluplný, je rozšiřování stávajících kapacit
základních škol formou přístaveb a nástaveb.
Vedení městské části aktuálně shromažďuje
veškeré informace, které umožní zaujmout
v této věci strategické rozhodnutí. Např.
v případě přízemní budovy ZŠ Břečťanová,
kde je nedostatek míst největší, by nástavba
byla tím nejlepším řešením.

CO SE DOSUD PODAŘILO
Agenda školství v Praze 10 je rozsáhlá.
Městská část zřizuje 13 základních a 20 mateřských škol. To je hodně ředitelů, ještě
více učitelů, mnoho žáků a dvojnásob rodičů.
A také tady máme celou řadu neziskových
organizací a různých agentur nabízejících
tu méně tu více úspěšnou pomoc s řešením
problémů veřejného školství.

Velmi efektivním a nejlevnějším řešením by
však pro potřeby veřejné základní školy bylo
využít objekt ve Vršovicích, který má dnes
pronajatý Vysoká škola finanční a správní.
Smlouva s tímto soukromým subjektem byla
podepsána jediný den před ustavujícím za-

Shodnout se se všemi nebo alespoň s převažující většinou zainteresovaných na pojetí
rozvoje vzdělávacího systému Prahy 10
a nastavit základní cíle takové koncepce
je skutečně nemalou výzvou. Ale protože
ve veřejném sektoru by se ideálně nemělo

školství
postupovat jinak než koncepčně, snaha o nalezení takové shody je zcela nezbytná.
Nastartování koncepčního rozvoje školství
na území Prahy 10 se od podzimu loňského
roku stalo hlavní prioritou místostarosty
Davida Kašpara: „Nedokázal jsem zprvu po
chopit, že pro tak komplikovanou, důležitou
a odpovědnou oblast, jako je školství, ne
existoval žádný koncepční dokument, který
by městskou samosprávu naváděl, jak danou
oblast rozvíjet. Dnes, po sedmi měsících prá
ce, leží na stole základní návrh dokumentu
Koncepce rozvoje školství na Praze 10, který
nastíní, čemu se v této oblasti máme příštích
10 let nejvíce věnovat. Je detailně diskuto
ván se zástupci škol, odbornou veřejností
a vychází ze znalosti reálných potřeb celého
desítkového vzdělávacího prostoru. Bude
dobrým, srozumitelným a sdíleným návodem
pro další práci.“
Kromě koncepce rozvoje školství se radnice
posledních devět měsíců intenzivně věnuje
také tvorbě tzv. Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání (MAP II). Tento proces
napomáhá ředitelům a pedagogům stanovit
priority jejich vzdělávací politiky v daném
území. Týká se více škol samotných než úřadu městské části, ale jedná se o osvědčenou
metodu, která rozvoji škol velmi prospěje.
Další velkou kapitolou činnosti ve školství
bylo navázání spolupráce s neziskovými
organizacemi, které se vzděláváním zabývají.
Ať už je to v oblasti ekologie, kreativity či
občanského rozvoje. „Považuji za zásadní
takový druh spolupráce podporovat. Ať už se
jedná o Post Bellum, Ekoškolu či Společnost
pro kreativitu ve vzdělávání, vždy jde o velmi
přínosnou inspiraci,“ konstatuje místostarosta Kašpar.
Neviditelná, ale velmi obsáhlá je pak každodenní agenda byrokratická – nejrůznější
finanční přesuny, schvalování odměn, čerpání z rezervních fondů atp. Vedení radnice se
snaží v této oblasti školám co nejvíce ulevit,
což je ale běh na dlouhou trať.

ZMĚNY
NA HORSKÉM
HOTELU
V rámci příprav na zahájení výjezdů základních škol probíhá na Horském hotelu
několik důležitých změn. Dali jsme si za cíl
připravit školám, jejichž pobyty začnou
od poloviny září, příjemnější a inspirativní
prostředí. Pro žáky je například připraven
nový interiér výdejny jídla a sociální zaříze-

ní na mnoha pokojích. Pro pedagogy nové
technické a organizační zázemí. Z řady dalších zlepšení stojí za zmínku nové pokrytí
objektu wi-fi signálem či sběr tříděného
odpadu. Probíhá i příprava informačního
webu pro žáky, rodiče a školy. Změny se
dotkly i vizuální stránky hotelu.
Ke zlepšování Horského hotelu nás vede
přesvědčení, že děti jsou tím nejcennějším,
co na Praze 10 máme. K jejich zdravému
rozvoji patří i vztah a respekt k horám
a přírodě. Zejména v zimě je velkou výhodou,
že pobyty škol probíhají v místě s nejstálejší
sněhovou pokrývkou v Česku, přímo v lyžařském areálu.
V Praze 10 máme nejštědřeji dotovaný
program výjezdů základních škol ze všech
městských částí. Abychom umožnili vyjíždět
většímu počtu žáků, bude od září zaveden
příspěvek zákonných zástupců (obvykle rodičů) ve výši 100 Kč na den pobytu. Z tohoto
příspěvku bude hrazena doprava autobusy
a lanovkou. Ubytování a strava žáků budou
nadále v plné výši hrazeny z rozpočtu Prahy 10.
Systém výjezdů jsme zpřehlednili tak, aby
každá škola měla k dispozici jeden termín
v lyžařské sezoně a jeden termín mimo
sezonu pro školu v přírodě. Pro usnadnění
organizace ze strany škol jsme při menších
odchylkách ve stanovených počtech žáků
zrušili stornopoplatky, velmi diskutované
v minulosti. Například v případech, kdy
několik žáků onemocní těsně před odjezdem,
škola nebude nijak penalizována. Současně
jsme ponechali na školách i stanovení počtu
pedagogů, instruktorů a dalšího doprovodného personálu, neboť dle programu pobytu
se mohou potřeby jednotlivých škol lišit.
Ve spolupráci s provozovatelem objektu zároveň zlepšujeme i technické zázemí objektu
tak, aby byl provoz spolehlivě zajištěn zejmé-

na v náročných zimních měsících. K dispozici
tak bude například další rolba či vylepšená
úpravna pitné vody. Úpravy objektu děláme
za provozu, postupně a s velkým důrazem
na efektivní vynaložení finančních prostředků. Opravy hradíme z provozních prostředků
objektu. Rozhodně se chceme vyvarovat
neefektivních investičních akcí z minulosti,
při kterých byly vynakládány desítky milionů,
ale zlepšení neodpovídala investovaným
částkám.
O ideální podobě podpory škol v přírodě
a lyžařských kurzů nadále probíhá diskuse
na úrovni všech pražských městských částí.
V současné době jsme jediná městská část,
která pro tento účel vlastní objekt na vhodném místě a s dostatečnou kapacitou. Jedinou „nevýhodou” vlastnictví hotelu oproti
pouhému přispívání na pobyty v soukromých
objektech je finanční náročnost, která zatěžuje obecní rozpočet. Na druhou stranu má
vlastní objekt i řadu nesporných výhod. Mezi
ty zásadní patří například efektivní využití
autobusové dopravy při střídání turnusů
nebo možnost upravit a vybavit objekt
přesně pro potřeby školních pobytů. Již dnes
mají školy k dispozici například tři učebny
a menší tělocvičnu, což ocení zejména při
nepříznivém počasí. Věříme, že v budoucnu
objekt ještě lépe upravíme pro potřeby škol.
Přestože ze střednědobého hlediska je možných více způsobů, jak podporovat pobyty
našich dětí v přírodě, jsme přesvědčeni,
že pro školní rok 2019/2020 jsme udělali
maximum. Systém výjezdů základních škol je
naplánovaný a zlepšení v objektu Horského
hotelu budou včas připravena. Věříme, že
po celou dobu od 13. září 2019, kdy hotel
uvítá první turnus, až do 19. června 2020, kdy
skončí poslední škola v přírodě, proběhne
vše ke spokojenosti dětí, pedagogů i rodičů.
— Ing. Petr Maňas,
člen představenstva Praha 10 – Rekreace, a.s.
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Otázka pro zastupitelské kluby

„Jak hodnotíte rozhodnutí Rady MČ Prahy 10 o výpovědi
smluv na poskytování lékařských pohotovostních služeb
včetně dětské zubní v Praze 10 k 31. 12. 2019?“
Otázku zvolilO ANO 2011
Problematika lékařské pohotovosti (LPS) je
jeden z mnoha problémů, které nám předchozí vedení radnice zanechalo.
Úvodem je třeba říct, že Praha 10 nemá povinnost zřizovat službu LPS. Tento úkol náleží
ze zákona Magistrátu hlavního města Prahy
(MHMP). MHMP shledává svou síť LPS jak
z hlediska ordinační doby, spektra poskytovaných oborů i návaznosti další specializované
péče, včetně možnosti okamžité hospitalizace, tak i financování za efektivní.
Je třeba brát v potaz fakt, že po předchozím
vedení je rozpočet Prahy 10 na hraně únosnosti (plánovaný letošní schodek 767 mil.).
Radnice je proto nucena hledat úspory. Roční
náklady na malešické LPS činí 9,5 mil. Kč. Pro
srovnání: MHMP přispívá na svou síť 14 LPS
částkou 22,5 mil. Kč, tj. 1,6 mil. na jednu LPS,
což je 6x méně. Přitom s ohledem na omezenou vybavenost malešické LPS (např.
chybí rentgen) je mnoho pacientů odesíláno
na další vyšetření do nedaleké vinohradské
nemocnice.
Stejně tak LPS v Domě zubní péče, na kterou MČ Praha 10 přispívá ročně 2,4 mil. Kč,
je neekonomická, když se časově víceméně
kryje s běžnými ordinačními hodinami poskytovatele.
Praha 10 je poslední městskou částí, která přispívá na provoz LPS. Radnice proto oslovila
ty městské části a Středočeský kraj, jejichž
občané využívají malešickou LPS, a MHMP
s žádostí o finanční příspěvek. Nikdo z oslovených se finančně spolupodílet nerozhodl.
Současná politika státu budí značnou nejistotu ve financování sociální oblasti. Uspořené prostředky proto zůstanou v rozpočtu
vyhrazené pro financování sociálních služeb
pro potřebné z Prahy 10.
Rozhodnutí rady považuji za pragmatické.

Mgr. Michal Kočí
radní, Piráti
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Nemáme z toho radost. Jenomže pro zrušení
pohotovosti v Plaňanské od 1. 1. 2020 jsou
dva vážné důvody. Hodně peněz za omezené
služby. A nulová solidarita okolních městských částí.
Hodně peněz znamená opravdu hodně. Praha 10 dávala ročně podnikatelům z EUC (dříve MEDIFIN) 9,5 mil. Kč na pohotovost bez
rentgenu a fungující návazné péče. Vážnější
případy odtud v mžiku posílali na Vinohrady.
Pro úplnost: žádná jiná městská část pohotovost nemá a neplatí. Ty, jež existují (Vinohrady, Krč, Karlovo nám., Motol, Střešovice,
Spálená, Ke Karlovu, Bulovka), zřizuje hlavní
město Praha a dává na ně celkem 22,5 mil.Kč.
Jste-li ve vážném stavu, dostane se vám zde
bez čekání speciálního vyšetření a v nutných
případech i nemocničního lůžka. O dalším
postupu se radí více lékařů.
Až 1/3 pacientů pohotovosti v Malešicích pochází z okolních městských částí. Když byly
jejich radnice požádány o finanční výpomoc,
odmítly. Změní-li názor, můžeme o společné
obnově pohotovosti jednat.
Dům zubní péče v ul. Nad Olšinami bude
existovat dál. Provozní doba služby, která
nás stála 2,4 mil. Kč ročně, v zásadě kopírovala ordinační hodiny pro jejich VIP klienty.
Nechceme zvýhodňovat „Olšiny“ na úkor
výborných zubařů třeba z Vršovic.
Ušetřené peníze použijeme, abychom udrželi
dobrou úroveň sociálních služeb. Budeme
dál podporovat vynikající LDN ve Vršovicích
a pobytové služby v domovech seniorů. Budeme rozvíjet paliativní péči a více pomáhat
lidem s těžkým (ZTP) a nejtěžším (ZTP/P)
postižením. A navzdory macešskému chování vlády ANO a ČSSD v sociální oblasti
uděláme všechno pro udržení kvalitních lidí
v sociálních službách a zdravotnictví. Držte
nám prosím palce.

Mgr. Veronika
Žolčáková
zastupitelka, VLASTA

Rozhodnutí současného vedení Prahy 10
jsou nahodilá a často v rozporu se zájmy
obyvatel městské části. Příkladem naprosto
zmateného řízení města je plánované zrušení
dětské i dospělé lékařské pohotovostní služby pro obyvatele Prahy 10.
Rada městské části, složená ze zástupců
ODS, Pirátů a koalice VLASTA, zcela bez
smysluplného důvodu ruší pohotovost v poliklinice v Malešicích.
Nejedná se o nic jiného než o zoufalou snahu
nově zvolených radních nalézt v jimi špatně
sestaveném rozpočtu dodatečné peníze
na předvolební sliby.
Zrušení pohotovosti přichází z čistého nebe,
nikdo z koalice krok nediskutoval ani s lékaři,
ani s obyvateli, neopírá se o žádnou odbornou analýzu. Jednoduše se zrušení pohotovosti schválilo na zdravotním a sociálním
výboru a v Radě. Je to moc drahé, pohotovost nebude, hotovo.
Lékařská pohotovostní služba sloužila
obyvatelům Prahy 10 dlouhá léta, městská
část ji cíleně financovala nad rámec svých
povinností jako výraz zájmu a podpory obyvatelům. Zákon ale městské části neukládá
financovat pohotovost, tak se radní rozhodli,
že lidem z celé městské části, včetně seniorů
nebo rodin s malými dětmi, zkomplikují její
dostupnost. Dojezdová doba se zvýší o desítky minut, protože jediná taková služba
zůstává ve vinohradské nemocnici, další pak
až v Krči nebo Motole.
Vedení Prahy 10 finančně látá díry v rozpočtu úplně stejně jako současná vláda. Škrtá,
odkládá rekonstrukci Staré školy, neřeší
opravy škol a školek, potichu navrhuje zvyšování daně z nemovitostí. Politický program
je jedna věc. My ale naprosto odmítáme,
aby se peníze hledaly v úsporách na zdraví
občanů Prahy 10.

Mgr. Ondřej Počarovský
zastupitel, TOP 09

radnice informuje

DOST BYLO
PLASTU
Vedení radnice lže, rozhazuje peníze a hazarduje se zdravím lidí.
Zhoršení dostupnosti lékařské péče čeká
občany Prahy 10. Celkem 115 tisíc lidí přijde
o dvě lékařská zařízení. Městská část vypověděla smlouvu dětské zubní pohotovosti
i lékařské pohotovosti pro děti i dospělé.
Zatímco minulá vedení zvládala financovat
tuto péči nad rámec povinnosti a ve prospěch
občanů, to současné hospodaří s téměř dvoumiliardovým rozpočtem, a přesto ruší péči
údajně z důvodu úspory 12 milionů.
Občany i opozici má uklidnit tvrzení starostky
Renaty Chmelové (VLASTA), že péče bude
zajištěna FNKV. To je ale lež. Ředitel starostku upozornil, že kapacita FNKV nestačí:
„Vinohradská nemocnice má primárně řešit
specializovanou péči pacientů s infarktem,
mozkovou mrtvicí apod. Není v kapacitách
nemocnice, třeba v době chřipkové epidemie,
ošetřit sedm tisíc lidí, které dosud ošetřovala
LSPP na Praze 10.”
Příkladem neodpovědného hospodaření je
i „finanční poděkování“ podporovatelům
koalice či neúspěšným kandidátům komunálních voleb, které koalice obsadila do komisí
zřizovaných Radou, s finanční odměnou až
2700 korun za jedno zasedání. Celkem tak
„umístila více než 30 kamarádů“.
Dostupná lékařská péče je prioritou i pro
obce s malými rozpočty. Bohatá Praha 10 teď
dětské pacienty posílá za zubařem do Motola
a fakultní nemocnici zatěžuje suplováním
pohotovosti.
Tato opatření jsou v lepším případě projevem
nekompetentnosti k řízení městské části,
v tom horším jde o úmyslné zneužívání moci
vedením radnice.

JUDr. Radmila Kleslová
zastupitelka, ANO 2011

Jsme si vědomi, že rušení smluv na poskytování LPS představuje nepopulární opatření.
Bohužel, neexistuje jiné východisko. Důvody
jsou následující.
Za prvé, zajištění LPS spadá do kompetence
hlavního města Prahy. Naše městská část
byla jediná, která financovala vlastní LPS.

Praha 10 se připojila k iniciativě Ministerstva
životního prostředí za snížení spotřeby jednorázového plastového nádobí a obalů. Rada
městské části schválila seznam opatření,
která mají omezit jejich používání a produkci
zbytečného odpadu. Budou se týkat provozu
radnice a organizací zřizovaných městskou
částí, dále farmářských trhů a akcí, které
Praha 10 pořádá nebo je podporuje ze svých
dotačních programů.

Za druhé, LPS hojně využívali obyvatelé
sousedních městských částí, které se však
na spolufinancování provozu „našich“ zařízení
výslovně odmítly podílet. Stejně tak učinilo
hlavní město Praha. Obyvatelé Prahy 10 tak
ze svých finančních prostředků dotovali
obyvatele jiných městských částí.
Za třetí, náklady na zajištění LPS byly
neúměrně vysoké. Praha 10 na ně ročně
vynaložila cca 12 000 000 Kč. Jen pro
představu, hlavní město Praha, které zajišťuje
LPS na území celého města, vynakládá ročně
cca 22 000 000 Kč. Při přepočtu na obyvatele zjistíme, že naše náklady na provoz LPS
byly naprosto neodpovídající. Navíc platí, že
LPS (a to jak „běžnou“, tak i „dětskou zubní“)
nerušíme a oba subjekty mohou fungovat
i nadále. Nově však již bez našich příspěvků.
Za čtvrté, LPS byla i přes vysoké náklady
značně omezená co do rozsahu poskytovaných služeb. U složitějších vyšetření byli pacienti automaticky posíláni do jiných zařízení.
Na závěr zdůrazňuji, že našim obyvatelům
se v budoucnu samozřejmě dostane řádné
lékařské péče, jejímž zákonným garantem
je hlavní město Praha. Pokud jde o ušetřené prostředky, tj. ročně cca 12 000 000 Kč,
ty zůstanou v sociální oblasti a plánujeme
z nich financovat péči o seniory, dlouhodobě
nemocné a handicapované. Takto vynaložené prostředky budou dle našeho názoru pro
obyvatele naší městské části užitečnější.

PaedDr. Martin Sekal
zastupitel, ODS

Na radnici především postupně zmizí všechny
PET lahve a plastové nádobí bude nahrazeno
sklenicemi, hrnky a kovovými příbory. Na farmářských trzích skončí igelitové tašky, které
nahradí trvanlivá textilie, případně EKO tašky,
v nabídce budou i proutěné košíky. Také zde
bude zakázáno používání jednorázových kelímků a jiné plastové nádobí bude omezeno na nejnutnější minimum. Co se týče kulturních a jiných
akcí pro veřejnost, bude se například modelově
zkoušet oběh tvrzených plastových kelímků
(aktuálně na akcích v Malešickém parku).
Navržená opatření byla připravována s ohledem na dopady na organizátory. „Schválení
ze strany rady předcházela obšírná debata
Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
kde měla možnost se vyjádřit i veřejnost, a ná
sledně finalizace materiálu společně s našimi
úředníky, specialisty na problematiku odpado
vého hospodářství,“ nastiňuje proces vzniku
závazných i doporučených opatření předseda
výboru Milan Maršálek. Jejich kompletní výčet
najdete na stránkách www.praha10.cz.
Účast Prahy 10 v kampani je logická, protože
jedním ze stěžejních zájmů městské části je
prosazování principů udržitelného rozvoje
na svém území. „Omezování množství produ
kovaného odpadu je jednou z priorit současné
koalice. Jsem toho názoru, že zastupitelé
městské části by měli jít veřejnosti příkla
dem, a proto jsme například hned na začátku
našeho funkčního období nahradili obrovské
množství PET lahví s vodou na zasedáních
zastupitelstva a v kancelářích všech radních
skleněnými džbány,“ dodává místostarostka
pro životní prostředí Jana Komrsková.
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živí lidé, ale jen čísla v rozpočtu.“ Vladimír
Novák zase lituje, že obyvatelé přijdou o těžce
dobytou výhodu: „Pamětníci si určitě vzpome
nou, jaké úsilí bylo potřeba vyvinout pro vznik:
získat potřebná zdravotní povolení, licence,
najít a vybudovat vhodné a potřebné prostory,
najít kvalifikovaný personál a hlavně lékaře atd.“

Pohotovost pro Prahu 10 bude
ve vinohradské nemocnici
Proč se k 1. 1. 2020
ruší pohotovosti?

Starostka Renata Chmelová je nicméně přesvědčena, že občané se přesto nemají čeho
bát: „Na Desítce zůstane zachována služba
pohotovosti ve Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady, která je vzdálená 2,5 km z Malešic.
Dětská pohotovost má podle pana ředitele
dostatečné kapacity pro všechny občany ze
spádové oblasti.” Radní Michal Kočí k tomu
ještě dodává: „Poskytovatelé mohou v provozu
pohotovostí pokračovat, avšak již bez velkory
sé dotace ze strany MČ Praha 10.“

– h l. m. Praha ani sousední městské části
nechtějí nijak přispět
– u spořené peníze chce Praha 10 ponechat
v sociálním systému
– r ekonstrukce polikliniky spolkne víc než
325 milionů Kč

Rada městské části Praha 10 schválila ukončení financování lékařské pohotovostní služby
na poliklinice Malešice a dětské zubní pohotovosti Nad Olšinami ze strany MČ Praha 10.
Od 1. ledna 2020 tedy bude v Praze 10 fungovat pohotovost nadále ve Fakultní nemocnici
Královské Vinohrady. Pro některé obyvatele
zůstane dobře dostupná i pohotovost v Thomayerově nemocnici v Krči. Opatření přinese
úsporu téměř 12 mil. Kč ročně, které městská
část využije převážně v sociální oblasti. Radní
pro sociální oblast a zdravotnictví Michal Kočí
k tomu uvádí: „Vzhledem k finanční kondici
městské části, kterou naše koalice převzala
od předchozího vedení, není možné velkoryse
dotovat pohotovost na poliklinice Maleši
ce ve chvíli, kdy stejnou službu poskytuje
nedaleká vinohradská nemocnice. I proto, že
současná politika státu budí značnou nejistotu
ve financování sociální oblasti, zůstanou
uspořené prostředky v rozpočtu městské části
a budou využity pro ty nejpotřebnější.“

Opozice s tímto rozpočtovým opatřením nesouhlasí. Podle Ivany Cabrnochové se radnice
Prahy 10 nezachovala transparentně: „Tyto
škrty nekonzultovala se svými občany. Nikdo
se nikoho na nic nezeptal, nikdo nezjišťoval, jak
jsou tyto služby potřebné. Prostě si to odhlaso
vali za zavřenými dveřmi, jako by občané nebyli

OTEVŘENÉ HODINY
VAŠICH RADNÍCH

Starostka

Renata Chmelová

Praha 10 dosud financovala malešickou pohotovost částkou téměř 10 mil. Kč a na dětskou
zubní pohotovost bylo vynakládáno přibližně
2,5 mil. Kč. Za jeden den bylo ošetřeno v průměru 15 dospělých pacientů (z nich 30 % nebyli
obyvatelé Prahy 10) a 11 dětí (z nich 40 % z jiných městských částí). Přitom povinnost zajistit
lékařskou pohotovostní službu zákon ukládá
kraji, v našem případě tedy magistrátu. Hlavní
město však vydává ročně na svých 14 pohotovostních služeben pouze částku 22,5 mil. Kč, což
znamená v průměru 1,6 mil. Kč za jednu. Oproti
finančnímu příspěvku od Prahy 10 je to zanedbatelná částka. Radnice Prahy 10 proto oslovila
s žádostí o finanční příspěvek vedení hlavního
města Prahy, Středočeský kraj a všechny sousední městské části, jejichž občané až z jedné
třetiny využívají pohotovost v poliklinice Malešice. Nikdo se však k navrženému spolufinancování nepřipojil. Hlavní město Praha odmítlo přispět
s odůvodněním, že stávající systém shledává
jako velmi efektivní.
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V samotné poliklinice Malešice se od léta 2021
zvýší komfort pro poskytování klasické zdravotní péče, neboť probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Jedná se o náročnou výměnu obvodového pláště a střechy, která zajistí
energetické úspory, a celkovou modernizaci
vnitřních prostor. Náklady na tuto investiční
akci přesahují 325 mil. Kč.

1. místostarostka

Místostarosta

Jana Komrsková

Místostarosta

Místostarosta

Strategický rozvoj, územní
plán, vnější vztahy, MA21

Životní prostředí, městské akciovky,
sport a volnočasové aktivity

Územní rozvoj, kulturní
památky, podpora podnikání

Martin Valovič

David Kašpar
Školství, kultura
a sousedské vztahy

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

dveře č. 406

dveře č. 403b

dveře č. 400

dveře č. 414

dveře č. 403a

Místostarosta

Filip Humplík

Doprava a parkování, rekonstrukce
radnice a KD Eden

dveře č. 402

Radní

Lucie Sedmihradská

Radní

Petr Beneš

Radní

Finance, rozpočet, dotace,
participativní rozpočet

Sociální a rodinná politika,
zdravotnictví, bezpečnost, hazard

Michal Kočí

Olga Koumarová

dveře č. 412

dveře č. 416

dveře č. 420

Investice,
budovy ZŠ a MŠ

středa 25. září 2019
15–18 hodin

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

Jsou vám k dispozici
všichni členové
Rady MČ Praha 10

radnice informuje

ZAKÁZKA
NA PÉČI O ZELEŇ

Desítka obnoví
školky a školy
Městská část Praha je zřizovatelem 13 základních a 20 mateřských škol, které působí
celkem ve 40 samostatných objektech. Stáří
mnoha z nich už je poměrně pokročilé a tomu
odpovídá i jejich technický stav. Na základě
pasportizace všech školních budov, zadané
již minulým vedením radnice, bylo zjištěno, že
náklady na potřebné opravy a rekonstrukce
dosahují u základních škol zhruba 611 mil. Kč
a u mateřských 289 mil. Kč. Kromě toho bude
nutné urychleně zahájit výstavbu nové budovy
MŠ Bajkalská pro 168 dětí. Celá tato investice
vyjde na 137 mil. Kč. Finance, které bude muset Praha 10 v následujících letech vynaložit
na opravy a rekonstrukce stávajících a výstavbu nových školních budov, tak v následujících
letech překročí dohromady 1 mld. Kč. Jedná se
o naprosto nezbytné výdaje, aby byla řádně
zabezpečena předškolní výchova a povinná
školní docházka dětí s trvalým pobytem v naší
městské části.
Radnice Prahy 10 se proto rozhodla vynaložit na obnovu školních budov minimálně
polovinu z příjmů, které má městská část
z daně z nemovitých věcí. V současné době
magistrát připravuje vyhlášku o výpočtu daně
z nemovitých věcí, kde si jednotlivé městské
části mohou nastavit koeficienty podle svých
potřeb. V rámci připomínkování vyhlášky Rada
MČ Praha 10 z výše uvedených důvodů schválila zavedení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí ve výši 2. Ve výsledku
to pro majitele nemovitostí v naší městské
části bude znamenat zvýšení příslušné daně.
Toto opatření ale umožní systematicky připravovat projekty, využívat dotační programy
a realizovat opravy a rekonstrukce školních
budov. Radní Lucie Sedmihradská, která
má na starosti finance, k návrhu na zvýšení
daně uvedla: „Městská část musí školy nejen

opravovat a rekonstruovat, ale také musí
v reakci na demografický vývoj zvyšovat jejich
kapacitu. Rada využila příležitosti, kdy se ve
dení magistrátu rozhodlo poprvé od roku 2001
upravit nastavení koeficientů daně z nemo
vitých věcí. To znamená zvýšení roční sazby
daně u nemovitostí určených pro bydlení z 10
na 20 Kč/m2. Očekáváme, že příjmy z daně
z nemovitých věcí vzrostou v příštím roce
o 70 mil. Kč a celá tato částka bude využita
na opravy, rekonstrukce a výstavbu školských
budov.“
Místostarosta pro majetek Petr Beneš upozorňuje, že daň z nemovitých věcí je fakticky jedinou jistou daní, která jde přímo do rozpočtu
městské části, a proto se na ni lze při financování oprav spolehnout. „Věřím, že pro většinu
majitelů nemovitostí nebude zvýšení daně
žádným drastickým zásahem do rodinného
rozpočtu. U průměrného padesátimetrového
bytu bude nová výše daně vycházet zhruba
na 83 Kč měsíčně,“ dodává místostarosta. Návrh nové vyhlášky o dani z nemovitosti bude
na podzim projednávat a schvalovat magistrát.

Praha 10 chce nadále zlepšovat údržbu veřejného
prostoru. Proto radnice nyní vypsala veřejné zakázky na péči o zeleň a zajištění úklidu chodníků.
Městská část bude z hlediska údržby nyní nově
rozdělena na tři oblasti. Budou tak zohledněny
zvláštní potřeby těchto lokalit a zároveň se budou
moci přihlásit i společnosti, pro něž by jinak byla
péče o celou Prahu 10 velké sousto. Smlouvy
s novými poskytovateli služeb budou uzavírány
na čtyři roky s platností od 1. ledna 2020.
„Podmínky pro přihlášení do veřejných zakázek
jsme nastavovali velmi pečlivě tak, abychom
dokázali vybrat co nejvhodnější dodavatele pro
jednotlivé práce i lokality. Přestože se jedná o vel
ké nadlimitní zakázky, jsou vzhledem k rozdělení
na tři oblasti otevřené i menším společnostem.
Chceme získat větší množství soutěžících firem
a zároveň očekáváme i lepší výslednou péči
o svěřené území,“ uvádí místostarostka pro životní prostředí Jana Komrsková.
Oproti současnému stavu dojde k výraznému rozšíření vykonávaných činností. Do úklidu veřejného
prostoru bude zahrnut také úklid černých skládek
včetně likvidace nebezpečných odpadů, vývozu
odpadkových košů v majetku městské části či doplňování sáčků na sběr psích exkrementů. Údržba
zeleně se nově bude týkat i specializovaných
zahradnických prací od odborných řezů stromů
(bezpečnostní, zdravotní, redukční) prostřednictvím profesionálních arboristů po sečení velkých
parkových ploch mulčovacími sekačkami.
Zájemci mohou své nabídky předkládat
do 18. září 2019, podrobné informace naleznou
ve Věstníku veřejných zakázek.

DOTAČNÍ
PROGRAMY
PRODEJ VOLNÝCH PRO ROK 2020
BYTOVÝCH
JEDNOTEK

Městská část Praha 10 vypsala výběrové řízení
na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce. K dispozici je celkem
12 bytových jednotek s užitnou plochou od 18,1
do 91,3 m2. Lhůta pro podání přihlášek končí
16. září 2019 v 16.00 hod. Zájemci naleznou
veškeré potřebné informace na stránkách
www.praha10.cz v sekci Bydlení / Prodej
bytového fondu / Výběrová řízení na prodej.
Samotná aukce probíhá na stránkách
www.aukcepraha10.cz.

Praha 10 vyhlásila dotační programy v oblastech
kultury; sportu, mládeže a volného času; sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických
služeb; oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Žádosti o zařazení do dotačních
programů je nutné podat v období 1.–15. 10. 2019.
Již nyní se můžete obracet na Odbor kultury
a projektů, ÚMČ Praha 10 – informace k vyhlášeným programům a konzultace vám poskytne
Bc. Kristýna Svobodová, tel.: 267 093 432, e-mail:
kristyna.svobodova@praha10.cz. Stejně jako
v loňském roce pořádá městská část pro žadatele
několik seminářů, na kterých se zájemci seznámí
s metodikou dotačních programů a dozvědí se,
jak správně žádost podat. Semináře se uskuteční
ve dnech 11. 9. a 16. 9. 2019. Místo i přesný čas
konání seminářů najdete na webových stránkách
MČ Praha 10.
Praha 10 / září 2019
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rozhovor

DŮLEŽITÉ JE
NELHAT, NEKRÁST
A NEHRBIT SE
Mikuláš Kroupa se již dlouhá léta stará o to,
aby si náš národ zachoval co nejlepší paměť.
Se stovkami spolupracovníků z organizace
Post Bellum sbírá a archivuje příběhy lidí,
kteří byli svědky důležitých dějinných událostí, oběťmi represí nacistického a komunistického režimu nebo účastníky odboje proti
nim. Zaznamenávat vzpomínky pamětníků
učí úspěšně také žáky základních a středních škol.
Pokud někdo nezná vaši organizaci, jak
byste mu ji představil?
Jsme obecně prospěšná společnost, která
vznikla zhruba před dvaceti lety v našem okruhu přátel ze škol a rozhlasu. Řekli jsme si tehdy, že jako generace máme jedinečnou, možná
poslední příležitost mluvit s lidmi, kteří se
postavili totalitním režimům ve 20. století, tedy
nacistickému a komunistickému. Od rozhlasu
jsme si půjčili techniku a začali jsme natáčet
neuvěřitelně zajímavé lidi, stihli jsme třeba
letce RAF Františka Fajtla, Františka Peřinu,
Aloise Šišku či opravdu velké legendy druhého
i třetího odboje Mádra, Sedláčka a další.
Od těch dob se setkáváme s pamětníky,
vznikají dlouhé audio nebo filmové nahrávky
s jejich vzpomínkami, doplňujeme je fotogra-
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fiemi, texty a ukládáme je a zpřístupňujeme
na portálu Paměť národa, kde se k nim může
dostat každý. A pak s těmi příběhy také dál
pracujeme – máme vzdělávací programy pro
školy, řadu mediálních výstupů včetně cyklů
v rozhlase i televizi, pořádáme výstavy apod.
Jak vlastně vnímáte zaznamenaná svědectví? Je to historický pramen, s nímž je potřeba dál pracovat, kriticky jej zkoumat, nebo je
to hotová věc, kterou lze publikovat?
Těch záznamů je dnes už takřka deset tisíc.
A každý, kdo chce pracovat s Pamětí národa,
musí si uvědomit, že se jedná sice o jedinečný,
ničím nenahraditelný pramen, ale jen jeden
z pramenů. Historik se samozřejmě musí co
nejvíce přiblížit objektivnímu popisu minulosti
a k tomu je potřeba používat i mnoho dalších
pramenů a být k nim kritický. Výpověď pamětníků nám ale poskytuje něco, co v písemných
archivech nenajdeme. Jsou to detaily, pocity,
osobní svědectví těch traumatizujících chvil,
kdy se člověk musel nějak rozhodnout, zachovat se. Lidská paměť má svá omezení. Někteří
mají o sobě přehnané mínění, občas něco
zveličí, jindy zatají. Záleží na každém z nás, jak
budeme vyprávět svůj příběh. Pakliže příběhy
publikujeme v médiích, snažíme se konfrontovat ty příběhy s dalšími prameny a analyzujeme je s historiky.
Pamětníkům, kteří vám poskytují svá
svědectví, prý nejvíce leží na srdci, aby se
o jejich osudech dozvěděli mladí lidé – aby
neopakovali chyby minulosti. Myslíte si, že
se lidé mohou ze své minulosti poučit? Nebo

platí rčení, že každá generace si ji musí nějakým způsobem zopakovat?
Stoprocentně je pravda, že každá generace předává svoji životní zkušenost té další,
mladší generaci. Lidé spolu žijí a vyprávějí si
a každá nová generace se musí učit, co z toho
předchozího zúročit, co odmítnout a co přidat
nového. Myslím ale, že citát „kdo nezná svou
minulost, je nucen ji opakovat“ není zrovna
srozumitelný, protože přece každý prožívá
svůj život jinak, čas plyne, nic není stejné,
svět se mění s jinou naléhavostí a v našich
životních zkouškách rozhodují i momentální
nálady. Ten citát je ale dobrým morálním apelem, který by měl znít trochu jinak, abychom
ho lépe pochopili. Proto říkám „měli bychom
se chovat tak, jako kdyby se historie mohla
opakovat“. Chápejme ho jako etickou výzvu –
nechovejme se jako zbabělci, buďme ohleduplní, hledejme odvahu, usilujme o moudrost
a vzdělání, nezapomínejme na duchovní život.
Důležité je nelhat, nekrást a nehrbit se, aspoň
tak rozumím vzkazu Paměti národa.
Deklarujete, že hledáte nové cesty, jak
prostřednictvím tohoto tématu rozproudit
společenskou debatu o demokratických
hodnotách. Daří se vám to?
Na školách se nám to daří. Ono vlastně v naší
debatě nejde jen o to vtlouci do žáků, jak
důležitá je ústava a co jsou to lidská práva.
To se mají učit v občanské nauce, v dějepisu,
což se ale bohužel často neděje, děti to mine.
V našem projektu Příběhy našich sousedů
se tyto kapitoly dostávají do velice praktické
roviny. Oni mají z konkrétního, jimi objeve-

MIKULÁŠ KROUPA
ného a zdokumentovaného příběhu vytvořit
reportáž a u toho se musí přemýšlet. Když jim
pamětníci vypráví, že nemohli cestovat, nebyla
svobodná média, všichni měli strach, vypráví
třeba o Státní bezpečnosti, o tom, že proti
represi režimu nebylo odvolání, žáci se ptají,
jak to, co se stalo, proč jste se nevzbouřili?
Dobré otázky. Postupně si žáci přitom formují
svůj postoj, který navíc na konci projektu
prezentují na závěrečné slavnosti. Získávají
jiný pohled na pojem svobody – místo „dělání
si, co chci“ chápou po projektu, že být svobodný znamená nemít nad sebou neomezeného
vládce, ale zákony, které tvoříme my, protože
můžeme volit, vstupovat do politiky. Příběhy
otevírají řadu otázek typu: „Co bych dělal já
na místě třeba politického vězně Františka Su
chého, když ho týrali ve vyšetřovací místnosti?
Prozradil bych přátele, nebo ne?“

„Měli bychom se chovat tak,
jako kdyby se historie
mohla opakovat.“
Sbírka Paměť národa se neustále rozrůstá,
záběr osudů se typově rozšiřuje. Jaká jsou
vlastně kritéria výběru pamětníků?
Hledáme tzv. dějinné lidi. Pamětník není každý
starý člověk. Hledáme ty, kteří byli aspoň část
života součástí veřejného dění a mají svědectví o historických událostech. Zajímají nás
příběhy lidí, které můžeme nazvat pamětníky,
neboť „vstoupili do dějin“. Například v mnoha
bytech kolem Karlova náměstí najdete ještě
mnoho starých lidí, kteří byli doma 18. června
1942, když se poblíž odehrál neuvěřitelný boj
sedmi parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje se stonásobnou přesilou. Jenže 99 procent z nich jen slyšelo výstřely. Hledáme ty,
kteří třeba vyběhli ven, zajímali se, sledovali
dění a mohou ho popsat. Nejlépe samozřejmě
pokud byli přímo součástí toho děje – člen domácího odboje, pomáhal parašutistům a přežil,
nebo i hasič, četník… Pamětníkem je i každý,
kdo byl třeba v ulicích 21. srpna 1968, nejen
političtí vězni, disidenti, nebo z druhé strany
barikády agenti StB, členové KSČ a tak dále.
V současné době kladete důraz na regionalizaci, budování krajských poboček Paměti
národa a sbírání místních svědectví. V čem
je to důležité?
Ten, kdo žije v daném prostředí, tak ho zná
nejlépe. A místní lidé, kteří je zpovídají, budou
nejlépe rozumět tomu, o čem se vypráví. Když
jste ze Smíchova a jedete na Vysočinu, abyste
zdokumentoval svědectví třeba o umučeném
knězi Toufarovi, budete horko těžko někoho
hledat. Ale když máte v místě kořeny, budete
se v lidských osudech lépe orientovat a svědci

těch událostí se vám více otevřou. Chceme vybudovat ve všech krajských městech pobočky
Paměti národa – nyní jich máme šest – protože právě „místňáci“ mají mít zodpovědnost
za uchování paměti toho místa. A je to lepší
i při shánění finančních prostředků na činnost,
místní podnikatelé a úřady se nemusejí bát, že
by posílali peníze do bohaté Prahy.
Jak se vám spolupracuje s radnicemi
městských částí v Praze, konkrétně i s Prahou 10?
S Prahou 10 už spolupracujeme dlouho. Je to
čtvrť, kudy historie prošla velmi významně,
a jsou tam skvělí lidé, kteří nám pomáhají
nacházet skvělé pamětníky. Jsou jak na úřadě,
tak se s nimi známe z výstav, které u úřadu
pořádáme každý rok, a oni se nám na základě
toho ozývají. Projekt Příběhy našich sousedů
tam má také svou tradici, prošly jím stovky
žáků, z nichž mnozí se k nám vracejí a pomáhají nám. V Praze 10 už jsme zapustili kořeny,
na které se nabaluje spousta dalších aktivit –
vydávání brožur, setkání a besedy.
Zvyšuje se chuť školáků zapojovat se do vašich projektů? A jak nyní rozvíjíte spolupráci
se školami?
Hlavně uvažujeme o tom, jak zařídit, aby se
Příběhy našich sousedů realizovaly na školách, aniž bychom my museli být těmi hybateli.
Chceme, aby si učitel mohl sám rozhodnout,
že Příběhy budou projektovou součástí výuky
na škole. A nebude na to muset shánět peníze,
nebude to muset organizovat náš koordinátor, což je velice náročné, i když to má dobrý
smysl. Vymýšlíme mechanismus, který umožní
učiteli velice snadno a rychle prostřednictvím
našich webových stránek projekt uskutečnit.
Na nás by zůstala odborná podpora v případě
možných obtíží. Počítám, že do roka, do dvou
budeme moci školám tuto nabídku učinit.
V projektu jsme si všimli, že úžasně funguje
i v tzv. „měkkých dovednostech,“ které jsou
v jistém ohledu důležitější, než že dítě zpracuje nějakou reportáž. A právě na ně se chceme
více zaměřit. Rozvíjí se vztah žáka a učitele.
Už to není biflování od tabule, ale v tom
půlročním společném snažení prochází učitel
se svou skupinou žáků objevováním. Také se
učí, poprvé sepisuje scénář, někoho natáčí, jde
do archivu, kde pracuje s prameny, a vlastně
spolu s dětmi tvoří novou a zajímavou kapitolu
dějepisu „trochu jinak“. Na pozadí jednoho
poutavého příběhu můžete odkrýt celé dvacáté století. Mnozí učitelé poprvé třeba po dvaceti letech praxe použijí projektovou výuku,
do té doby se jim to nikdy nepřihodilo. Mohou
se cítit nejistí, bez opory, ale my je v tom
nenecháme. To je klíčový moment, že učitel
vykročí s žáky ven ze třídy do praktického
života. Také mnozí žáci, kteří mají jinak špatný
prospěch, získají prací ve skupině a oceněním
při závěrečné prezentaci nevšední zážitek.
Rodiče je chválí, pamětníci jsou dojatí a to dítě
má mnohdy poprvé v životě pocit, že se mu

něco opravdu povedlo. A to je setsakra velký
pedagogický sukces.
Vaší významnou aktivitou se stal také Běh
pro Paměť národa. Proč zrovna tento sport?
Mě osobně ten běh trochu zachraňuje, abych
úplně nezvlčil. Vždy od ledna se připravuju
na to, abych uběhl 10 km, pak je v květnu
uběhnu, jsem šťastný a pak zase žiju počítačovým způsobem, kdy člověk sedí a jí a nabírá
kila zpátky. Ale vážně – neziskové organizace
musejí přemýšlet nad tím, jak zaujmout tu
skupinu lidí, která by byla ochotna financovat
práci, kterou děláme. Nemůžeme a nechceme
žít jen z dotací, proto vymýšlíme všemožné
fundraisingové nástroje, toto je jeden z nich.
Díky běhu zkrátka přitáhneme k naší činnosti
pozornost jiné skupiny, než jsou posluchači
rozhlasu. Je v tom samozřejmě i étos. Abyste
uběhl 10 km, musíte sám sebe nějak vyburcovat a připravit se. Takže lidem říkáme „nebuď
pecivál, udělej něco aktivního a buď rád, že
nemusíš před něčím utíkat, ale jít si jen tak
zaběhat“.
Blíží se třicáté výročí sametové revoluce,
která uzavřela období naší nesvobody. Jak
se na něj chystáte?
Na Národní třídě budeme 17. listopadu
na fasády domů audiovizuálně promítat silné
příběhy lidí, kteří zde tehdy přímo byli nebo
mají nějaké důležité svědectví k sametové
revoluci. Kromě toho chystáme symbolicky
ve třiceti městech oslavy, které budou neseny
v duchu dokumentování vzpomínek účastníků
událostí v roce 1989. Všude budou doprovodné výstavy a pouliční slavnosti. 17. listopadu
přesně v 17 hodin a 11 minut rozezníme zvony
v českých kostelích, ale i na jiných zvonicích. Předtím na tři minuty rozezníme místní
rozhlasy ve městech a obcích s dalšími silnými
svědectvími. A v České televizi se večer bude
vysílat udělování Cen Paměti národa.

MIKULÁŠ KROUPA
Narodil se v roce 1975 v rodině disidenta
a signatáře Charty 77 Daniela Kroupy. Vystudoval
Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Pracoval
jako externista Českého rozhlasu Radiožurnálu,
Dvojky a Vltavy. Později působil jako redaktor
vysílání do zahraničí na Rádiu Praha a reportér
v české redakci BBC. V roce 2001 s kolegy založil
neziskovou organizaci Post Bellum, jejímž je
v současnosti ředitelem. Stál u zrodu digitálního
archivu Paměť národa, který dokumentuje
vzpomínky pamětníků významných událostí
českých poválečných dějin. Je spoluautorem
úspěšného rozhlasového dokumentárního cyklu
Příběhy 20. století, který se od roku 2006 vysílá
v Českém rozhlase, a také jedním ze scenáristů
stejnojmenného televizního cyklu.
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Kulturní dům
Barikádníků
K

Saratovská 3420/2a, www.kdbarikadniku.cz

čt 26/9 20.00

BRATŘI EBENOVÉ

Koncert kapely tří bratří Ebenových (Marek,
Kryštof, David) a dalších předních českých
hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák,
Jiří Veselý a Jiří Zelenka). Hrají průřez tvorbou
od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až
po poslední Čas holin (2014), které je svým
obsahem čím dál tím aktuálnější.
po 30/9 19.00

SETKÁNÍ OSAD NA BARČE

Trampský večer: hrají František Nedvěd ml.
a jeho hosté

TANEČNÍ ZÁBAVY
čt 12/9 18.00

EVA A VAŠEK
st 25/9 20.00

COUNTRY BÁL

s výukou country tanců, hraje skupina Forbes
každou neděli 14.00
Hvězdný prach (8/9 a 22/9), Taurus (15/9),
Taneční orchestr Stanislava Douši (29/9)
každé úterý 18.00
Pražští heligonkáři (10/9 a 24/9), Taneční
orchestr Stanislava Douši (17/9)

úplně samo divokým a nepřátelským světem,
ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky
a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si
ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou
duši, o svoji budoucnost. Jedná se vůbec
o první uvedení filmu Nabarvené ptáče, který
bude soutěžit na mezinárodních festivalech,
jako jsou Toronto International Film Festival či
La Biennale di Venezia.
DÁLE V ZÁŘÍ UVÁDÍME:
Stehy / Panství Downtown / Rambo: Poslední
krev / Psí kusy / Naprostá láska / Ad Astra /
Národní třída / Jiří Suchý – Lehce s životem
se prát / Deštivý den v New Yorku / Aquarela

PROJEKCE NEJEN PRO SENIORY
Každé pondělí, vstupné činí pouze 60 Kč.
po 16/9 10.30

PAVAROTTI

Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho.
po 16/9 15.00

YESTERDAY

Velmi neúspěšný písničkář Jack chce pověsit
kytaru na hřebík, protože ať dělá, co dělá,
poslouchá ho jenom nejlepší kamarádka Ellie.
Pak ho ale v důsledku chvilkového záhadného
globálního zatmění porazí autobus. A to zcela
změní nejen jeho život, ale způsobí i jednu
hudební katastrofu.
po 23/9 10.30

DIEGO MARADONA

Strhující portrét jedné z nejslavnějších
a nejkontroverznějších osobností světového
sportu poskládal držitel Oscara Asif Kapadia
z více než 500 hodin záběrů z Maradonova
soukromého archivu.

ZRODILA SE HVĚZDA	

Donská 168/19, www.kinopilotu.cz

čt 12/9 20.30

NABARVENÉ PTÁČE (první uvedení filmu)

Ve snaze uchránit své dítě před masovým
vyhlazováním Židů rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě.
Chlapcova teta však nečekaně umírá, a tak je
dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se
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Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo.cz

čt 12/9 19.30

ÚČA MUSÍ PRYČ!

Emoce vřou, známky dětí se rapidně zhoršily,
atmosféra ve třídě je špatná a za všechno
samozřejmě může učitelka! Divadlo Verze
po 16/9 19.30 a út 17/9 11.00 (představení pro
školy a seniory)

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ

Pravdivý příběh hrdinů, kteří stáli u zrodu
svobodného Československa. Zahájení sezony
ve Vršovickém divadle MANA
út 17/9 19.30

HOVORY NAD ĎOLÍČKEM– FOTBALOVÁ
TALKSHOW

Reportér Tomáš Poláček moderuje diskuzní
pořad pro fanoušky vršovické Bohemky. V pořadu vystoupí Musa (Lukáš Musil), vynikající
tatér a malíř, někdejší extraligový hokejista,
a záložníci Bohemians 1905: Kamil Vacek
a Jakub Podaný.
st 18/9 18.00

SPISOVATEL V CAFE MANA

Spisovatelka Petra Hůlová představí svou
novou knížku Zlodějka mýho táty. Číst bude
herec Jan Hofman. Vstupné dobrovolné.

Romantické hudební drama ověnčené několika prestižními cenami – Academy Awards
neboli ocenění Oscar nevyjímaje.

čt 19/9 19.30 a po 30/9 11.00 (představení
pro školy a seniory; po představení následuje
komentovaná prohlídka divadla)

po 30/9 10.30

TA TŘETÍ

ROCKET MAN
K

Vršovické divadlo
MANA
K

Konkrétní program najdete na našich webových stránkách.

po 23/9 15.00

Kino Pilotů

ženy. Smíření komplikuje zpráva, že jeho
milovaná vedla ještě jiný, tajný život. Obrysy
její minulosti vystupují z bílé mlhy jako okolní
krajina. Byla mu nevěrná? Ingimundur nemůže
jít dál, dokud nezjistí pravdu.

Hudební fantazie, která vypráví životní příběh
jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh,
oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker
a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl
vyprávět.
po 30/9 15.00

BÍLÝ BÍLÝ DEN

V odlehlém islandském městečku se bývalý
policista vyrovnává s tragickým úmrtím své

Existuje recept na štěstí se zárukou? Člověk
má přece milovat hlavně sebe. Divadelní adaptace klasického románu Jaroslava Havlíčka.
so 21/9 14.00

DIVADELNÍ ABECEDA HENRIETY HORNÁČKOVÉ
pro děti / Zažít město jinak
so 21/9 14.00

BÁSNÍCI DO ULIC

Čtená poezie v podání básníků z Prahy 10

Kulturní servis
Pořad moderuje Mária Uhrinová. Vstupné dobrovolné / Velký sál kostela / Zažít město jinak
so 21/9 15.00

ARNOŠT GOLDFLAM ČTE DĚTEM I JEJICH
RODIČŮM

Autorské čtení z dětské knížky Hledání ztraceného tatínka. Vstupné dobrovolné / Café
MANA / Zažít město jinak
so 21/9 15.00

UFOUN JE KAMARÁD

pro děti / vstupné dobrovolné / host Bohnická
divadelní společnost / Zažít město jinak

pá 27/9 20.00

PAVEL HELAN

Koncert „vlídného písničkáře“, finalisty
Československo má talent 2013. Pavel Helan
vystoupí v rámci Setkání mladých Církve československé husitské a jejich přátel.
so 28/9 20.00

NA ZDI A ZA ZDÍ

Poznejte nově a jinak Husův sbor ve Vršovicích. Vstup volný / sraz k prohlídkám před
vstupem do kostela / Zažít město jinak

pro děti / host Divadlo Damdam

Divadlo Neklid

Mít doma živé zvířátko? Které z dětí po tom
alespoň jednou nezatoužilo. Ale domácí mazlíček
není hračka. Proto první díl našeho cyklu seznamuje děti zábavnou formou s péčí o něj. Dozvědí
se, jak se o svého mazlíčka správně postarat,
čím ho krmit, jaký mu připravit pelíšek… a uslyší
nejednu užitečnou radu. Hrají: Kamil Blažek, Naty
Forejtová/Barbora Kepková. Režie: Jiří S. Richter

Nečekaný pohled na nejstarší generaci. Nesentimentální a velmi reálná komedie
út 24/9 19.30

JMÉNO

K Ruská 827/60,
www.divadelnistudioneklid.cz

so 14/9 20.00

VÁLKA + ERIKOVY RODINNÉ TRAMPOTY +
ŽÁRLIVOST VE VLAKU

Komponovaný večer Herecké školy Neklid.
Účinkují absolventi jednotlivých trimestrů
základního kurzu herectví 2018/2019 Jana
Gazdová, Veronika Lanštiaková, Veronika Hanusová, Izabela Šebová, Jaroslav Malý, Michal
Kučera a Viktor Jablonský j. h. Pedagogické
vedení, dramaturgie a režie Ivo Šorman
so 21/9 14.00–17.00

ZAHRÁDKA DIVADLA NEKLID

Tlachárna, čítárna, nálevna… na čerstvém
vršovickém vzduchu. Obsluhuje Ivo Šorman.
Polštářová bitva omezenců, kteří jsou přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno
překonali. Brilantní komedie podle nejlepší
francouzské tradice. Divadlo Verze
st 25/9 19.30

LETNÍ DEN

Komedie o tom, čeho jsou muži schopni, když
mezi ně vstoupí rozmarná žena.
čt 26/9 14.15

EZOPOVY BAJKY

pro děti / host Divadlo KAKÁ
čt 26/ .30

VRŠOVICE JSOU ZLATÝ, ŘEK‘ TATÍNEK

Divadelní adaptace okouzlujících vzpomínek
na zmizelý svět starých Vršovic očima malého
chlapce.

DOBRODRUŽSTVÍ S VILÍKEM I: Dostali jsme
dárek – zvířátko!

st 18/9 19.19

út 24/9 11.00(představení pro školy a seniory)

GIN GAME

Úvalská 1357/28, www.studiotalentu.cz

ne 15/9 15.15

ne 22/9 17.00

TAM, KDE ŽIJÍ DIVOČINY

K

Virtuální versus reálná realita. Proč se lidé
chovají v kyberprostoru jinak než v reálném
životě? Divadelní hra z prostředí sociálních sítí
a o jejich dopadu na chování člověka. Hostuje
divadelní soubor Kairos II.

so 21/9 16.00 a 17.00

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY HUSOVA SBORU
A VRŠOVICKEHO DIVADLA MANA

NEBYTDIVADÉLKO

pá 27/9 20.00

LISTOPADOVÉ MATKY

Reflexe polistopadového vývoje pohledem
ženy-matky od autorky Márie Uhrinové. Neveselé, truchlivé jsou ty kraje české…
V režii Iva Šormana účinkují Ivana Hádková,
Barbora F. Karásková, Alžběta Dolečková,
Lukáš Křišťan a pes Nelly.

24. DEN

Skandální příběh plný otázek: Má oběť právo
trestat viníka? A je vlastně oběť obětí? Co všechno lze odpustit? Čím měřit morálku? Karty jsou
rozdány a vy budete (ne)strannými soudci duelu,
v němž jednomu účastníkovi půjde o život…
A druhému… vlastně taky. Prostě dechberoucí
variace na zločin a trest. Hrají: Kamil Blažek, Jiří
S. Richter. Režie: Karolína Kodetová
ne 29/9 15.15

POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH

Pohádkový muzikál Vladimíra Čorta o pokladu
ve mlýně. Pojďte si hrát, trošku se bát, ale hlavně
se smát! Hrají: Kamil Blažek, Petra Fittlová, Alena
Forejtová, Naty Forejtová/Anežka Moudrá. Režie:
Jiří S. Richter

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

út 10/9 – pá 18/10 (vernisáž po 9/9 18.00)

JIŘÍ MEITNER: PRŮŘEZ DÍLEM – MALBA,
PASTELY, GRAFIKA
U olejů a pastelů J. Meitnera si lze všimnout
široké škály stylů – od imaginárního realismu
počínaje přes takřka abstrakci až po obrazy
ovlivněné kubismem. Svá díla tvoří především
málo vídanou technikou špachtle, a to i v portrétech a aktech. Má rád barvy, zajímavých
výsledků se mu daří docilovat v často šokujících
kombinacích teplých a studených tónů.
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čt 19/9 19.30

Café v lese
K

Krymská 273/12, www.cafevlese.cz

út 10/9 19.30

SEAN KOCH

Česká premiéra pro indie-folkového písničkáře z Jihoafrické republiky, který nás poctí
návštěvou v průběhu náročného turné po Evropě. Přijďte si i na začátku září připomenout
atmosféru horkých letních večerů s tímto
talentovaným surfařem!
so 14/9 19.30

PARTNER

Kanadské rockové holčičí duo vás svým vibem
vrátí do let, kdy v rádiu hráli Offspring, všichni
chtěli skateboard a vy jste se doma marně
snažili naladit MTV. Zkrátka esence devadesátek v tom nejlepším současném provedení
a se zvukem, který vám vyrazí dech.
po 16/9 19.30

SASAMI

Americká zpěvačka Sasami Ashworth vydala
svůj první sólový singl teprve před rokem a již
letos má naplánované turné po celé Evropě.
V jeho rámci přijede s debutovým albem i do
Prahy, tak se přijďte podívat!
út 17/9 19.30

SPIRAL STAIRS

Scott Kannberg, známý spíše pod pseudonymem Spiral Stairs, je americký indie-rockový
hudebník působící na scéně již bezmála třicet
let. Zakladatel legendární kapely Pavement
nám představí svoji sólovou tvorbu.

Bullerbyn se na jeden večer posune o pár ulic
níž do vršovického Café V lese. Slavná česká
kapela Květy se po prosincovém úspěchu
vrací k nám do klubu.
út 24/9 19.30

MONARCHY

Pod královským názvem se skrývá synth-popové duo z Austrálie. Koncert kapely, která
mimo jiné jako první streamovala svůj koncert
do vesmíru, nenechá chladným žádného
fanouška elektronické hudby.
pá 27/9 19.30

PAPER BEAT SCISSORS & BAND

Pseudonymem krytý kanadsky indie-folkový
zpěvák Tim Crabtree se již poněkolikáté vrací
do Prahy. Po menších sólových koncertech
konečně zahraje s kompletní kapelou, a to si
nenechte ujít.
so 28/9 19.30

ALYONA ALYONA

Ukrajinská rapperka přijíždí po svém bleskovém celosvětovém úspěchu poprvé do Česka.
Na začátku loňského října ještě učila v mateřské školce, poté jí stačilo nahrát jediný song
na portál YouTube a během několika dnů se
stala internetovou hvězdou. Až bude v Praze příště, tak zblízka jako v Lese už ji určitě
neuvidíte.

Městská knihovna
Praha
Dům čtení, Ruská 1455/192, www.mlp

ne 18/9 18.00

CESTOVATELSKÝ VEČER: DRUHÁ CESTA
NA ISLAND

Hojně navštěvované pořady Jana Šťovíčka
pokračují v Domě čtení třetím večerem. Promítá fotografie z cesty po Islandu z roku 2018
a z roku 2004 a srovnává situaci na ostrově
tehdy a nyní.

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: MICHAL AJVAZ
Začíná třetí ročník projektu Spisovatelé
do knihoven – jako první u nás vystoupí
Michal Ajvaz. Průkopník a zastánce
magického realismu bude číst ze svého
připravovaného románu Města, který vyjde
v říjnu tohoto roku.
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Z KNÍŽKY BYLINKY PRO DĚTI A MAMINKY 2

Setkání s autorkou knížek o bylinkách Magdalenou Staňkovou. Jak je pěstovat, sbírat, vařit
z nich a připravovat léčivé přípravky? Lidové
tradice babek kořenářek a osobní zkušenosti
obohatí vaši lékárnu i kuchyň. Vstup zdarma.
po 30/9 17.00

TŘI PÍŠÍCÍ ŽENY – AUTORSKÉ ČTENÍ

Literární podvečer tří mladých autorek. Přijďte
si poslechnout autorská čtení blogerky Michaely Dočkalové, absolventky Literární akademie
J. Škvoreckého Veroniky Brožkové a držitelky
ocenění Máchova růže a vydavatelky Náměsíčníku Alžběty Bublanové. Vstup zdarma.

Trmalova vila

K

Vilová 91/11, www.trmalovavila.eu

LETNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST PRO RODINY
S DĚTMI A OBČANY PRAHY 10

U příležitosti oslav 20 let otevření Trmalovy
vily pro veřejnost zpestříme návštěvníkům
druhou zářijovou neděli bohatým programem
v zahradě, kde bude i pro ty nejmenší přichystaná spousta zábavy. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout historické automobily Jana
Úředníčka.
ne 8/9 – pá 20/9

VÝSTAVA ŽÁKŮ ZUŠ OLEŠSKÁ

čt 26/9 18.00
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st 18/9 17.00

ne 8/9 15.00–19.00

K

Do Česka poprvé zavítá tahle skvělá australská parta! Indie-psychedelický rock v jejich
podání vás vrátí do doby květin, Woodstocku
a bezstarostné radosti ze života. My v Lese se
moc těšíme, těšíte se taky?

Pobočka Korunní 2160/68, www.mlp.cz

KVĚTY

st 18/9 19.30

BABE RAINBOW

K

Výstava představí díla žáků Základní umělecké
školy Olešská z letošního plenéru, pořádaného
panem Josefem Dudkem. Těšit se můžete výtvory plnými léta a dojmů z venkovské krajiny.
so 21/9 15.00–20.00

STAROSTRAŠNICKÉ VINOBRANÍ 2019

Září je nejen v Trmalově vile dobou dozrávání
vinné révy, jejíž sklizeň je spjata s vinobraním.
V zahradě Trmalovy vily můžete prožít tyto
tradice s námi za doprovodu folklorní hudby.
so 21/9 – pá 18/10

VÝSTAVA CESTY MÁNESÁKŮ

Výstava nastíní fungování slavného SVU
Mánes a osudy jeho významných členů, kteří
svým životem a tvorbou poznamenali podobu
dnešní Prahy 10.

radnice informuje

EDEN NENÍ RÁJ
Radnice Prahy 10 bude v nejbližší době rozhodovat o dalším osudu chátrajícího kulturního domu Eden. V programovém prohlášení
současné koalice je k této problematice uvedeno: „… popíšeme aktuální stav, zpracujeme
záměr a rozhodneme o dalším postupu.“ Nyní
byla splněna první část tohoto předsevzetí,
neboť radní o prázdninách obdrželi odborný
posudek ke stavu objektu.

Dlouhodobé nevyužívání a minimální údržba
se ale podepsaly na celkově špatném stavu
budovy. Její rekonstrukce je sice možná, ale
sama o sobě by předpokládala značné náklady. Nezbytně nutné by také bylo přestavění
objektu v souladu s platnými normami a požadavky na moderní provoz; v současné době
například zcela nevyhovuje z hlediska energetické úspornosti, bezbariérových přístupů
a chybí také potřebných alespoň 30 parkovacích stání. Vnitřní technické vybavení budovy
je zastaralé a na hranici životnosti.

Z průzkumů a posouzení, které zpracovala firma Intar, se situace kulturního domu, uzavřeného již téměř patnáct let, nejeví růžově. A to
i přes skutečnost, že jeho statika je v pořádku
a v tomto ohledu nehrozí žádné nebezpečí.

Aby se do kulturního domu mohla v plném
rozsahu vrátit původní funkce, muselo by se
podle zpracovatele posudku vynaložit na jeho
opravu zhruba 210 mil. Kč. Investice v takové
výši by mohla být pro městskou část nadměrnou zátěží. Dalším řešením je zbourání objektu
a vybudování parku nebo odpočinkové zóny.
Náklady na demolici se v posudku odhadují
na desítky milionů. Podle místostarosty Filipa
Humplíka (ODS), který má řešení budoucnosti
objektu v kompetenci, posudek odpovídá
na otázku, zda v současném stavu není kulturní dům nebezpečný pro své okolí, na otázky
ohledně jeho statiky a celkové použitelnosti:
„Není to hezké ani pozitivní čtení. Stavba sa
motná sice nikoho bezprostředně neohrožuje,
umožnit v ní koncerty, výstavy nebo spole
čenské akce je ale bez větší rekonstrukce
nemožné. Díky posudku se konečně můžeme
rozhodnout, jak s Edenem naložit dál, aby co
nejlépe sloužil Desítce. Posudek je jen první
krůček z mnoha. Malý krok pro mne, ale velký
skok pro Prahu 10.”

KULTURNÍ DŮM EDEN
Postaven v letech 1980–1986 podle návrhu
architektů Hany a Dalibora Peškových
z roku 1977.
Měl být součástí urbanistického záměru
na vybudování centrálního vršovického
náměstí. Z toho plyne i jeho umístění
v severozápadní části původního prostoru.
Kvůli nejasnostem další okolní výstavby bylo prostranství u kulturního domu
dočasně upraveno v akci Z. Hlavní nosnou
konstrukcí objektu je ocelový skelet,
obvodové stěny fasády z armovaných siporexových panelů. Po dokončení měl dům
tři provozy – víceúčelový sál (600 míst
v řadách, 550 při stolovém uspořádání),
kino (291 pevných sedadel) a restauraci
(105 míst). Před sálem byl foyer sloužící
jako prostor pro přestávky nebo drobné
výstavy.

OPRAVENÝ BYTOVÝ DŮM
Městská část v létě dokončila kompletní
opravu bytového domu na rohu ulic U Nových vil a Krátká, kde se nachází 33 bytových
a devět nebytových jednotek. Objekt již trpěl
velice špatným stavem fasády, z níž plošně
opadával materiál do veřejně přístupných
prostor.
Předmětem stavebních prací bylo kompletní
zateplení budovy včetně vnitrobloku, výměna
oken do suterénních prostor a společných
prostor schodiště, výměna domovních dveří,
změna systému svodů dešťové vody a celková
oprava teras a balkonů. Zároveň byla provedena izolace dvorku s novou vpustí dešťové
vody a předláždění. Práce realizovala stavební
společnost MANABAU s.r.o. podle projektové
dokumentace, kterou vypracovala projekční
kancelář KL-PLAN s.r.o.
Bytový dům byl postaven v roce 1937.
V rámci jeho údržby byla v minulosti postupně vyměněna okna za plastová, provedena
výměna domovního vedení elektřiny a průběžně probíhaly opravy uvolněných bytových

jednotek. Vzhledem
k havarijnímu stavu
fasády byla v roce
2017 vypracována
projektová dokumentace na zateplení a oprava byla zařazena do plánu jako
prioritní. Na podzim
2018 byla podepsána
smlouva se zhotovitelem, ale s ohledem na charakter
stavebních prací se
s rekonstrukcí začalo
v dubnu letošního roku. Díla bylo
dokončeno na konci července. Práce zásadně
nezasáhly do standardu užívání bytových jednotek ani nebytových prostor. Smluvní cena
díla byla stanovena na 4,98 mil. Kč bez DPH
a nebyla překročena.
Podle radní pro investice Olgy Koumarové
oprava fasády domu velmi prospěla, a to hned

v několika směrech: „Určitě vzhledově, dům
vypadá skvěle. Hlavně ale funkčně, nájemníci
ušetří za vytápění. A doposud prázdné byty,
do kterých zatékalo vzhledem k nekvalit
ně provedené předcházející opravě teras,
mohou být rekonstruovány a využity novými
nájemníky.“ Dům s novou fasádou je tedy opět
ozdobou této části Strašnic.
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Školní jídelny a hřiště

NEVZDÁVEJTE TO
A DOBROU CHUŤ!
V letošním roce uskutečnila příspěvková
organizace Školní jídelna, Praha 10, rozsáhlý
průzkum spokojenosti strávníků. Celkové
hodnocení spokojenosti vzorku 1 389 žáků
ze třinácti základních škol vyneslo průměrnou známku 2 (školní známkování 1–5).
Chvalitebný výsledek ale neznamená, že
není co zdokonalovat.

Z doplňujících poznámek šetření „Co vám
ve školní jídelně nejvíce či nejméně chutná?“
vyplynulo, že jídla, která si děti nejvíce přejí,
by vedla k omezení sortimentu na pizzu,
hamburgery, knedlíky a těžké omáčky. Naopak
by z jídelníčku zcela zmizely ryby, veškeré luštěniny a tepelně upravená zelenina. Opravdu
bychom chtěli, aby naše děti jedly výhradně
podle své chuti?
V návaznosti na tento průzkum připravil
ředitel organizace Jaroslav Vrtiška setkání
svých zaměstnanců s cílem ukázat, že i vše
obecně neoblíbené pokrmy z ryb a luštěnin lze
ve školních jídelnách připravit tak, aby dětem
zachutnaly, a nebyly tak neustále na chvostu
pomyslného žebříčku popularity, jak z průzkumu jednoznačně vyplynulo.

Nelehkého úkolu se ujal Jiří Pšenčík, zaměstnanec organizace Školní jídelna, Praha 10,
a vedoucí školní jídelny v ZŠ Gutova, který
v předchozích třinácti letech sbíral zkušenosti
jako ukázkový kuchař značky Lagris. Tím se
vysvětluje jeho profesionální erudice zejména
v přístupu k práci s luštěninami. Nicméně jeho
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ukázkové menu zahrnovalo také ryby a zeleninu v moderních a lákavých úpravách tak,
aby dětem chutnalo, personál jídelen neměl
problémy s přípravou a výdejem jídla a rovněž
aby nepřekračovalo rozpočet.
Z krátkého rozhovoru se samotným šéfkuchařem vyplynulo několik zajímavých postřehů,
které by mohly posloužit všem, kteří se
s touto problematikou rovněž potýkají. Jako
nejpodstatnější vzkazuje svým kolegům:
„Nevzdávejte to, nenechte se odradit prvním
neúspěchem. Z mých zkušeností vím, že
strávník novinky obvykle vstřebává až po ně
kolikerém ochutnání. Jednoduchým návodem,
jak naplnit spotřební koš o tyto suroviny,
jsou přílohová pyré, kde můžeme postupně
zvyšovat například podíl luštěnin, stejně jako
v rizotech a dalších jídlech. Nenalhávejme si,
že sebelépe připravená samotná čočka nebo
hrachová kaše děti přiláká. Děti mají rády
barvy a pestrost na talíři.“
Skvělý nápad, jak zapojit všechny tři neoblíbené suroviny do populární formy jídla, představuje například tortilla s grilovanou zeleninou,
červenými fazolemi a pečenou tilápií. Pyré
z červené čočky a kořenové zeleniny s přírodním plátkem sumečka afrického byla pro změnu ukázka, jak z luštěniny připravíme opravdu
chutnou a zajímavou přílohu k rybě. V hlasování zúčastněných však jednoznačně zvítězily
rybí krokety ze sumečka afrického s omáčkou
z drcených rajčat a bazalky s kuskusem. K vidění a hlavně ochutnání byly i další inspirativní
pokrmy, a tak nelze než doufat, že si tato zajímavá jídla brzy získají mezi dětmi popularitu
stejně jako u zaměstnanců kuchyní, kterým
jejich snahu děti oplatí prázdnými talíři.

Ve Vršovicích doporučujeme hřiště v Kodaňské ulici u ZŠ Karla Čapka nebo větší plochu
při ZŠ U Roháčových kasáren. Obyvatele
Záběhlic a Zahradního Města pak jistě potěší
školní hřiště ZŠ Břečťanová, které je v průběhu školního roku plně k dispozici ve všed
ní dny od 17.00 hod. Podrobné informace
k jednotlivým otevíracím časům a případným
výjimkám naleznete v přiloženém infoboxu.
Pokud jste v přehledu nenalezli tu „svou“
školu, nezoufejte. Brány ostatních jsou vám
otevřeny, stejně jako další veřejná sportoviště
např. v ulici Tolstého, Přistoupimské, Nosické,
Aldašínské, Sasankové či V Dolině.

Strašnice
ZŠ Brigádníků – otevřeno bez omezení
ZŠ Olešská – otevřeno cca od 15.00 hod.
ve všední dny a o víkendech
ZŠ V Rybníčkách – otevřeno ve všední dny od 15.00 do 19.00 (v zimě pouze
do 17.00 hod.)

— Ivan Foral

Vršovice

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
JSOU PŘÍSTUPNÁ
PRO VEŘEJNOST
Víte o tom, že sportovní vyžití nemusíte hledat
jen v prostorách soukromých provozovatelů?
Některé základní školy v naší městské části
otevírají brány svých venkovních hřišť pro
všechny zájemce, a to zcela zdarma. Obvykle
jsou k dispozici hřiště využitelná pro fotbal,
basketbal či jiné míčové sporty a mnohdy
i atletická dráha. Prostor tak nabízí možnosti
využití volného času pro všechny věkové
kategorie. Na území Strašnic se můžete vydat
například na hřiště u ZŠ Brigádníků či ZŠ
V Rybníčkách, která jsou aktuálně otevřena
téměř bez omezení a poskytují hezké a moderní zázemí pro aktivní trávení volného času.

ZŠ Karla Čapka – otevřeno cca
od 15.00 hod. ve všední dny a v sobotu,
škola aktualizuje otevírací dobu každý
měsíc, v. nástěnka u hřiště
ZŠ U Roháčových kasáren – otevřeno cca
od 16.00 hod. ve všední dny

Zahradní Město, Záběhlice
ZŠ Břečťanová – otevřeno cca
od 17.00 hod. ve všední dny
ZŠ Švehlova – otevřeno cca od 17.00 hod.
ve všední dny a o víkendech

Malešice
ZŠ Hostýnská – otevřeno cca
od 18.00 hod. ve všední dny a o víkendech,
několik dní v týdnu zde na umělé trávě
trénují sportovní kluby, k dispozici však
zůstává atletický okruh či betonové hřiště

Rekonstrukce ve školách

NOVÁ VENKOVNÍ
UČEBNA

Základní škola Brigádníků se zapojila do Výzvy č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení
pražských škol II v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt byl zpracován v souladu se strategií zlepšení kvality
vzdělávání v základních školách v Praze 10,
v souladu s Místním akčním plánem rozvoje
vzdělávání II (MAP II), který od ledna 2019
navazuje na aktivity realizované a plánované
v MAP I, ale i se strategií rozvoje škol obecně.
Cílem projektu byla modernizace výuky
přírodních věd ve škole. V jejím rámci došlo
také k vybudování venkovní učebny. Má
podobu altánu a od letošního září bude sloužit
k celoročnímu využití všem žákům školy.
Laboratorní pokusy v oblasti přírodních věd,
činnostní učení, pozorování, experimentování,
měření, vytváření a ověřování hypotéz – to vše
budou moci žáci se svými pedagogy realizovat
na pozemku školy, v těsné blízkosti učeben
a kabinetů, které poskytnou další zázemí.
Součástí projektu je rovněž vybudování naučné stezky a zhotovení nezbytných terénních
úprav. Při plánování projektu se samozřejmě
nezapomnělo ani na bezbariérový přístup
do venkovní učebny. Následně bude modernizována i výuka přírodních věd ve vnitřní
učebně. Ta bude multimediální a bude odpovídat požadavkům dnešní doby na vzdělávání.
Poskytne tedy nejen podmínky pro rozvoj přírodovědné gramotnosti, ale nabídne i možnost
získání elementárních poznatků a dovedností
týkajících se práce s médii. S podporou kritického myšlení tak budou žáci vedeni k věcné
správnosti a přesnosti sdělení, ke kritické
analýze existujících dokumentů i k vlastní
produkci materiálů či ověřování údajů.
Ředitelka školy Alena Polanská myslela při
realizaci projektu i na takové detaily, jako je
sběr dešťové vody: „V rámci pozorování a mě
ření mohou žáci zjišťovat množství srážek,
průtok vody i její objem. Nasbíranou vodu
pak mohou využít v rámci péče o záhonky.
Učitelé pak venkovní prostor využijí i pro další
pozorování běžných přírodních jevů, jako je
například koloběh vody v přírodě.“

ŠKOLNÍ JÍDELNA K NAKOUSNUTÍ
Zdravé stravování žáků ve školách je jednou
z oblastí, kterou radnice Prahy 10 dlouhodobě
sleduje a podporuje. Projevilo se to i v Základní škole Olešská. Běžně si žáci mohou vybrat
ze dvou hlavních jídel, pravidelně mohou
využívat salátový bar. Těm, kteří to potřebují ze zdravotních důvodů, je poskytována
dietní strava. Personál školní jídelny se snaží
o netradiční úpravy potravin, které se u žáků
netěší velké oblibě, např. ryb či luštěnin. Díky
spolupráci s odborníky a úsilí všech lidí zapojených do přípravy jídel tak žáci mají možnost
postupně se zbavit nevhodných stravovacích
návyků.

Úpravami se také zlepšily akustické podmínky prostor, kde se žáci stravují. Instalací
speciálních podhledových panelů bylo dosaženo výrazného snížení hluku, což přispívá
ke kultuře stravování i k možnosti v klidu si
při jídle popovídat.
— Odbor školství

Na životní styl a osobní pohodu žáků nepůsobí
ale jen vhodná a vyvážená strava, důležité
je také „místo činu“, tedy prostředí, v němž
obědvají. Proto se ve škole usilovně zapracovalo na konceptu moderního interiéru jídelny.
Iniciátorem akce byl Jaroslav Vrtiška, ředitel
organizace Školní jídelna, Praha 10, která
zařízení provozuje. O realizaci se postaral grafický designér Lukáš Jakubis, který v novém
výtvarném pojetí jídelny propojil estetické
nároky prostředí s osvětovými informacemi
z oblasti gastronomie.
Žáci se z informací, které jsou ve stravovacích
prostorách téměř na každém kroku, dozvědí
různé zajímavosti o ingrediencích, z nichž
se obědy připravují. Seznámí se s některými
druhy těstovin nebo zjistí výhody konzumace
zeleniny. Žákům se tak nenásilnou formou
předkládají poznatky o nutričně a výživově
hodnotných surovinách či celých pokrmech.
Praha 10 / září 2019
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Rodiny, školy, volný čas

JIŽ POČTVRTÉ
MÁME TITUL
EKOŠKOLA
Naše Základní škola Nad Vodovodem je od roku
2006 zapojena do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola. V současné době se
tohoto programu účastní přibližně 52 000 škol
z 67 zemí světa. V České republice je to asi
400 škol, přes 130 z nich již získalo titul Ekoškola. Naše škola ho poprvé získala v roce 2010
a v letošním roce se nám ho podařilo již potřetí
obhájit – získali jsme tedy v pořadí již 4. titul!

A jak u nás program funguje? Zástupci čtvrtých až devátých tříd (letos jich je rekordních
43) pracují v takzvaném Ekotýmu, který je
rozdělen na šest pracovních skupinek podle
oblasti, které se daná skupinka věnuje – odpady, prostředí, voda, energie, doprava a jídlo.
Skupinku vždy vedou žáci vyšších ročníků,
mladší jsou rozděleni tak, aby se práci v Ekotýmu postupně naučili. Během školního roku
organizuje Ekotým různé akce pro ostatní
žáky školy a samozřejmě dohlíží na to, aby
celá škola fungovala ekologicky. Práce v Ekotýmu žáky baví – navrhli si například vlastní
trička i hymnu.
Slavnostní předávání titulu Ekoškola se uskutečnilo v pátek 21. 6. v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici. Předávání se zúčastnili
zástupci sdružení Tereza, které má program
Ekoškola v České republice na starosti, náměstek ministra životního prostředí, zástupci
magistrátu, OSN, společnosti IKEA, firmy Bezobalu i studentka z hnutí Fridays For Future.
Za naši školu titul převzali zástupci Ekotýmu,
paní ředitelka i koordinátorka programu. Také
se k nám připojil místostarosta pro Prahu 10
pan MgA. David Kašpar. Po předání titulu
následovala velmi poutavá prohlídka Staroměstské radnice. Gratulace a poděkování patří
celému Ekotýmu!
— Mgr. Jana Jeřábková,

ředitelka ZŠ Nad Vodovodem
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ZÁHONY
VE ŠKOLCE

JABLÍČKOV NOVĚ
I PRO ŠKOLÁKY

V uplynulém školním roce se naše MŠ Tuchorazská zapojila do projektu „Záhony pro školky“.
Jeho cílem je seznámit děti s péčí o záhony,
sklizní a naučit je následnému vkusu v jídle
a správným stravovacím návykům, zodpovědnému chování k životnímu prostředí a úctě
k planetě Zemi.

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov
působí v Praze 10 již téměř 18 let.

Do projektu se zapojily všechny třídy. Úkoly
ze Sešitu malého zahradníka, který byl naším
teoretickým průvodcem, plnily jen děti starší
pěti let. V rámci projektu se pustily do setí
semínek ovoce a zeleniny, sázely cibulky květin
přímo do záhonů. Na jaře jsme mohli s radostí
sledovat rašení všeho zasetého. Děti prožívaly
celý cyklus sázení, klíčení, zalévání, kypření,
opatrování a kochaly se krásou svých výpěstků.
Květiny ozdobily stoly ve třídách, ředkvičky
a mrkvičky jsme snědli ke svačinám. O jahůdky
se rozdělili s ptáčky. Teď se těšíme na rajčátka
a papriky. Bylinkami jsme si ozdobili polévky
a pomazánky, saláty obohatily obědové menu.
O gastronomické zážitky nebyla nouze.
Při práci na záhoncích jsme se báječně bavili
a děti opravdu načerpaly nové poznatky. Pracovaly s elánem, zvídavostí a šťastnými jiskřičkami
radosti v očích. Také se nám moc líbilo pozorovat život žížal. Nejprve ve třídách, pak jejich užitečnost v půdě. Založili jsme si kompostér, a tak
žádné využitelné zbytky nepřijdou nazmar.
Dětem se podařilo přesvědčit rodiče a ti se rádi
zapojili a pomohli nám například zakoupením
nových sazenic nebo zahradnického nářadí.
Hlavně však projevili velký zájem o činnost dětí.
Chodí se na záhonky dívat, ptají se dětí a obdivují výsledky jejich práce.
Na závěr školního roku jsme zhlédli úžasnou,
vtipnou, nápaditou i poučnou pohádku „Jak
to semínko nemá lehké“ a uspořádali závěrečný workshop. Děkujeme za spolupráci všem
zúčastněným a už nyní se těšíme na další školní
rok, ve kterém se budeme věnovat především
pěstování bylinek. Děkujeme též radnici Prahy 10 za finanční podporu.
— Mgr. Jana Tůmová,

ředitelka MŠ Tuchorazská

Počátkem loňského roku se centrum přestěhovalo ze Strašnic do větších, radnicí nově
zrekonstruovaných prostor v Bytovém domě
Malešice. „V Bytovém domě vznikl prostor pro
rodinné centrum, ve kterém jsme mohli nejen
rozšířit naši školičku na celodenní docházku,
ale i nabídnout mnohem širší škálu progra
mů pro rodiče s dětmi, samotné děti i jejich
rodiče,“ říká Lenka Vokatá, ředitelka centra.
Díky větším a modernějším prostorům může
centrum nabízet více programů a vzhledem
k velkému zájmu se nabídka od září tohoto
roku ještě rozšiřuje. „Jablíčkovské děti vyrost
ly a spolu s tím přišla i poptávka po kroužcích
pro starší děti,“ dodává paní ředitelka.
Na jaké novinky se tedy můžeme těšit?
Mladší školáci mohou od září v Jablíčkově
navštěvovat nové pohybové kurzy, např. kurz
moderního tance zumby, Hravou jógu nebo
Cvičebníček. Všechny tyto programy pěstují
v dětech pozitivní vztah k pohybu a vlastnímu
tělu a mají jim napomoci se správným držením
těla. Dalším novým kroužkem pro zvídavé
kluky a holky je Hravá příroda – vyzkoušejí si
různé přírodovědné experimenty, při kterých
prozkoumají některé přírodní jevy a zákonitosti. Nově bude v Jablíčkově učit i mladá
alternativní paní učitelka výtvarné výchovy –
povede kurz Malovánky, kde si děti vyzkoušejí
tradiční práci s barvou či prostorem, ale budou
experimentovat i se zcela novými technikami či materiály. Dále budou i pro starší děti
otevřeny oblíbené kurzy Zdravá svačinka,
Dramaťák, Keramika a Flétnička.
Na své si ale přijdou i rodiče dětí – pro ně
je připravena angličtina a různá cvičení
(těhotenské, poporodní, pilates, jóga atd.),
pokračovat bude i keramika pro dospělé. Více
informací o celé nabídce kurzů a možnost
přihlášení najdete na stránkách jablickov.
webooker.eu, záložka Kurzy.
— Barbora Dyrková

Akce a výročí

ZAHRADA
VE MĚSTĚ

portér v Černokostelecké ulici. Zdeňka Wintra
(1947) přejel v téže ulici tank a Emila Horčíka
(1949) srazil na Kubánském náměstí vojenský nákladní automobil. Střet se sovětským
vojenským vozidlem ve Strašnicích nepřežil ani
tamní obyvatel Antonín Abraham (1877).

Zahradní Město se v sobotu 14. září již poosmé
promění na „Zahradu
ve městě“. Komunitní akci
určenou pro všechny obyvatele Zahradního Města,
především pak pro rodiny
s dětmi, každoročně pořádá Klub K2 za podpory
MČ Praha 10 a Magistrátu hl. města Prahy.
Tento podzimní jarmark
se bude konat na trhu Slunečnice v Jabloňové ulici,
před Rodinným centrem
K2, které v rámci akce
oslaví desetileté výročí
svého působení v Zahradním Městě. Děti se mohou
těšit na řadu dílniček
a soutěží v čele s oblíbenou Šikulovou dílnou, Centrum pro rodinu Point 50+,
o. p. s., si pro účastníky
připravuje tvorbu dekorace z čerstvých květin.
Na jarmark dále přijede ekocentrum Nyctalus
s živými netopýry a divadlo Orfeus s Pohádkou
z dračí sluje. Každý si bude moci zacvičit jógu
nebo se projít po Zahradním Městě s průvodcem z Prahy neznámé.
Klub K2 i letos rozšíří naučnou stezku Zahrada
ve městě, kterou zde buduje již osm let. Stezka
seznamuje obyvatele Prahy 10 s rostlinami,
které daly jména ulicím v této lokalitě. Její
součástí je nyní celkem 18 informačních tabulí
a 5 interaktivních prvků rozmístěných v ulicích
Zahradního Města, interaktivní průvodce
v podobě mapy se samolepkami, karty s úkoly
a atlas živočichů žijících v Zahradním Městě.
V rámci podzimního jarmarku Zahrada ve městě bude slavnostně odhalena další informační
tabule, tentokrát umístěná v Pomněnkové ulici.
Stezka bude rozšířena i o atlas rostlin, který
si budou moci děti na jarmarku samy sestavit.
Oba nové prvky doprovázejí ilustrace výtvarnice Lucie Martiškové, které zdobí celou naučnou
stezku Zahrada ve městě.
V tomto roce se Zahrada ve městě spojí se
slavností „Zažít město jinak“. „Vzhledem
k tomu, že cílem obou akcí je sblížit se se sou
sedy a oživit veřejný prostor, považujeme toto
propojení za logické a věříme, že v připravova
ném nabitém programu si každý přijde na své,“
vysvětluje Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2.

Ještě nedávno byla jména zdejších obětí
známa jen málokomu. Díky spolku Pomníky obětem bezpráví se již na třech místech
neštěstí objevily pamětní desky, a tak měli
zástupci městské části možnost uctít památku
tragicky zesnulých položením květiny a zapálením svíčky.
Přesné lokalizace pamětních desek jsou uvedeny na stránkách www.cerneseriky.cz. Vedení
Prahy 10 se rozhodlo spolku Pomníky obětem
bezpráví pomoci při jednáních s vlastníkem
nemovitosti, kam je zamýšleno umístění čtvrté,
tedy poslední pamětní desky pro pana Wintra.

PRAHA 10
NEZAPOMÍNÁ
NA OBĚTI INVAZE
Také naše městská část si připomněla 51. výročí okupačního vpádu vojsk Varšavské smlouvy
do Československa. V souvislosti s invazí
tehdy zahynulo téměř 140 občanů naší země,
z toho čtyři oběti jsou spojeny s Prahou 10.
Zdeňka Příhodu (1941), který jel do centra
na mopedu, srazil sovětský obrněný trans-

Cílem iniciativy Černé šeříky je uchovat vzpomínku na naše spoluobčany zabité okupačními
vojáky během srpna 1968 a následného pobytu
sovětské armády v Československu. Za symbol
připomínky obětí okupace byl zvolen květ šeříku, zčernalý smutkem rodin, které komunističtí
okupanti svévolně připravili o jejich nejbližší.
Autorem ztvárnění pamětních desek je sochař,
restaurátor a ilustrátor Jakub Grec.

Pozvánka

51. výročí

Za podpory

Husův sbor Církve československé husitské ve Vršovicích
si vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií k připomenutí 51. výročí
přepadení a následné okupace Československa komunistickými vojsky
států tzv. Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Fotografie byly pořízeny
na pražských i mimopražských ulicích tehdejším žákem 8. třídy Základní
devítileté školy a začínajícím fotoamatérem Richardem Ulmanem a následně
po několika desetiletích technicky zrestaurovány fotografem Jiřím Roglem.
Výstava bude k vidění v našem kostele ve Vršovicích
(Moskevská 34, Praha 10) od úterý 27. srpna do konce září,
a to vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.,
v úterý od 12.00 do 17.00 hod., ve středu od 9.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 18.00 hod a v neděli od 9.00 hod. do 12.00 hod.

— Kateřina Loukotová, Klub K2
210x99 pozvánka 51. výročí.indd 1
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zaměří na výročí Malešic a sametové revoluce. V plánu jsou výstavy, vycházky, promítání
a mnoho dalších aktivit pro děti a dospělé.
Ožije i veřejný vnitroblok mezi vršovickými
ulicemi 28. pluku – Bělocerkevská a Konopišťská. Zde se chystá piknik a společné setkání
sousedů z okolí parku. S sebou můžete přinést
něco dobrého, hudební nástroj či sportovní
náčiní – např. na pétanque nebo badminton.

NAŠI SKAUTI V AMERICE

foto: Dominik David

Na konci července byla rezervace Summit
Betchel Reserve v Západní Virginii dějištěm
největší skautské akce na světě – jamboree. To
se koná každé čtyři roky vždy na jiném místě
a scházejí se na něm skauti ze všech koutů světa. Ani tentokrát tomu nebylo jinak – do Spojených států se přijelo podívat 45 000 účastníků
ve věku 14–18 let ze 152 zemí a dalších více než
10 000 pomocných pracovníků a dobrovolníků.
Svoje zastoupení v rámci české delegace měli
i skauti z Prahy 10 – zúčastnili se ho chlapci
i dívky z 92. střediska Šípů a středisek Scara
beus, Rod Sovy, J. Rady či STOVKA.

totalitních režimů, kdy byl u nás skauting zakázán, ale díky odvaze a vytrvalosti jeho členů
byl vždy obnoven. Proto si každý „jamoddíl“
zvolil za patrona skauta, který byl právě nějak
nápomocný při opětovném obnovení českého
skauta neboli Junáka.
Více informací o americkém jamboree najdete
na stránkách www.jamboree.cz. Příští setkání
skautů celého světa se uskuteční v roce 2023
v Jižní Koreji a zatím to vypadá, že to bude stejně velkolepá, ne-li ještě větší akce než letos.
— Kateřina Šuchmanová, 92. středisko Šípů

Program jamboree byl velmi pestrý. Od různých
adrenalinových sportů, jako je jízda na BMX kolech či skateboardech, prolézání lanových parků
nebo sjíždění jedněch z největších lanových
drah na světě, přes různé vodní aktivity jednotlivců i skupin až po různé naučné programy,
například o udržitelných zdrojích energie nebo
obecně o problému znečišťování přírody.
Nejdůležitějším cílem mezinárodního setkání je
ale poznávat nové lidi, kultury a tradice jiných
států. Proto měl téměř každý stát svůj „expostan“, v němž se nějak prezentoval ostatním.
Jeden celý den – Cultural Day – byl vyhrazen
právě jen sbližování se s ostatními kulturami.
A to tím, že účastníci chodili po svých subcampech a prohlíželi si, co si pro ně ostatní státy ze
svých kultur připravily. Nejčastěji to byly ochutnávky typických jídel, ale občas třeba i převlékání do národních oděvů či ukázky tanců. Češi
si pro tento den připravili například ochutnávku
bramborového salátu, výuku polky, nácvik
výslovnosti zapeklité hlásky „ř“ či ukázku typického českého vynálezu – stanu s podsadou.
Čeští skauti se jamboree aktivně účastní již
od prvního setkání v roce 1920. Letos se z celého Česka vypravila zatím největší výprava skautů čítající přes 500 účastníků a 100 dobrovolníků. Do Ameriky jeli Češi s heslem Unbreakable
neboli „Nezlomní“. Toto heslo odkazuje na časy
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MĚSTO BUDE
PATŘIT SOUSEDŮM
V sobotu 21. září se ulice po celé Praze promění v divadelní jeviště, pódia pro hudebníky,
místa pro dílny, dětské hry i setkání pamětníků. Koná se totiž 14. ročník sousedských
slavností Zažít město jinak v režii samotných
místních obyvatel. K letošnímu tématu „Ulice
bez opony“, které odkazuje k výročí pádu
železné opony a sametové revoluci, se v Praze 10 připojilo rekordních jedenáct lokalit.
Na Malešickém náměstí se odehraje sousedská
slavnost, kterou letos organizátoři tematicky

Na Slatinách vás čeká celodenní živá hudba,
orienťák Járy Cimrmana (právě odtud pochází
jeho tvůrce Zdeněk Svěrák a točil se zde film
Obecná škola), dětský karneval Rej strašidel,
odhalení sochy Járy Cimrmana, fotokoutek,
komentovaná vycházka po Slatinách a na závěr
letní kino právě s Obecnou školou. Celý den
si na místě můžete dát pivo, domácí limonády,
utopence, nakládaný hermelín, buchty, koláče,
chleba se sádlem a k filmu popcorn.
Na Skalce zažijete SKALKOHRANÍ. Přijďte
pomoci oživit novou pěší zónu na sídlišti Skalka
u MŠ Přetlucká a přilehlá prostranství. Těšit se
můžete na šlapací motokáry pro děti. Vyberou
si i sportuchtiví.
Po letech se Zažít město jinak vrací na křižovatku ulic Mexická a Bulharská před experimentálním prostorem „bulmex“. Na programu
bude nepřeberné množství dobrého pití a jídla.
O kvalitní hudbu se nám postarají Lonely Virgin
Robots, Organizace spojených nástrojů a Jiří
Milota / Kamil Bartošek za Hudbu bez hranic. Pro děti zahraje divadelní soubor Jabada
pohádku O kohoutkovi a slepičce. V rámci
workshopů si budete moci vyzkoušet práci
s mozaikou, recyklovaným stříbrem a sítotiskem. Těšit se můžete také na různé soutěže.
Sousedskou slavnost s dlouholetou tradicí
můžete navštívit v krásném Trojmezí. Čeká vás
pohodové odpoledne s místními u dobrého jídla
a pití. Zastavit se můžete i na Krymské, kde
sousedskou slavnost pořádá Mike Trafik.
Doprovodný program se 21. září odehraje
v Divadle MANA. Připravena bude divadelní dílnička pro děti, divadelní horor pro děti od 4 let,
komentované prohlídky divadla a od 16.00 hod.
bude Arnošt Goldflam číst dětem.
Organizátoři ze spolku Petrohradská kolektiv
přichystali dopolední společnou jógu v Grébovce, odpoledne klubové stříhání vlasů, DJs,
kapely, výstavu Hledám byt / Vít Čechmánek
a od 18.00 do 22.00 hod. My Street Films
Awards – promítání krátkých snímků.
Již o týden dřív, tedy už 14. září, se místní
i přespolní setkají v parku Františka Suchého.
Hlavním bodem slavnosti bude společný oběd,
který začíná ve 14.00 hod.
— Anna Kociánová,

organizační tým Zažít město jinak
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POUTNÍCI
PŘIJÍMAJÍ
NOVÁČKY

utkání a pozápasové vzájemné hodnocení,
kde se nehodnotí pouze nastřílené branky, ale
také fair play. Hráči se před každým utkáním
domlouvají na pravidlech, protože při hře záměrně chybí rozhodčí. Místo něho zde figuruje
tzv. mediátor, který sleduje hru a podporuje
řešení případných konfliktů. Tento způsob
hry učí mladé lidi komunikovat v běžných
i krizových situacích prostřednictvím dialogu
a kompromisu. Hlavním cílem mediátora je
zajistit férovost hry.

umění TAI CHI
V PRAZE 10

Chcete-li si vyzkoušet toto starobylé čínské
umění tai chi, směřující k vnitřní kultivaci těla,
mysli a ducha, chcete-li si příjemně zacvičit,
protáhnout se a zklidnit myšlenky, přijďte v říjnu mezi nás na novou začátečnickou skupinu
ve Strašnicích.

Máme klubovnu na adrese Norská 16 a věnujeme se celoroční soustavné činnosti s dětmi
a mládeží. Pořádáme schůzky každou středu, víkendové akce v přírodě, letní tábory, vzdělávací
akce pro širokou veřejnost a mnoho dalšího.
Poutníci jsou oddíl otevřený pro všechny děti
ve věku od 6 do 15 let, které chtějí s partou
kamarádů zažít velká dobrodružství. Stačí přijít
a přesvědčit se na vlastní oči. Vedoucí mají
bohaté zkušenosti nejen z praxe, ale absolvovali i metodické kurzy a univerzitní vzdělání
pedagogických směrů. Více informací o nás
naleznete zde: http://oddilpoutnici.cz/pridej-se/.
— Ondřej Turek – Opičák

BEZTÍŽE
NA FOTBALOVÉM
FESTIVALU
V LYONU
Nízkoprahový klub Beztíže, specializované oddělení DDM Praha 3 – Ulita, se již několikátým
rokem zúčastnil Ligy férového fotbalu se svým
vršovickým týmem. Akci pořádá sdružení
Fotbal pro rozvoj, které tento sport využívá
netradičním způsobem. Hra není jen o fyzické
a sportovní zdatnosti, neboť každý zápas má
tři fáze: předzápasovou diskusi, fotbalové

Vršovický tým si v sezoně sám navrhl dresy
a možná i to vedlo k větší motivaci a výkonnosti na hřišti. Hráči úspěšně dokončili celorepublikovou soutěž a umístili se na třetím místě
z dvanácti týmů z nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež.
Dva z hráčů vršovického týmu odletěli v červenci za podpory Fotbalu pro rozvoj na fotbalový festival do Lyonu. Hlavním cílem festivalu
je mezinárodní setkání mladých lidí se sociálním znevýhodněním v doprovodu pracovníků
z různých neziskových organizací. Mladí si
vyměňovali zkušenosti. Festival propaguje
street fotbal – fotbal pro každého. Konaly se
tréninky v rámci mezinárodních workshopů
i zápasy, součástí festivalu bylo i fórum mladých zabývající se rovnoprávností žen.
Na tomto festivalu zastupovali Česko hráči
starší 15 let. Účastníci si potiskli trička heslem
„MYLYON“, které sami vymysleli. Pro některé
účastníky to byl první výlet do zahraničí, cesta
letadlem či první diskuze v cizí řeči. To vše
napomohlo rozvoji sociálních hodnot, týmové
spolupráci, vzájemnému porozumění a dohodě a také odpovědnosti. Tyto skutečnosti se
přenášejí do běžných životů klientů.
Terénní pracovnice ze služby Streetwork Beztíže – Praha 10 budou vršovický tým podporovat i v dalším ročníku Ligy férového fotbalu.
„Je skoro neuvěřitelné, jak se díky tomuto
projektu účastníci z našeho týmu posunuli
i ve svých životech. Oceňujeme u kluků a ho
lek zápal do hry a jejich fair play přístup,” říká
Yasmina Braham, garantka služby v Praze 10.
— Kristýna Malíková

Starověcí Číňané věřili, že skutečného zdraví
dosáhneme tehdy, pokud bude naše tělo, mysl
a duch ve vzájemné harmonii. Taoistické tai
chi vychází z této tradice a je cestou k ozdravení těla, které se stává silnějším a zároveň
pružnějším, je v rovnováze a plné energie.
Kultivuje také naši mysl, která je klidná i dynamická, jasná a zároveň tvůrčí. Náš duch je
pozitivně naladěn, tichý, a přesto odolný.
Pohyb v taoistickém tai chi je charakteristický
jemným a zároveň hlubokým protahováním
spojeným s rotací páteře a dalších částí těla.
Při cvičení je zapojena celá fyziologie člověka
– od systému svalů, kostí a cév přes šlachy,
klouby, pojivové tkáně až po vnitřní orgány.
Typickým projevem při dlouhodobém cvičení
je obnovení přirozené cirkulace – krevního
oběhu, dýchání, lymfatického systému nebo
trávení. Toto umění se snaží rozvíjet celé tělo
tak, aby bylo silné a zároveň uvolněné i na nejhlubších úrovních, a přináší tak zlepšení zdraví
a kvality života lidem všech věkových kategorií. Začít s jeho objevováním lze kdykoliv.
Jemné vnitřní pohyby jsou vyvážené a mají
uklidňující účinek na mysl. Je prokázáno, že
taoistické tai chi snižuje hladinu stresu a má
pozitivní vliv na mnohé diagnózy, od bolavých
zad po psychické problémy. Taoistické tai chi
je tedy skutečnou meditací v pohybu.
Nyní budeme zahajovat novou začátečnickou
skupinu v Praze 10, ve Strašnicích. Přijďte se
podívat na první ukázkovou hodinu zdarma.
Začínáme ve čtvrtek 3. října od 18.00 hod.
v malé tělocvičně ZŠ Gutova, Gutova 1987/39,
5 minut od metra Strašnická (sraz v 17.45 hod.
u hlavního vchodu do ZŠ). Více informací
najdete na www.taoist.cz.
— Ivana Kuběnová
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sociální oblast a životní prostředí

Z DOTAZŮ KLIENTŮ DOMOVY SENIORŮ SBĚR OLEJŮ
SOCIÁLNÍHO
SE OTEVŘOU
A TUKŮ
ODBORU
VEŘEJNOSTI
Maminka nemůže ze zdravotních důvodů
přebírat důchod, mohu ho převzít za ni?
Pokud ano, jak mám postupovat?
Můžete se stát zvláštním příjemcem dávky
důchodového pojištění. Uvedený institut je
využíván v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo
účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby
tím byly poškozovány zájmy osob, které je
důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li
oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce
či opatrovník výplatu přijímat. Nejčastěji se
jedná o omezení související s dočasným zhoršením zdravotního stavu.
Záležitost vyřídíte na obecním úřadě v místě,
kde má oprávněný důchodce trvalý pobyt.
Řízení se zahajuje na základě žádosti nebo podáním podnětu. K žádosti je nezbytné doložit
potvrzení ošetřujícího lékaře. Podkladem pro
rozhodnutí je také sociální šetření u oprávněného důchodce.
K institutu zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění patří i povinnosti. Zvláštní
příjemce je dle zákona povinen dávku důchodového pojištění použít pouze ve prospěch
oprávněného důchodce a osob, které je oprávněný důchodce povinen vyživovat. Zvláštní
příjemce je povinen na žádost oprávněného
důchodce nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která
mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.
Pokud se oprávněný důchodce opět stane
způsobilým dávku důchodového pojištění
přijímat, může zvláštní příjemce nebo oprávněný důchodce požádat plátce důchodového
pojištění, aby dávka byla již vyplácena do rukou oprávněného. Obecní úřad rozhodnutí
o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud
odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven, nebo pokud zjistí, že zvláštní
příjemce neplní výše uvedené povinnosti.

KONTAKT
Další informace k ustanovení zvláštního
příjemce dávky důchodového pojištění
poskytne Ing. Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, Vršovická 68,
Praha 10 (tel.: 267 093 293, e-mail: lucie.
tiefenbachova@praha10.cz).
Potřebné formuláře naleznete na sociálním
a zdravotním portálu MČ Praha 10 –
www.desitkapomaha.cz – v nabídce sociální
a zdravotní oblast – formuláře a dokumenty.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10 také v letošním roce představí
zájemcům z řad veřejnosti domovy seniorů,
o něž pečuje. Den otevřených dveří se uskuteční v úterý 8. října 2019 v rámci 11. ročníku
celostátního Týdne sociálních služeb. Ten
vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
Zdejší domovy seniorů U Vršovického nádraží,
Vršovický zámeček a Zvonková budou pro
veřejnost otevřeny od 9.00 do 16.00 hod. Vedoucí jednotlivých domovů a další odpovědní
pracovníci návštěvníky tradičně seznámí
s podmínkami přijetí nových klientů do domovů, provedou je celým objektem, ukážou
jim jídelny, společenské místnosti i prostory,
v nichž se obyvatelé domovů věnují nejrůznějším aktivizačním činnostem a koníčkům
(cvičení, zpěv, trénink paměti, ruční práce,
různé výtvarné techniky, čtení z Bible aj.).
Ve Zvonkové nebude chybět ani prohlídka
krásně upravené zahrady s jezírkem, altánkem
a několika sportovišti. Zájemci o návštěvu
domovů seniorů CSOP mohou bližší informace o Dni otevřených dveří získat telefonicky
od vedoucích jednotlivých domovů (DS
U Vršovického nádraží: 277 011 701, DS Vršovický zámeček: 277 010 180 a DS Zvonková:
272 173 033) nebo na webových stránkách
centra: www.csop10.cz.

Na četná přání občanů byl od poloviny srpna
v Praze 10 zahájen sběr použitých kuchyňských
olejů a tuků z domácností. Třídění tohoto odpadu je žádoucí, neboť zanáší potrubí, v němž
tuhne. Navíc je energeticky a finančně velice
náročné čistit kontaminovanou vodu. Na veřejně dostupných kontejnerových stanovištích
proto přibyly nádoby právě na tento odpad.
Místostarostka pro životní prostředí Jana Komrsková k tomu dodává: „Velice mě těší množství
podnětů, které jsme od občanů v souvislosti se
sběrem použitého oleje dostali. Lidé na Desítce
jsou zvyklí recyklovat a naším úkolem je zajistit
jim co nejširší spektrum možností.“

Přistavení a svoz sběrných nádob zajišťuje
společnost Černohlávek Oil na základě smlouvy s městskou částí Praha 10. Svoz nádob je
bezplatný a bude probíhat jednou za dva týdny.
Ke sběru se využívají 240litrové nádoby, které
jsou uzavřené a mají otvor přizpůsobený pro
vhazování plastových nádob. Stačí tedy, když
budete upotřebený olej doma slévat do PET
lahví a uzavřené je vhazovat do sběrné nádoby.
Následně se bude olej ekologicky likvidovat.

SENIOR BEZ NEHOD

V současné době se sběrné nádoby nacházejí
na nároží těchto ulic:
1. Mattioliho x Kamelova; Záběhlice
2. Ostružinová x Jahodová; Záběhlice
3. Mokřanská x Běžná; Strašnice
4. Pod Strání x Dubečská; Strašnice
5. Saratovská x Věšínova; Strašnice
6. Vršovická x Užocká; Vršovice
7. Petrohradská x Pod Stupni; Vršovice
8. Ruská x Vlašimská; Vinohrady
9. Rektorská x Bakalářská; Malešice
10. Popovická x V Dolině; Michle

V úterý 15. října od 10.00 hod. se v Kulturním
domě Barikádníků koná netradiční představení
na téma „Bezpečnost seniorů v dopravě“. Akce
sestává z řady divadelních scének spojených
s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Senioři se při ní dozvědí zábavnou formou
užitečné informace, které napomohou k jejich
vyšší bezpečnosti v dopravě. Mediálními tvářemi projektu „Senior bez nehod,“ v jejímž rámci
se představení uskuteční, jsou Jaroslava Obermaierová a Jiří Štědroň. Akce s občerstvením
pro účastníky bude trvat zhruba dvě hodiny.

Do sběrné nádoby patří přepálený rostlinný
olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Do nádob nepatří směsný
(komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj),
motorový olej, plast (krom lahví s olejem),
sklo, papír, nápojové kartony a jakékoliv jiné
odpady. Nádoba není určena pro odpad z podnikatelské činnosti. Použité rostlinné oleje lze
předávat rovněž na stanovištích a v termínech
mobilního svozu nebezpečných odpadů nebo
ve všech sběrných dvorech hlavního města.

desítková křížovka

Ella Nollová
(1889–1959)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Na letošní léto připadla kulatá výročí narození
i úmrtí oblíbené herečky z černobílých pamětnických filmů. Rodačka z Vinohrad v mládí vynikala ve zpěvu, dokonce navštěvovala i operní
školu. Později u ní ale převážila láska k divadlu –
často vystupovala například na scéně smíchovského Švandova divadla. V roce 1911 se vdala
za herce Karla Nolla (1880–1928) a společně
účinkovali v Divadle Vlasty Buriana. Talentovaná herečka se uchytila rovněž u filmu, a to již
v jeho němé éře. Byť nikdy nepatřila k hvězdám,
které jdou z jedné hlavní role do druhé, diváci

si její citlivé a hluboce lidské, jindy zase rázné postavy
lamentující vysokým zastřeným hlasem určitě dobře
pamatují. Vynikla třeba jako matka Šefelínová v komedii
Muži v offsidu (1931), posluhovačka Randová v dramatu
U snědeného krámu (1933) a ve filmu Eva tropí hlouposti
(1939) potom ztvárnila roztomile… (dokončení v tajence).
Byla obyvatelkou Strašnic, kde si už jako vdova nechala
v Počernické ulici postavit domek čp. 735.
Správné znění tajenky zašlete do 20. září 2019
na adresu Praha 10, měsíčník městské části, Vršovická
68/1429, 101 38 Praha 10, nebo e-mailem na
redakce@praha10.cz. Nezapomeňte uvést svou adresu či
jiný kontakt. Tři vylosovaní výherci od nás obdrží knihu.
Tajenka z minulého čísla zní „… kde byl žákem profesora
Suchardy“. Knihu za správnou odpověď dostanou: Tomáš
Potůček, Eva Pešková a Hana Frýdlová.

B R AT Ř I E B E N O V É

26. 9. 2019 od 20:00 hodin
(vstup do sálu od 19:00)

Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10
Cena vstupenky v předprodeji bude 450 Kč (den před koncertem a v den koncertu 490 Kč). Vozíčkáři na vozíčku mají vstupné za 200 Kč.
Předprodej vstupenek v KD Barikádníků a v síti Ticketportal.více info na www.kdbarikadniku.cz

JAK NA CHYTRÝ TELEFON

Milí senioři, rodiče a děti,
těšíme se na vás v novém bazénu
Na Třebešíně!

Komunitní centrum POINT 50+ ve spolupráci se zkušenými
lektory společnosti T-Mobile připravilo

dva semináře určené pro seniory
Pořádáme

KURZY PLAVÁNÍ
PRO DĚTI A SENIORY PRAHY 10

Od batolat po školáky + večerní plavecký kurz pro seniory
Kde?

NOVÝ BAZÉN V AREÁLU SPŠ

Děti:

Úterý 16.00–18.15 (lekce trvá 45 min.)
1. říjen 2019 – 28. leden 2020 (1. pololetí)
15 lekcí = 3000,- Kč
Ve stejný čas plavou oba sourozenci = SLEVA 50 %

Na Třebešíně 2299, Praha 10 – Malešice

Celý bazén k dispozici!
5 plaveckých drah = 5 stupňů pokročilosti

Jaký jsi plavec?
Senioři:

Úterý 18.15–19.00
= plavání pro seniory v rámci benefitů Prahy 10

PŠ Kapitán
+420 608 226 363

info@plaveckekurzypraha.cz
www.plaveckekurzypraha.cz

K účasti se přihlaste v Komunitním centru POINT 50+, Ostružinová 3
osobně, nebo zavolejte na tel. 233 322 855,
nebo napište na e-mail: point50plus@seniorrevue.cz
Téma seminářů:

•
•
•
•
•

Jak si pro sebe vybrat správný typ telefonu a tarif.
Jak se orientovat v odborných termínech.
Jak může být chytrý telefon prospěšný i seniorům.
Jak bezpečně používat mobilní technologie.
Jak pracovat s užitečnými aplikacemi, které nám ulehčují život.

Každý seminář má praktickou část, kde si vše nové vyzkoušíte.

První seminář se koná ve středu 18. 9. od 15,00 hodin,
druhý seminář se koná ve středu 9.10. od 15,00 hodin
v Komunitním centru POINT 50+, Ostružinová 3/2936,
Praha 10, Zahradní Město.

Semináře jsou vedené bez ohledu na to,
jakého máte mobilního operátora
a jsou díky níže uvedeným organizacím ZDARMA
Název projektu: Komunitní centrum POINT 50+.
Reg. číslo : CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000784
Projekt je financován z ESI prostřednictvím OP PPR a státního rozpočtu ČR.

