
Nezávislý měsíčník pro Prahu 10

ÚNOR
Vychází 6. 2. 2017 / Zdarma

Causa

Pečovatel pomáhá
zůstat doma

Veřejný prostor

Sportovci
Prahy 10

Sport

Placené parkování
na desítce

Téma čtenářů

Praha 10 v roce 2017

Najdete nás na
www.vase10.cz

Anna  Julie
Slováčková
V Praze 10

se žije dobře



Nově také v Praze

Více informací najdete na webových stránkách 
www.nasregion.cz/praha

Kontakt pro inzerenty: Libor Rys, libor.rys@a11.cz, telefon: 602 444 693

Každý měsíc v poštovních schránkách 
domácností a ve vybraných stojanech 
space4you na území Prahy.

Náš REGION je jedinečnou příležitostí  
pro oslovení zákazníků v konkrétní lokalitě pro 
malé i velké firmy, ale i pro drobné  podnikatele.

Pražské zpravodajství Rozhovor

Kulturní servis

Pražský patriot

Pražské drby

Pražská historie

Zábava

Sport

Téma

Kauzy

Publicistika

Praha dětem

Praha seniorům

Zdraví



3www.vase10.cz

editorial

Vážení čtenáři,
držíte si novoroční předse -
vzetí ještě v únoru, nebo jste
je všechna už dávno porušili?
Prv ní týdny nového roku se
často nesou v duchu, jaký asi
rok bude. Bude se dařit, nebo
ne? Oddechneme si na jeho
konci, že už skončil, nebo na
něj budeme rádi vzpomínat?
Co čeká Prahu 10 v roce
2017? Na to odpovídají poli-
tici, které jste si zvolili do za-
stupitelstva své městské čás -
ti. Jasné je rozhodně to, co

če ká rodiče dětí, které mají v září nastoupit do mateřské
nebo základní školy. Chystají se pro ně zápisy – budoucí
prvňáčky čekají v dubnu, předškoláky až v květnu. Na co
je dobré se připravit? Vy se připravte na to, že dojde ke změ-
nám v hromadné dopravě. Neměly by být tak zásadní jako
loni, kdy se měnily jízdní řády tramvají a autobusů, k ně-
jakým novinkám ale přece jen dojde. A ještě k jednomu do-
pravnímu tématu se vracíme, a to k placenému parkování
v desáté městské části. Téma jsme otevřeli v závěru loň-
ského roku, reakcí na možnost, že by se na desítce za odsta -
vení auta platilo, přišla celá řada. Přinášíme vám proto
názory vašich sousedů. Vaše Zuzana
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Prodej rodinného domu
Praha 10 – Dubeč

Rodinný dům má celkovou užitnou plochu 272m2. Dům byl po-
staven v roce 2003 v rámci výstavby celé oblasti podobných ro-
dinných domů. Objekt je napojen jednou stěnou se sousedním
domem. V prvním podlaží se nachází předsíň, koupelna, kuchyň
s jídelnou, obývací pokoj, pracovna (případně samostatná gar-
sonka s vlastní koupelnou, garáž a kotelna). Ve druhém patře
jsou čtyři ložnice, velká koupelna s rohovou vanou, balkon
u jedné z ložnic a šatna. Dům má vlastní plynový kotel, v obýva-
cím pokoji krb na dřevo. Občanská vybavenost dostupná v obci.
Cena bez daně z nabytí, vč. provize RK: 9.300.000,- Kč
Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte s dalšími dotazy mak -
léře společnosti Private-Estate Tomáše Lauera na tele fonu 723
057 671 nebo mailu lauer@private-estate.cz.

Chcete prodat svoji nemovitost
v této lokalitě?

Svěřte prodej svého bytu
nebo domu makléřům
ze společnosti Private-Estate.

Udělají pro vás i nemožné…

Více informací najdete na webových stránkách
www.private-estate.cz.
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Oslovte svou inzercí obyvatele Prahy a okolí

SEVER

ZÁPAD

Odolena 
Voda Kostelec

n. Lab.

BRANDÝS N. LAB.
– ST. BOLESLAV

ČELÁKOVICE

ŘÍČANY

Jílové
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Vrané
n. Vlt.
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Vel. Popovice
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Mukařov

Uhříněves
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Jesenice

Dolní
Břežany

Klecany

Horní 
Počernice

  Dolní 
Počernice Úvaly

Líbeznice

Třeboradice

Dejvice Vinohrady
Veleslavín

Liboc

Zličín

Řepy Smíchov

Hlubočepy

Branik Krč Háje

Libuš

Chodov

Velká Chuchle
Modřany

Stodůlky

Strašnice

Malešice
Vysočany

Holešovice

Prosek
LetňanyKobylisy

Vinoř
Zeleneč

Jirny
Šestajovice

Klánovice

Újezd 
 n. Lesy

Náš REGION – PRAHA
Libor Rys, tel.: 602 444 693, libor.rys@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz

Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz

Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 007 202, edit.dolezalova@a11.cz

www.nasregion.cz

Olympiáda
pohledem dobrovolníka

Dozvědět se zajímavosti o olympi-
ádě v Rio de Janeiru mohou zá-
jemci, kteří dorazí ve čtvrtek 16.

února v 19.00 hodin do Male šického
mikropivovaru. Po vídání o za  jímavých
zážitcích z posledních her pořádá spo-
lek KALOKAGATHIA PRAHA ve spolu-
práci s iniciativou Naše Malešice.

Pohlídejte si
platnost řidičáku

Řidičské průkazy vydané v roce
2007 s dobou platnosti na 10 let
bude třeba v letošním roce vymě-

nit. Největšímu počtu vydaných řidi-
čáků vyprší platnost během března,
října a listopadu, výměnu lze ale pro-
vést již tři měsíce před skončením plat-
nosti průkazu, a to bezplatně. 

Navštivte
keramickou dílnu

Keramickou dílnu pro děti a do-
spělé pořádá Dům dětí a mlá-
deže v Praze 10. Bude se praco-

vat s hlínou, točit na kruhu a dekorovat
keramika. Na dílnu je nutné se předem
přihlásit. Konat se bude 14. února.

Nová pobočka pražské městské
knihov ny a rodinné centrum vznik-
nou v bytovém domě Malešice. Ro-

dinné centrum i knihovna by měly podle
plánů radnice desáté městské části sídlit
v prvním patře bytového domu. Prostor,
ve kterém by mohla vzniknout veřejná
knihov na, če ká na dokončení a kolaudaci,
prostor pro klub pro rodiče s dětmi už byl
zkolaudován a mohl by být otevřen už
v prv ní polovině roku. „Takové využití neby-
tových prostor považujeme za velmi smys-
luplné. V objek tu jsou také startovací byty
pro mladé rodi ny, takže jsme přesvědčeni,
že rodinné centrum má své opodstatnění.

Roli knihoven potom nepovažujeme ani
zdaleka za překonanou. Zatímco poboč ky
z me tropole dlouhodobě ubývají, jsem rád,
že Praha 10 se snaží o opak,“ řekl k plánům
radní Prahy 10 Ondřej Počarovský (TOP
09). Cílem je, aby v bytovém domě Maleši -
ce do konce roku vznikl komplex veřejných
služeb, který bude nabízet široké možnosti
využití. Kromě knihovny a rodinného cen-
tra zde už totiž funguje klub seniorů nebo
veřejná jídelna a dětská herna. „Podobná
centra mají obrovský společenský význam.
Nabízí vyžití pro ty, kteří by ho sami hledali
jen těžko a propojuje lidi v podobných život-
ních situacích,“ doplnil radní.

Pobočka knihovny
a rodinné centrum 

Školy mohou
žádat o dotace

Střední a vyšší odborné školy z Pra -
hy 10 mohou žádat o dotace, a to
v rám ci Operačního programu Vý-

zkum, vývoj a vzdělávání. Vyhlášena byla
pro pražské školy jedna výzva k předklá-
dání žádostí o podporu. Žádat lze zjedno-
dušenou formou, díky takzvaným šablo-
nám, které zajistí malou administrativní
náročnost. „Pro střední a vyšší odborné
ško  ly v Praze i méně rozvinutých regi-
onech je ve výzvách Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Ša-

blony pro SŠ a VOŠ I. připravena celkem
jedna mld. Kč. Školy nemusí samy specifi-
kovat aktivity projektu, ale pouze vybírají
již přednastavené šablony nebo aktivity
a dle vlastních potřeb si sestavují celý pro -
jekt,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro
řízení sekce operačních programů. Získat
lze dotaci například na financování škol-
ního kariérového poradce, stáže pedagogů
či zapojení odborníka z praxe do výuky.
Školy mohou o dotaci žádat až do vyčer-
pání alokace, nejpozději do 30. září 2017.
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Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč P
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

Únorové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.

Veřejné bruslení
Na Gutovce

Veřejné bruslení mohou využít zá-
jemci v areálu Gutovka. K dispo-
zici je plocha vhodná pro začá-

tečníky i pokročilé bruslaře. Plocha je
krytá, v areálu navíc funguje i půjčovna
bruslí, děti si mohou vypůjčit pomocné
hrazdičky.

Desítka chce
zakázat segwaye

Praha 10 požaduje po pražském
magistrátu, aby na jejím území
byla zakázána jízda na vozítkách

Segway. Desítka se tak připojila k jiným
městským částem. „Původní vymezení
zákazu vozítek Segway se rozšířilo na
Prahu 3 a na Prahu 4, čímž začíná trpět
sousední Praha 2, kam se jejich provoz
částečně přesunul. Měli jsme proto odů-
vodněné obavy, že po zákazu na Pra  ze 2
by se problém objevil v Pra ze 10,“ vy-
světlil radní pro dopravu Mar  tin Hejl
(ODS). „Budeme požadovat, aby se zó -
na, kde platí zákaz seg wayů, rozšířila
také o Vršovice. Oblast, kam by vozítka
nesměla, by tak byla vymezena hrani-
cemi s Prahou 2, Prahou 3 a Prahou 4,
na východě pak souvislou linií vymeze-
nou ulicemi U Zdravotního ústa vu,
Bene šovská, Ruská, Bělocerkevská,
U Sla vie, U Vršovického hřbitova a Boh-
dalecká.“

Sběrna bioodpadu
má odstávku

S odstávkou musejí počítat obyvatelé
Prahy 10, kteří využívají sběrné mís -
to bioodpadu v Dřevčické ulici. Zimní

odstávka sběrného místa potrvá do 28.
února. Pokud bude vhodné počasí, je mož -
né, že provoz začne i dříve než v napláno-

vaném termí nu, tedy 1. března. Aktuální
informace najdou zájemci na webových
stránkách www.jena.cz. Do otevření sběr-
ného místa v Malešicích je možné biood-
pady odevzdávat ve všech sběrných dvo-
rech hlavního města Prahy.

Léčebna má
místnost pro terapie

Léčebna dlouhodobě nemocných v Ob-
loukové ulici má zrekonstruovanou
část budovy. V loňském roce městská

část Praha 10 investovala více než dva mi-
liony korun do vzniku masérny, dílny pro

ergo a arteterapie, muzikoterapie a logope-
die a také velké multifunkční místnosti. Ta
na rozloze 95 metrů čtverečních nabízí
možnosti pro cvičení, fyzioterapie, ale také
pro konání přednášek nebo školení.

Na 25. února jsou v Toulcově dvoře
naplánovány oslavy masopustu. Za-
čínají v 11.00 hodin a potrvají do

17.00 hodin. Masopustní veselí začne vý-
robou škrabošek, rej masek projde starou
Hostivaří, naplánován je tanec, nejrůznější
scénky, třeba inscenovaná scénka „Popra -
va kobyly“ nebo „Pochování Masopusta“.

Bu dou také vyhlášeny nejlepší dětské i do-
spělé masky, všechny zúčastněné dětské
obdr ží malou odměnu. Veselí samozřejmě
doprovodí zpěv při harmonice, zahrají Jo-
sefové Eishammerovi. Děti potěší oblíbené
melodie z muzikálů, dospělým zahrají Ba-
ráčníci z Horních Měcholup nebo kapela
Herky. 

Masopustní
průvod masek
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Venku mrzne, je nevlídno a leza -
vo, to rozhodně není nejvhodnější
počasí na orosenou dvanáctku. Vě -
dě li jste, že v minulosti se pivo pilo
i teplé nebo dokonce ohřívané? Zá-
mecký pivovar Frýdlant v loňském
roce připravil svařené pivo. Šlo
o sed mičku tmavého pšeničného
piva s balíčkem klasického svařáko-
vého koření s návodem jak na to. Vy-
zkoušela jsem ho a světe div se, chut-
nalo mi. Od té doby s kamarády testujeme další druhy piva a vždy
to dopadne moc dobře. Pokaždé překvapí (kolikrát jste v životě
pili svařené pivo???) a taky pěkně zahřeje. Pivní svařák se připra-
vuje stejně jako ten z vína. Je výborný s trochou vymačkané po-
merančové šťávy a doslazený kapkou medu. Použít můžete libo-
volné pivo, nejlepší je pšeničné nebo černé. Pivovar Zhůřák
ne doslazuje své pivo Crafty Claus medem, ale lžičkou cukru až po
nalití do skleničky. Ohřáté pivo pak, obzvláště po následném za-
míchání, krásně pění. Dobrou chuť a šťastné svařákování. A do
nového roku už zase to chlazené.

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ

 26. 2. OD 15:00
CUKROVÁ VATA ZDARMA! 

Praha 10 nadále nesouhla -
sí se vznikem železnič-
ního překladiště v Male-

šicích. V jeho přípravě přitom
po kračuje developer. Pokud by
železniční překladiště v Male-
šicích skutečně vzniklo, oblastí
by každý den podle radnice
projely stovky kamionů, což
při znává i developer v doku-
mentaci zaslané k připomínko-
vání. Na překladišti by navíc
každý den projížděly dlouhé
nákladní soupravy, v provozu
mezi 6. a 22. hodinou. Problém
řeší rad nice desáté městské
části dlouhodobě, připomínky
vznášela k územnímu plánu
i k plánovanému metropolit-
nímu plá nu, naposledy 20. pro-
since obdržela dokumentaci
o vlivu na životní prostředí.
„Nevíme, zda se jednalo o sho -
du náhod nebo záměr, ale tato

dokumentace, která má přes tři
sta stránek, nám došla dva dny
před Vánoci. Připomínkovat
tak to rozsáhlý materiál v tak
krátkém čase je složité, ale stá -
le nám dává prostor pro zpraco-
vání připomínek a snahu vzni -
ku překladiště zabránit,“ uvedl
vedoucí odboru životního pro-
středí, dopravy a rozvoje Mar-
tin Pecánek. „Máme velké oba -
vy, že vznik kontejnerového
překladiště by měl velký dopad
na životní prostředí v celé ob-
lasti, a to jak z pohledu zhor-
šení kvality ovzduší, tak z po-
hledu velkého nárůstu hladiny
hluku,“ upozornil radní desáté
městské části Bohumil Zoufalík
(NPP10–HZLD), který má
v ges  ci územní rozvoj. Desítka
není jediná, která překladiště
odmítá, stejný postoj zaujaly
i Praha 9 a Praha 14.

Praha 10 bojuje
proti překladišti

INZERCE V10-0216
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Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00;  úterý 10.00 - 14.00;  čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

INZERCE V10-0215

Rozpočet, od kterého se bude v pod-
statě odvíjet vše v městské části, bu -
dou zastupitelé schvalovat na svém

nejbližším zasedání, tedy nejpozději do
konce března. Loňský rozpočet Prahy 10
byl úsporný, výdaje se snížily opro ti pře-
dloňskému roku o téměř půl miliardy ko -
run, a to na celkových 995 milionů korun. 

Desítka loni na rozpočet čekala déle, než
jiné městské části, protože se zde začát-
kem roku 2016 rozpadla vládnoucí koalice,
když z ní kvůli údajné mu porušování ko-
aliční smlou vy vystoupilo hnutí ANO, jehož
Radmila Kleslová přitom zastávala staros-
tovskou funkci. Než byl zvolen nový sta-
rosta Vladimír Novák, fungovala městská
část v takzvaném rozpočtovém provizoriu,
které znamená, že nelze provádět, pláno-
vat ani připravovat žádné investice.

Dobrý by měl být letošní rok pro nezi-
skové organizace z Pra hy, na své projekty
budou moci čerpat dotace ve výši až 32,5
milionu korun. „Město podle nás nedělají
pou ze chodníky, bu dovy, nebo parky, ale
především lidé. Snažíme se ho otevřít
všem, kteří se aktivně zajímají o život
v Pra ze 10 a mají chuť ho zlepšovat,“ uvedl
k rozhodnutí rady rozdělit dotace radní od-
povědný za dotační politiku Radek Lojda
(TOP 09).

Jiný, jednodušší, by letos měl být i proces
žádání o finanční injekce, pro žadatele bu -

de ur čen jednotný formulář, jednodušší
smlouvy a také možnost podat více žádostí.

Praha 10 bude letos pokračovat v obnově
vily Karla Čapka. Loni se radnici povedlo do-
jednat memorandum o spolupráci při re-
konstrukci budovy s Ministerstvem kultury
a Památníkem národního písemnictví. Cen-
nou polovinu dvojvily bra trů Karla a Josefa
Čapků se městské části podařilo zakoupit za
necelých 44 milionů korun. Po rekonstrukci
vily a zahrady má být objekt vrácen do stavu
odpovídajícímu roku 1930.  „Me morandem
získá městská část odborné zázemí k tomu,
abychom tady zachovali Čapkovy myšlenky
a jeho dílo,“ okomentoval spolupráci radní
Pra hy 10 Bohumil Zoufalík.

Část památkově chráněného domu na
Vinohradech koupila Praha 10 před něko-
lika lety od potomků spisovatelovy manžel -
ky Olgy Scheinpflugové. V útrobách hodlá
zřídit Čapkovo domácí muzeum, které by
mohlo být veřejnosti otevřeno na podzim
roku 2018, kdy navíc uply ne osmdesát let
od Čapkova úmr tí. V rámci rekonstrukce
vi ly bude velmi pečlivě obnovena i přilehlá
zahrada. Dobové fotografie zobrazují, že
právě na ní Karel Čapek psal a scházel se
zde s takzvanými Pátečníky. Mezi ně se
kromě bratří Čapků řadil i první českoslo-
venského prezident Tomáš Garrigue Masa-
ryk či Ferdinand Peroutka. Scházeli se zde
vždy v pátek odpoledne. I když je vila se za-

Co čeká Prahu 10

v roce 2017?

Pokračující obnova vily Karla Čapka, dokončení

rekonstrukce Heroldových sadů nebo rozhodnutí o tom,

jak utratit pět milionů v rámci takzvaného participativního

rozpočtu. To vše letos čeká desátou městkou část.

Nejzásadnější však bude pro fungování Prahy 10 schválení

rozpočtu.

hradou prozatím veřejnosti nepřístupná
a na její otevření a pře měnu v muzeum si
bude třeba počkat, už nyní ji nedočkavci
mo hou prozkoumat alespoň virtuálně. A to
přímo na webových stránkách desáté
měst  ské části v sekci akce a projekty.

Dokončena má být letos oprava oblíbe-
ných Heroldových sadů. Po rekonstrukci
sadů by měla návštěvníky čekat úprava
rozložení cest v parku, obnovené veřejné
osvětlení, ale také nové lavičky a odpad-
kové koše. Dojde také k odstranění nebez-
pečných stromů a výsadbě stromů nových.

Ne radnice, ale přímo obyvatelé Prahy 10
potom letos už podruhé rozhodnout, za co
se má utratit z rozpočtu pět milionů korun.
V rámci druhého ročníku participativního
rozpočtu Moje stopa navrhli lidé téměř
sedm desítek tipů, jak vylepšit veřejná pro-
stranství. 
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Radek Lojda,
TOP 09,
zástupce starosty MČ Praha 10

I v roce 2017 chceme pokračovat v práci,
kterou jsme loni jako nová rada začali a při-
cházet s novými projekty, které přispějí
k tomu, aby lidé v Praze 10 žili rádi. Osobně
se chci zasadit o to, aby byla naše městská
část čistší a bezpečnější. Věřím, že se nám
podaří navýšit počet strážníků a připravuji
„antigraffiti“ program, díky kterému budeme moci majitelům
domů pomáhat s odstraňováním nevyžádaných malůvek na fasá-
dách jejich domů. Nová pravidla a historicky nejvyšší částka na
dotace jednotlivých projektů nám navíc umožňuje podpořit stovky
zajímavých akcí nebo projektů, které budou občany těšit v prů-
běhu celého roku 2017.

Vladimír Novák,
ČSSD,
starosta MČ Praha 10

Rok 2017 bude pro naší městskou část
velmi zlomový, protože plánujeme velmi
aktivně a svědomitě investovat do obnovy
radničního majetku, tedy především nemo-
vitostí. Budou se rekonstruovat školy, škol -
ky, veřejné prostory, a to v řádech stovek
mi lionů korun. Netvrdím, že letos stih-

neme vše, co je potřeba opravit, něco musíme nechat i na příští
roky, protože to bude představovat značnou finanční zátěž. Jsem
rád, že nám veřejnost pomáhá, o 5 milionech investičních peněz
totiž rozhodnou sami občané návrhem projektů a hlasováním.
Dále chystáme zajímavé kulturní akce, na své by si měly přijít
všechny věkové i zájmové skupiny. Podpořili jsme neziskový sek-
tor desítkami milionů korun, takže se můžeme těšit i na aktivity
různých spolků a nadšenců. Budeme revitalizovat parky, sázet
stromky za nově narozené děti, a mohu například prozradit i to,
že velmi potěšíme všechny rodiče dětí našich základních škol.
Čím, to se dozvíte již brzy. Začátek roku byl hektický – spouštěli
jsme provoz vlastní cenově dostupné jídelny, rozdělovali byty v By-
tovém domě Malešice, řešili zákaz segway vozítek ve Vršovicích
a bránili Malešice před obřím překladištěm. Zatím nevíme, co vše
nám letošní rok přinese, ale tuším, že to pro Prahu 10 bude pře-
lomové období. 

Ing. arch. Martin Valovič,
ODS,
1. místopředseda ODS Praha 10

V roce 2017 nám přeji vše dobré.
Vážení a milí sousedé, do počínajícího

roku 2017 nám všem přeji pevné zdraví
a spokojenost. Přeji nám, aby se nám všem
na Praze 10 dobře žilo. Samo se ale nikdy
nic neudělá. Doufám proto, že se radnici
podaří posunout dál rozvoj území Bohda-
lec-Slatiny. Stejně tak doufám, že plánovaná rekonstrukce metra
Skalka se vydaří a bude dobře sloužit nám, cestujícím. 

Stejně tak bych byl moc rád, kdyby se v roce 2017 podařilo po-
kročit s novou radnicí. Osobně bych se přimlouval za rekonstrukci
staré radnice a její propojení s KD Eden. A v neposlední řadě nám
přeji, aby se naše městská část zbavila nálepky, kterou si v minu-
losti kvůli velkému množství nejrůznějších kauz na radnici vy-
sloužila. Žijeme v krásné městské čtvrti a mělo by nám všem být
výzvou, aby naše adresa měla tu nejlepší pověst. 

A závěrem, jako fanoušek dobré muziky se samozřejmě těším
na květnový koncert Depeche Mode v Edenu.

Mějte se krásně. Váš Martin Valovič

Ing. Jana Čunátová,
KSČM,
zastupitelka MČ Praha 10

I v roce 2017 bude platit heslo: Hodnoty
vytváří jen poctivá práce pro občany. Jsme
úplně na začátku roku 2017 a tak je nor-
mální, že se musíme dívat dopředu. V sou-
časné době se ladí rozpočet obce na tento
rok. Přípravné práce finančního charakte -
ru ukazují, že to co je odbory předkládáno
jako podklad pro jeho řádné vypracování, obsahuje skutečné po-
třeby občanů Prahy 10. Finanční prostředky jsou směrovány do
školství, sociálního programu, údržby zeleně, ale i takových odvět -
ví, jako je sport a kultura. Jak náročné je plánovat investice do ma-

Desátá městská část
v roce 2017
Co čeká desátou městskou část v roce

2017? Do čeho se bude investovat, jaké

projekty budou započaty a jaké naopak

dotáhnuty do konce? Do dění, respektive

změn v Praze 10, budou moci letos už

podruhé přímo zasáhnout obyvatelé

desáté městské. Sami totiž rozhodnout, za

co bude utraceno pět milionu z rozpočtu,

a to v rámci takzvaného participativního

rozpočtu projektu Moje stopa. Příspěvky na

téma, co letos čeká Prahu 10, připravili

zastupitelé stran zvolených do

zastupitelstva desáté městské části, a to jak

z koaličních, tak i opozičních řad.
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La Buchta
Cesta z jednoho těsta

Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,

překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,

stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní

náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje

rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80

receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.

A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,

více na www.smartpress.cz.

Jdu se vyfotit – ale jak se mám připravit?
Už víte, co Vás čeká ve fotoateliéru? Pokud ne, najdete to v mi-
nulém čísle :-) V ateliéru se neděje nic hrozného. Ale větší hrůzu
mají lidé často předtím, než do ateliéru vstoupí. Zvláště ženy:
„Co si vezmu na sebe? Jak se mám nalíčit? Nejsem tlustá? Co
vlasy? Vypadám hrozně!!!“ Následující rady platí i pro muže. 

Není se vůbec čeho bát. Zapomeňte na poučky, že fotoaparát při-
dává kila. Dobrý fotograf Vás vyfotí tak, že kila navíc nebudou. To
os  tatní je věc malé přípravy. Začneme tím nejviditelnějším: oblečením. 

U oblečení záleží na dvou věcech: pro jakou příležitost se fotíte.
Tomu přizpůsobíte dress code. Doporučuji si NEkupovat nové věci,
protože nevíte, zda se v nich budete cítit dobře. Druhým kritériem
je totiž VAŠE POHODLÍ. Proto si vezměte na focení oblečení, ve kte-
rém se CÍTÍTE DOBŘE. Protože to se odrazí ve Vašem výrazu – bu-
dete uvolněnější a fotografie bude vypadat přirozeně. S oblečením
to nepřehánějte – pokud chcete mít jistotu, vezměte si maximálně
2–3 sety, více je zbytečné. 

Pak už jen malé rady: pokud chcete pomoci s líčením, můžete si
dohodnout s fotografem profesionální vizážistku. Případné vady
pleti zakryje make-up. Důležitá rada na závěr – vlasy si umyjte den
pře dem, nejsou rozlítané a vypadají hladce a přirozeně. 

Jaká rada je nejdůležitější? Večer před focením jděte brzy spát.
Vyspěte se, jak se říká, dorůžova. Vyhnete se tak kruhům pod očima
a unavenému vzhledu. Budete vypadat mladší a rozzářenější. 

Teď už víte, jak se připravit. Ale jak vybrat fotografa? Záleží na
ceně? To Vám řeknu zase příště. 

S přáním hezkého dne,
Angelo Purgert

FOTOANGELO
A: Srbská 1, Praha 6 (otevřeno po dohodě)

T: 776 120 100,   E: fotoangelo@fotoangelo.cz
W: www.fotoangelo.cz,   FB: @photoangelo

jetku jsme si odzkoušeli již v minulém volebním období. Aby ne-
zůstalo jen u plánů musí být provedena i řádná příprava, ať už se
jedná o opravu bytového domu, školy nebo školky. To co nás v le-
tošním roce čeká je nejen možná příprava na opravu historické
budovy zvané Stará škola ve Strašnicích nebo KD EDEN, ale také
další příprava oprav volných bytů. Mělo by se také pokračovat
v přípravě na přeměnu domu na ul.Vršovická v dům sociálních slu-
žeb.

Ten, kdo sleduje jednání zastupitelstva, jistě chápe, o čem ho-
vořím. V horlivosti některých zastupitelů dochází k nepochopení
navrženého záměru a následuje odvolávání se na neefektivnost
uvažovaných finančních nákladů. Vede to pak k tomu, že doba sa-
motné realizace rekonstrukce poškozuje nejen samotnou budovu,
ale následná oprava se tímto v zásadě prodražuje.

Milan Maršálek,
koalice VLASTA,
zastupitel MČ Praha 10

Rok 2017 bude rokem parlamentních
voleb a prezidentské kampaně. Podle mi-
nulých zkušeností nás od léta čeká pořádný
humbuk. Naším prvním přáním v Koalici
VLASTA je tedy to, abychom nepřehlíželi,
co se děje bezprostředně kolem nás a na-
šich domovů.

V Praze 10 letos přibude žáků v základních školách. Jako opo-
zice podporujeme a připomínkujeme opravu školy na Strašnické.
A také rekonstrukce dalších škol, aby co nejdříve sloužily dětem.

Názory čtenářů
■ Co očekáváte od letošního roku?
■ Co by se v desáté městské části mělo změnit?
■ Jaké plány vedení radnice vás zajímají a budete je pečlivě
sledovat?
■ Která událost bude podle vašeho názoru zásadní?
■ Je nějaké téma, na které byste chtěli dostat odpovědi od ve-
dení radnice Prahy 10?
■ Budete se podílet na dění v Praze 10?
■ Je něco, čemu není věnována dostatečná pozornost?

Dejte nám vědět, co je pro vás důležité.
Napište nám na mailovou adresu zuzana.purova@a11.cz.

Bude mezi námi také hodně rodin, v nichž žijí senioři s Alzheime-
rovou chorobou. Do péče o ně a jejich blízké by se mělo investovat
víc než teď. Praha 10 je krásné místo pro život. Někteří se ho ale
snaží měnit opačným směrem. O svátcích i začátkem ledna jsme
pomáhali Malešickým odvrátit plány na kontejnerové překladiště,
jež by výrazně zhoršilo jejich životní podmínky. Dělali jsme to dů-
kladně a dřív než radní…

Starosty Nováka, odpovědného za byty i nebytovky Prahy 10,
se v roce 2017 budeme ptát, proč má Praha 10 tolik nebytových
prostor, ale v takovém stavu, že se nedají ani pronajmout, ani pro-
dat. A proč Praha 10 vlastní tolik PRÁZDNÝCH bytů?

Koalice VLASTA pracuje z opozice. Umíme měnit k lepšímu
zatím drobné věci. Umíme odhalovat nehospodárnosti. Budeme
odteď předkládat i více alternativ. Vaše důvěra nám za to stojí.



10 www.vase10.cz

osobnost Prahy 10
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 R
EN

A
TA

 Ř
ÍH

O
V

Á
, F

O
TO

 M
U

ZI
K

A
LY

PR
O

D
ET

I.C
Z

● Odmalička jste vystupovala v dět-
ských pořadech vaší maminky. Jak na tu
dobu vzpomínáte, jak to brali vaši spolu-
žáci a kamarádi?

Popravdě na tu dobu moc nevzpomínám,
protože jsem byla hodně malá. Později,
když mi bylo asi kolem 8–10 let, a někde
jsem se s mámou objevila, tak jsem dou -
fala, že to spolužáci neuvidí. Děti dokážou
být pěkně rejpavé. Naštěstí jsem měla
skvě  lou třídu a úžasné učitele na ZŠ Klad-
ská, kde jsem to řešit nemusela. 
● Nežárlila jste někdy trochu na děti,
kterých měla maminka vždycky kolem
sebe celou kupu? 

Žárlila a jak! Prvních pár hodin jsem to
brala tak, že jim mamku musím půjčit, pro-
tože jim to udělá radost. Po vystoupení,
když se dlouho nevracela za mnou, už jsem
ale byla svým způsobem naštvaná. Byla to
přece MOJE máma!
● Sledovala jste jako malá také filmy
a seriály, ve kterých vaše maminka hrá -
la?

Ano! Milovala jsem Arabelu, Návštěv-
níky i Kouzelnou školku! Na Arabelu i Náv-
štěvníky ráda koukám i teď. Je to klasika. 
● Jak se vám líbila maminka jako prin-
cezna Xénie v Arabele?

Mámu coby Xénii zbožňuju. Je to podle
mě její tak nějak životní role. 
● Netoužila jste někdy mít třeba kou-
zelný prsten, létající kufr nebo cestovní
plášť? Jak byste s nimi naložila, kdyby
fungovaly v reálném životě?

Ale já doma měla kouzelný prsten! Teda,
máma říkala, že je kouzelný. Jednou mi vy-

čarovala starou plyšovou hračku. Vypadalo
to jako liška. 
● Vystudovala jste konzervatoř. Byla to
jasná volba? Nezrazovali vás rodiče?

Anna Slováčková:

V Praze 10 se
mi žije dobře

Anna Slováčková celým jménem Anna Julie Slováčková se

narodila do umělecké rodiny. Její matkou je herečka

a moderátorka Dagmar Patrasová, otcem saxofonista

a hudební skladatel Felix Slováček. Své kořeny nezapře.

Kromě hraní a zpívání ji baví také tanec a malování

a psaní. 

Nebyla to jasná volba. Chtěl jsem studo-
vat grafiku na Hollarce. Moc jsme si přála
se tam dostat, ale nepodařilo se mi to. 
● Zvažujete stále další studium na
FAMU nebo DAMU? Co vás láká víc, če -
mu se chcete věnovat?

Zvažuji, ale ne studium herectví či zpě -
vu. Spíše mě zajímá divadelní režie, scená-
ristika, dramaturgie, produkční činnost. Ať
už co se divadla či filmu týče.
● Spolu s maminkou a bratrem Felixem
hrajete v muzikálech pro děti. Jaké to je
stát společně na jednom jevišti?

Ze začátku jsem z toho asi měla větší
nervy, než bylo nutné. Teď to neberu nijak
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významně. Je krásné se s nimi shledat ales-
poň na jevišti, když jsme každý jinak v jed-
nom kole.
● Od prosince hrajete také ve hře Skle-
něné prkno v divadle Semafor, ve kte-
rém maminka začínala a působila sedm -
náct let. Jaký je to pocit?

Je to neuvěřitelný pocit. Pro mě je to
velká čest moci v tomto divadle hrát
a hlavně stát na jevišti po boku pana Su-
chého a paní Molavcové. Semafor odjak-
živa miluju. 
● Ještě poslední otázka k mamince. Je
o ní známé, že je vynikající kuchařka.
Hrajete také v televizním seriálu Ohnivý
kuře, ve kterém se hodně vaří. Umíte
vařit, baví vás vaření?

Vařit umím a miluju, když vařit můžu. Je
to pro mě relax spojený s mojí nejoblíbe-
nější činností – jídlem.
● Říkala jste, že jste plachá a intro-
vertní. Po odvysílání druhé řady show
Tvoje tvář má známý hlas jste ale vystou-
pila z anonymity. Jaké to pro vás je, když
vás lidé na ulici poznávají?

Vždycky se nad tím akorát pousměju.
Anonymita už zmizela, ale stačí se ráno ne-
namalovat a nikdo mě nepozná. 
● Co pro vás účast v této show zname-
nala? Co vám dala a co naopak vzala?

Dala mi toho neskutečně moc. Od no-
vých přátel po zkušenosti na jevišti, před
kamerou. Myslím si, že mi to bylo sesláno
z nebe. Nikdy na tu krásnou dobu, co jsme
to natáčeli, nezapomenu. 
●Přála jste si, aby „tvář“ ještě pokračo-
vala. Ve kterého interpreta byste se ještě
chtěla přeměnit, koho byste si ráda vy-
zkoušela?

To je těžké odpovědět. Zvlášť, když člo-
věk neví, co za celou proměnou stojí práce
a úsilí nejen vás, ale i skvělých maskérů
a kostymérů. Rozhodně bych si ale chtěla
znovu dát nějakého šílence, jako bylo The
Prodigy, nebo Eminem. 
● Narodila jste se a celé dětství a mládí
jste prožila na Praze 10. Můžete tedy
téměř odborně hodnotit, jak se „desít -
ka“ mění…

Desítka mi popravdě přijde pořád stejná.
Pořád stejně klidná, krásná a čistá. Jistě,
mohlo by tu chodit víc policistů a sem tam
být větší pořádek, ale to je myslím, že spíš
globální problém Prahy. Na Praze 10 se mi
žije dobře a doufám, že zde budu po celý
život. 
Jak nejraději trávíte volný čas, máte
vůbec nějaký?

Jistě, je ho o dost méně než kdy jindy, ale
mám. Ráda se procházím, chodím s přáteli
do mého oblíbeného baru Once upon
a time, jezdím na chalupu a sleduju filmy…
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osobnost Prahy 10

Anna Julie
Slováčková
zpěvačka, herečka,
moderátorka pořadů pro děti

■Narodila se v Praze, již od čtyř
let navštěvovala hodiny klavíru
a zpě vu na ZUŠ Bajkalská. Na -
vštěvovala jazykovou školu s po-
vinnou angličtinou a němčinou,
na Pražské konzervatoři vystu-
dovala populární zpěv. 
■ Účinkovala v pořadech pro děti své maminky Dagmar Pa-
trasové, propůjčila hlas Krtečkovi výtvarníka Zdeňka Milera
na audionahrávkách, byla televizní reportérkou dětského po-
řadu KiWi Junior na TV Barrandov, s kamarádkou založila
YouTube kanál Sushi Clips CR, kam vkládají videa.
■ Byla finalistkou televizní show Tvoje tvář má známý hlas,
na televizní obrazovce se objevila v seriálu Ohnivý kuře.
■V současné době účinkuje v Divadle Hybernia v muzikálech
pro děti Alenka v kraji zázraků, Sněhová královna a Kapka
medu pro Verunku a v Divadle Semafor ve hře Skleněné prk -
no.
■ V budoucnu by chtěla studovat režii nebo scenáristiku na
pražské FAMU nebo DAMU, procestovat svět, koncertovat
s kapelou, natočit vlastní film a vydat svoji knížku. 

Teda vlastně jen Pána prstenů
a Harryho Pottera!
● Máte nějaký, zatím nespl-
něný, umělecký a životní sen
– cíl, kterého byste chtěla do-
sáhnout?

Mám jich spoustu. Ten, který
se mě drží teď, a který bych
chtěla splnit do blízké budouc-
nosti je, vydat CD s kapelou
a více společně koncertovat,

aby nás lidi měli rádi. A potom
bych taky konečně chtěla vydat
svou knížku, kterou už asi tři
roky několikrát přepisuju. 
● Co vás čeká v začínajícím
roce – co chystáte, jaké máte
plány?

Čeká mě práce, práce a snad
práce. Hodně cestování a zamě-
ření hlavně sama na sebe. Tě -
ším se, co mi nový rok přinese. 

PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín 
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN, 
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální 
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně 
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.

INZERCE V10-0223INZERCE V10-0201
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Ropid, který hromadnou dopravu
v hlavním městě organizuje, slibuje,
že letos bude například vyhodnoco-

vat a zlepšovat síť hromadné dopravy podle
poznatků z přepravních průzkumů i na zá-
kladě dodatečných požadavků městských
částí a samotných cestujících.

Úpravy
jízdních řádů metra

Co se týče metra, dojde v letošním roce
k úpravám jízdních řádů, které vycházejí
právě z poznatků z komplexního prů-
zkumu metra. Ten se konal v loňském roce.
Podle plánů by jízdní řády měly lépe odpo-
vídat skutečným přepravním špičkám,
měly by se vyřešit třeba problémy s kapaci-
tou posílením večerního provozu mezi 21.
a 22. hodinou. 

Na lince A je připravován provoz každé
soupravy metra až do stanice Nemocnice

Motol, totéž se změní v ranní špičce na
lince C v úseku Ládví – Letňany. Na lince B
bude v odpolední špičce mírně zkrácen in-
terval. Víkendový provoz má být naopak
po sílen, interval 7,5 minuty se totiž stal ne-
vyhovujícím.

Dvaadvacítce
odlehčí linka 23

Velké změny v tramvajovém provozu má
Praha za sebou, loni došlo k přečíslení
linek a cestující si museli zvyknout na to,
že některé tramvaje nově jezdí jinam.
Letos chce Ropid například posílit kapacitu
spoje číslo 15, nově by měly jezdit dvouvo-
zové soupravy nebo kloubové tramvaje.
I do provozu tramvají promluví prostřed-
nictvím loni uspořádaného průzkumu ces-
tující.

Koncem března dále vyjede nová nostal-
gická linka 23 s garantovaným provozem

legendárních tramvají T3, která zároveň
odlehčí vytížené lince 22.

Autobusy se přizpůsobí
kapacitě

Dodatečně budou do provozu autobusů,
který se měnil loni po prázdninách, zave-
deny požadavky městských částí. Jednat
by se mělo o posílení některých linek, pří-
padně zavedení některých dalších přímých
spojů v žádaných směrech. Ropid se také
bude soustředit na kapacitní problémy. 

Přečíslení
nočních linek

Úpravy čekají i noční linky pražské hro-
madné dopravy. Protože je třeba s ohledem
na rozšiřování integrace do Středočeského
kraje pro příměstské linky vyčlenit další čí-
selné řady, dojde v letošním roce k přečíslo-
vání nočních a některých denních linek.

Co se změní v dopravě

v roce 2017

S některými změnami v dopravě musejí počítat v novém

roce cestující hromadnou dopravou v Praze. Na velké

novinky si obyvatelé metropole museli zvykat loni, kdy

došlo ke změnám tras některých tramvajových

a autobusových linek. Letošní změny jsou mírnější.

Co se změní
v dopravě?

■ V letošním roce dojde v provozu
metra k úpra vám jízdních řádů, které
vycházejí z poznatků z komplexního
průzkumu. Jízdní řády by měly lépe od-
povídat přepravním špičkám a vyřešit
třeba problémy s kapacitou posílením
pro vozu mezi 21. a 22. hodinou.
■ Do provozu autobusů budou zavede -
ny požadavky městských částí. Jednat
by se mělo o posílení některých linek,
případně zavedení některých dalších
přímých spojů v žádaných směrech.
■ Úpravy čekají i noční linky. Protože
je třeba s ohledem na rozšiřování inte-
grace do Středočeského kraje pro pří-
městské linky vyčlenit další číselné řa -
dy, dojde v letošním roce k přečíslování
nočních a některých denních linek.

doprava
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školství

 � Kurzy v Rodinném centru (pro rodiče s dětmi)
 � Dětské skupiny Školky K2 (již od 2 let, celodenní provoz) 
 � Dětský klub aneb Zkusíme to bez maminek 
(malá skupina dětí od 2 let)

 � Letní školka (během celých prázdnin)

Evropská unie
Evropský sociální fond

Rádi se staneme průvodci Vašich dětí.

Klub K2, o.p.s.

www.klubk2.cz | rc@klubk2.cz | skolka@klubk2.cz

V   K l u b u  K 2  m o h o u  d ě t i  r ů s t !

INZERCE V10-0235

Jsme anglická školka s dlouholetou tradicí v Praze 10.

S našimi lektory – rodilými mluvčími chystáme 

pro děti bohatý program plný sportu, her i výuky.

Děti si u nás přirozenou formou osvojí 

anglický jazyk od úplných začátků 

až po dokonalé zvládnutí.

Těšíme se na Vás!

Praha 10, Hostýnská 2100/2, 108 00 Praha 10 – Strašnice

www.beadschool10.cz P
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SOUKROMÁ ANGLICKÁ ŠKOLKA 

INZERCE V10-0218

Školy se otevírají
budoucím prvňáčkům
Školy v Praze 10 totiž po-

řádají tradičně dny ote-
vřených dveří. Některé

zá kladky už je mají za sebou,
jiné se otevřou veřejnosti v ná-
sledujících týdnech.

Zápisy na školní rok
2017–2018 se budou letos
nově na všech základních ško-
lách ko nat v období od 1. do 30.
dub na, dří ve se musely konat
v období od 15. ledna do 15.
února. Zapsat se do první třídy
musejí všech ny děti, které do
začátku školního roku dosáh-
nou věku šesti let. Přijít k zá-
pisu musejí i ti předškoláci,
u nichž rodiče před pokládají
odklad školní docházky. A za-
psat se do školy může i dítě,
kterému bude šest let v době od
září do konce červ na přísluš-
ného školního roku.

Chystají se akce
pro prvňáčky

Podmínkou je, že je přimě-
řeně tělesně i duševně vyspělé
a že jeho nástup do školy dopo-
ručí poradenské zařízení, pod-

mínkou přijetí dítěte naroze-
ného od ledna do konce června
je navíc i doporučení odborného
lékaře. Novinka o dubnových
zápisech prvňáčků se týká jak
státních, tak i soukromých
škol. 

Co všechno by měl předško-
lák, který jde k zápisu do první
třídy vědět a umět, zjistí rodiče

Dva měsíce zbývají do startu zápisů do prvních tříd základních
škol. Novela školského zákona letošní zápisy posunula na duben,
možnost poznat vybrané školy ale mají rodiče a zejména děti
v následujících týdnech.

na dnech otevřených dveří ne -
bo na webových stránkách škol.
Dítě musí být dostatečně roz -
vinuté po všech stránkách, od
fyzic ké zdatnosti, přes emoci-
onální vyrovnanost až po mate-
matické a jazykové znalosti. 

Podle doporučení minister-
stva školství, které umístilo na
svých webových stránkách

www.msmt.cz „Desatero pro
ro diče dětí předškolního věku“,
by mělo dítě před nástupem do
školy například rozlišovat pra-
vou a levou stranu, umět si
zavá zat tkaničky, napočítat do
pě ti, vyprávět příběh nebo
zvlád nout telefonovat. 

Některé školy bude možné si
prohlédnout a seznámit se s ni -
mi v březnu. To je případ třeba
Základní školy Nad Vodovo-
dem, která přivítá návštěvníky
z řad budoucích prvňáčků 23.
břez na, Základní škola Švehlo -
va jen o pár dnů dříve, den ote-
vřených dveří se tady koná 15.
března od 8.00 do 16.30 hodin.

Základní škola Olešská uspo-
řádá v březnu, přesně 15. břez -
na, druhé kolo dne otevřených
dveří. Od 8.00 do 12.00 bude
mož né si školu prohlédnout,
od  poledne bude připravena
pre zentace učeben, odborných
pracoven a výukových metod.

Kdo jde k zápisu
■ Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě do-
sáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 
■Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy za-
čátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím po-
souzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psy-
chologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku.
■ Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do kon  ce června příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 
■Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, pod-
mínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do kon ce června doporučující vyjádření školského po-
radenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zdroj: MŠMT
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ŘEšíte potíže s topením ve vašem domě?

Chcete ušetřit náklady na topení?

obraŤte se na odborníky: Profitherm cz s.r.o. Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10

tel.: 272 655 577, 222 535 537 e-mail: info@profitherm.cz www.profitherm.cz

INZERCE V10-0214

Pracovat lze na snímcích ještě několik
týdnů, soutěžní filmy musejí být spo -
lu s přihláškou odevzdány do 31.

břez na. Nejdříve se budou konat kola v jed-
notlivých městských částech, výběr vítěz -
ných snímků proběhne v dubnu. Následo-
vat bude pražské finále, a to v červnu v kině
Lucerna. Do hlasování bude moci zasáh-
nout i veřejnost, a to prostřednictvím inter-
netového hlasování o Cenu diváka.

Natáčet mohou soutěžní snímky žáci
pražských základních a studenti středních
škol, ale i školských zařízení nebo nízko-

prahových klubů. Vyslat lze do klání film
jednotlivce, ale i celého týmu, maximálně
však o pěti tvůrcích. Utkat o vítězství se
mohou žáci druhého stupně základních
škol a studenti odpovídajících ročníků více-
letých gymnázií a v druhé kategorii stu-
denti středních škol a odborných učilišť.

Loni se do soutěže přihlásilo té měř pade-
sát filmů, na kterých pracovaly téměř dvě
stovky autorů ze škol ze sedmi městských
částí. Do celopražského finále postoupilo
sedm filmů z kategorie základních škol
a čtyři filmy z kategorie středních škol.

Děti z desítky
mohou natočit film
Natáčet filmy o problémech s šikanou, alkoholem, drogami
nebo jinými problematickými jevy, které se nevyhýbají ani
dětem a mládeži, mohou všichni pražští žáci a studenti.
Desátý ročník amatérské filmové soutěže AntiFETfest aneb
jde to i jinak byl vyhlášen.

V obvodním kole zabodovaly děti ze Zá-
kladní školy Karla Čapka, které zvítězily
s filmem Pavlové na jezu. Film popisoval
příběh vodáků, kteří před splouváním řeky
vypili „tvrdý“ alkohol a výlet pro ně dopadl
tragicky. V celopražském hodnocení potom
uspěli studenti Gymnázia Voděradská, kte -
ří se snímkem Ryan obsadili v kategorii
středních škol druhé místo. Režisér oceně-
ného snímku Vojtěch Piruchta navíc uspěl
i v samostatné kategorii a byl odměněn
cenou za nejlepší režii.

AntiFETfest 2017
■ Přihlásit lze snímek s námětem ri -
zikového chování, např. drogová závi-
slost, kriminalita, šikana, rasismus, zá-
školáctví, gambling, domácí násilí
a po dobně.
■ Hlásit se mohou děti z pražských
škol, školských zařízení nebo nízkopra-
hových klubů, a to jak jednotlivci, tak
maximálně pětičlenné týmy.
■Soutěžit se bude ve dvou kategoriích,
a to žáci druhého stupně základních
škol a studenti odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií a studenti střed-
ních škol a odborných učilišť.
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Návrhy mohli lidé z Prahy 10 podat
v rámci druhého ročníku projektu
Moje stopa. V rozpočtu městské

části na něj bylo vyčleněno zmíněných pět
milionů korun. Návrhy lidé podávali do
kon ce listopadu minulého roku.

Mezi desítkami návrhů se objevil třeba
ten, který by vybudoval přechody pro chod -
ce, na desítce by také místní rádi viděli no -
vě vzniklý fitness park, ale i stezky pro
chůzi naboso. Další obyvatelé městské čás -
ti by si rádi zahráli šachy u stolků na ve-
řejně přístupném místě. Asi rodiče dětí
potom navrhli rekonstrukci hřiště, jiní by
stáli o vytvoření sadu, likvidaci skládky či
instalaci solární lavičky, pítek a podzem-
ních kontejnerů. Další navrhovatelé by de-
sítku vylepšili o komunitní zahradu, zreno-
vované schodiště a někdo by rád měl v okolí
bydliště piknikový plácek.

„Občané odevzdali celkem 67 návrhů.
Šest navrhovatelů se účastnilo už loni,
letos se buď přihlásili opět s návrhem, kte -
rý měli přihlášený loni, nebo přišli s úpl ně
novým,“ upřesnil uvolněný radní Bohumil
Zoufalík (NPP10-HZLD), do je hož kompe-
tencí patří kromě územního rozvoje,
sportu a volného času i participativní roz-
počet.

Čtyřiadvacet letošních návrhů muselo
být vyřazeno, a to většinou z toho důvodu,
že se týkaly majetku třetích osob, nebo byl
pozemek zatížen nějakým majetkopráv-
ním vztahem. Vyřazeny byly i náměty,
které se týkaly oprav chodníků, ty byly pře-
řazeny do takzvaného Chodníkového pro-
gramu a také ty, které souvisely s parkem
Solidarita. „Tam totiž už probíhá kom-
plexní proměna, a to také se zapojením ve-
řejnosti,“ řekl radní Zoufalík.

Principem projektu Moje stopa, respek-
tive takzvaného participativního rozpočtu,
je to, aby sami obyvatelé desítky rozhodo-
vali, za co se vyčleněné peníze městské
části utratí. Radnice vychází z toho, že lidé
bydlící v Praze 10 nejlépe vědí, co je trápí,

co potřebuje změnu, co jim v okolí schází,
zda by stáli o nějakou změnu či vylepšení.
Poté svoji vizi na změnu musejí promít-
nout do vlastního projektu.

Už v únoru budou mít navrhovatelé
mož nost své projekty „dopilovat“ podle vý-
sledků technické analýzy, poté budou ná-
vrhy představeny veřejnosti a začne hlaso-
vání veřejnosti o tom, které návrhy
rea lizovat. Probíhat bude elektronicky na
webu www.moje-stopa.cz. Seznam ná-
vrhů, o nichž bude možné hlasovat, najdou
zájemci na webu městské části, facebooko-
vém profilu a také na informačních letá-
cích. „Letos chceme vyzkoušet novinku.
Umístit informační cedule na místech, kte-
rých se budou návrhy týkat,“ doplnil radní
Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

V loňském prvním ročníku projektu
Moje stopa bylo podáno o poznání méně ná-
vrhů, něco kolem třicítky. Vybráno jako
úspěšných nakonec bylo sedm projektů,
a to přeměna prostor u metra Strašnická,

Lidé navrhli,
jak zlepšit Prahu 10

Téměř sedm desítek nápadů, které by měly vylepšit život

v desáté městské části, mají obyvatelé desítky. Celkem

bude možné utratit za novinky a změny pět milionů

korun, a to v rámci takzvaného participativního rozpočtu.

revitalizace parku Solidarita, úprava a vy-
bavení vnitrobloku mezi ulicemi Vršovická,
Užocká, Bajkalská a Krasnojarská, revita-
lizace okolí Botiče, bezpečné uložení kol
v Praze 10, zvýšení bezpečnosti chodců na
tramvajových zastávkách Radošovická
a Kubánské náměstí a pietní a odpočinkové
místo Kaplička Malešice. Celkem lidé loni
navrhli projekty za více než 21 milionů. Le-
tošní suma ještě není známa, údaj bude
znám až po technické analýze.

Zajímavostí letošního ročníku je, že se
do navrhování zapojily i děti za základních
škol, celkem poslaly dvanáct nápadů, při-
čemž Základní škola Jakutská jich ode-
vzdala deset. Zbylé dva přišly ze Základní
školy Karla Čapka. Školní návrhy se týkaly
většinou dětských hřišť a ploch k trávení
volného času, jeden návrh však řeší i zvý-
šení bezpečnosti na přechodu pro chodce
na křižovatce Bělocerkevské a 28. pluku

a druhý zase navrhuje opravu zastávky
hromadné dopravy v ulici Ke Strašnické.

„Jde asi o nejpovedenější pébéčko (pozn.
PB-participatory budgeting – participativní
rozpočtování), jak participativnímu roz-
počtu říkáme, v Česku. Je otevřený a plní
svůj hlavní účel: umožňuje občanům pro-
niknout do fungování městské části a prob-
lematiky rozpočtu,“ ohodnotil projekt de-
sáté městské části Dominik Jandl z týmu
Demokracie 2.1, který pracuje na testování
a vývoji platformy využitelné při nejrůzněj-
ších hlasováních u obecních záležitostí
nejen v Česku, ale i v dalších pěti zemích.
„V New Yorku, kde hlasování v rámci pro-
cesu participativního rozpočtu realizujeme
pro tamní radnici také, byl v přepočtu na
obyvatele úspěšnější než Praha 10 jen je -
den obvod,“ doplnil.
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školství

INZERCE V10-0204

ANGLICKÁ ŠKOLKA 

CHCETE, ABY VAŠE DĚTI UMĚLI ANGLICKY STEJNĚ DOBŘE
JAKO RODILÍ MLUVČÍ... JEŠTĚ NEŽ PŮJDOU DO ŠKOLY?

JE TO MOŽNÉ... ZAČNĚTE OD ŠKOLKY!
V rodinném prostředí školky s vlastní zahradou

už 13 let poskytujeme nadstandardní péči a výuku
zkušených lektorů – RODILÝCH MLUVČÍCH.

Děti se v malých skupinkách každý den věnují pravidelným
výukovým a zábavným programům a zájmovým kroužkům.
Každý pátek podnikáme výlety do přírody a za kulturou.

Jezdíme na Summer Camp a Winter Camp.
Dětem od 2 let nabízíme možnost individuální docházky
za přiměřené školné, stravné účtujeme dle skutečnosti!  

Komunikačním jazykem ve školce je ANGLIČTINA

Kontakt: Jasmínová 36, Praha 10
www.happyhippos.cz

www.facebook.com/skolkaHappyHippos
tel.: 775 361 881

NA VAŠE DĚTI SE TĚŠÍ HAPPY HIPPOS!

INZERCE V10-0237

Potomek ještě do školky
ani nenastoupil a vy už se
teď obáváte, jak budete

vše stíhat? Dítě ráno odvést,
odpoledne přesunout třeba na
kroužek a hlavně včas vyzved-
nout. Zatímco státní školky
mají pevně dané odkdy, dokdy
v nich může dítě pobývat, sou-
kromé mateřinky jsou v tomto
většinou flexibilní. A pracující
rodiče určitě oce ní i to, že sou-

kromé mateřské školy nedodr-
žují prázdniny, a tak v létě ne-
musíte řešit, co si s dítětem dva
měsíce počnete. Vybírat si sou-
kromé zařízení můžete navíc
podle svých požadavků a po-
třeb dítěte, bez ohle du na trvalé
bydliště jako v případě státních
zařízení.

Dětem zase bude vyhovovat
to, že soukromé školky mívají
ve třídě velmi málo dětí. Snad -

no se tak přizpůsobí změně,
brzy si najdou kamarády a uči-
tel na ně má dostatek času. Do
školky totiž nemusíte dát dítě
až v jeho třech letech, některé
při jímají i velmi malé děti. A po -
kud jsou společně ve třídě růz -
ně staré holčičky a kluci, na -
vzájem se od sebe učí. Zvolit
můžete i školku se specializací,
která dá vašemu potomkovi
něco navíc. Oblíbené jsou třeba

jazykové školky, podle odbor-
níků se totiž malé děti snadno
učí, a to i cizí jazyk. Čím dříve
začne, tím lepší základy bude
mít do budoucna.

Nebojte se vedení vybrané
školky na cokoli zeptat, abyste
potom nebyli překvapeni. Zají-
mejte se třeba o to, jaký má
školka řád, denní režim nebo
o kolik se kaž dý zaměstnanec
stará dětí.

Školka pro dítě?

Vyberte soukromou

Hledáte mateřinku pro svoje dítě a šance

na volné místo ve státní školce je

v podstatě nulová? Vyberte si z nabídky

soukromých zařízení. Mají řadu výhod, a to

jak pro děti, tak i rodiče.
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veřejný prostor

Praha 10 každoročním
oce ňováním dobrovolní-
kům děkuje za jejich čas,

energii, znalosti či dovednosti,
které věnují druhým. „Součas -
ně chce Praha 10 anketou upo-
zornit co nejširší veřejnost na
to, že v případě dobrovolníků se
nejedná o jednorázovou čin-
nost, jako je např. náhodná po -
moc někomu blízkému, ný brž
o činnost soustavnou a relativ -
ně dlouhodobou,“ řekl starosta
městské části Vladimír Novák
(ČSSD).

Cílem pořádání ankety o nej-
lepšího dobrovolníka měst ské
části Praha 10 je také upozornit
na dobrovolnickou prá ci, která
je ve světě běžná, a své místo
už si nalezla i v Čes ku. „Tu
(pozn. red. práci dobrovolníků)

městská část Praha 10 pova-
žuje za projev nezištné občan-
ské ctnosti, s níž se v naší spo-
lečnosti nesetkáváme často,
a dnes již nebývá samozřejmos -
tí,“ poznamenal radní Ondřej
Počarovský (TOP 09).

Do ankety mohou být nomi-
nováni dobrovolníci bez ohledu
na oblast svého působení, tedy
ti, kteří působí v oblasti soci-
ální, zdravotnictví, kultury,
sportu, práce s dětmi a mlá-
deží, životního prostředí a eko-
logie a dalších. Podmínkou však
je, že svoji dobrovolnickou prá -
ci musejí vykonávat na území
Prahy 10. I ten, kdo dobrovol-
níka na ocenění v anketě nomi-
nuje, musí na území desítky
působit, a to ke dni podání no-
minace déle než jeden rok.

Praha 10 zná své

dobrovolníky roku

Desítku dobrovolníků, kteří v loňském roce

bez nároku na odměnu pracovali pro

druhé, má desátá městská část. Zvoleni byli

nejlepší dobrovolníci ze všech návrhů,

které radnice obdržela. Šlo už o pátý ročník

ankety Dobrovolník roku Prahy 10.
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INZERCE V10-0217INZERCE V10-0212

Nová prodejna českého ručního skla

Moskevská 58, Praha 10
www.glass-sklo.cz

Při předložení
kuponu

sleva 10%
na veškerý sortiment.

Platí do 28. 2. 2017.
Slevy se nesčítají.

✂

Desítka oceněných dobrovolníků
■ Alexandra Červinková (nominována DC Protěž) oceněna byla za pomoc ve Školičce Grébovka a za pomoc v péči o seniory, orga-
nizaci koncertů, sportovních akcí, dobročinných bazarů.
■ Lucie Rákosová (nominována občanským sdružením SEPPIA) oceněna byla za organizaci online bezbariérového vzdělávání, po-
dílení se na chodu organizace, propagaci jejích aktivit a realizaci komunitních akcí, participaci na přípravě kulturních akcí v seni-
orském klubu ve Zvonkové, soutěží apod.
■ Ing. arch. MgA. David Mateáska (nominován 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“) oceněn byl za organizaci akcí ve prospěch
komunity městské čtvrti Malešice, realizaci naučné stezky sv. Josefa, výstavy historických fotografií apod. a funkci spoluzaklada-
tele dobrovolnické iniciativy občanů Prahy 10 „Naše Malešice“. 
■ Mgr. Marina Vaňková (nominována Klubem K2, o.p.s.) oceněna byla za vykonávání funkce členky dozorčí rady Klubu K2, kon-
zultantky v oblasti návratu žen na trh práce a za pomoc ženám matkám rozvíjet jejich profesní kariéru.
■ Bohumila Pluhařová (nominována Svazem tělesně postižených v ČR, o.s.) oceněna byla za  organizaci akcí a výletů pro zdravotně
postižené, pomoc při zajišťování koncertů Symfonického orchestru v Rudolfinu, pomoc při zajišťování nových nebytových bez-
bariérových prostor pro Obvodní org. na Praze 10 a funkci předsedkyně místní organizace v letech 1991 až 2008.
■ Ing. Milena Vydrová (nominována Svazem důchodců ČR, o.s.) oceněna byla za organizaci výletů a vycházek po zajímavých mís-
tech v Praze a okolí pro seniory, působení v revizní komisi SDČR jako vedoucí a organizaci poznávacích zájezdů.
■ Štěpán Kavura (nominován BUČI-Praha 10 z.s.) oceněn byl za organizaci rekvalifikačních kurzů, založení autoškoly s možností
využití finančních nástrojů pro ty, kteří chtějí pracovat jako řidiči, ale z vlastních prostředků si kurzy nemohou dovolit, za funkci
předsedy a zakladatele spolku.
■ Jana Večlová (nominována Parkinson-Help z.s.) oceněna byla za funkci členky redakční rady časopisu Vlny, funkci předsedkyně
Parkinson-Help klubu Praha, vedení této členské základny, organizaci akcí a zajišťování fundraisingu.
■ Jiří Votava (nominován Pionýrskou skupinou BETA) oceněn byl za participaci na přípravě akcí Večerní hry Prahou, Dětský den
v Malešickém parku, Vršovický koláč aj., vedení vodáckého tábora, působení na zimních táborech jako lyžařský instruktor.
■ Mirka Tintěrová (nominována Pionýrským centrem Praha 10) oceněna byla za participaci na přípravě akcí (hlavní organizátor),
působení v 73. PS Krakeni, vedení táborů, funkci oddílové vedoucí a člena vedení Pionýrské skupiny, participaci na realizaci akcí
v rámci Prahy 10.
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servis

Areál společnosti Pražské služby 
Moskevská 418 (za ul. Baškirská, vedle garáží), 

tel. 267 310 118
Po, Út, Čt, Pá 7.00–14.00 hodin,

St 7.00–17.00 hodin.

Sběr
elektrospotřebičů

Nepotřebné elektrospotře-
biče je možné odkládat
v určených sběrných ná-

dobách. Vkládat do nich lze spo-
třební elektroniku typu vi deo -
přehrávačů, radiopřijíma čů, CD
přehrávačů, ale také výpočetní

techniku včetně příslušných
komponentů, jako jsou myši
nebo klávesnice, telefonní pří-
stroje (klasické i mobilní),
kalku lačky, herní zařízení a po-
dobně. Do nádob ne patří moni-
tory, televizory nebo zářivky.

Místa pro sběr elektrospotřebičů
■ Topolová x Jabloňová
■ Vyžlovská x Jevanská
■ Nad Vodovodem x Cerhenická
■ Nad Primaskou x Starostrašnická
■ Chorvatská x Dykova
■ U Vršovického nádraží x Rostovská
■ Litevská x Jakutská
■ Saratovská x Kralická
■ Dubečská x Pod Strání
■ Ostružinová x Jahodová
■ Kodaňská x Žitomírská
■ Počernická (před ul. Dřevčická)
■ Magnitogorská x Uzbecká
■ Vladivostocká x Karpatská
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Na Vinobraní (parkoviště proti č. 59)
■ Tuklatská x Vrátkovská
■ Sněženková x Jiřičkové
■ V Dolině (proti č. 1c)
■ Kodaňská (za budovou Ministerstva životního prostředí)

Sběr
kovových obalů

Sběr
nebezpečných odpadů

Nádoby na kovové domácí
obaly jsou od července
umístěny na stanoviš-

tích v desáté městské části. Ke
shromažďování kovových obalů
je určena nádoba šedé barvy.

Do těchto ná dob je možné od-
kládat nápojové plechovky, kon-
zervy od potravin, zvířecí kon-
zervy, tuby, uzávěry od nápojů
atd. Nepatří sem například ná-
doby od kosmetiky a jiných
spre jů, obaly od barev, benzinu,
nafty, motorových ole jů atd.

Stanoviště kontejnerů
■ Vladivostocká x Karpatská
■ Elekrárenská x Nad Vršov-

skou horou
■ U Kombinátu
■ Benešovská x Vlašimská
■ U Vrš. nádraží x Rostovská
■ Oblouková (vnitrobok)
■ Dubečská x Pod Strání

■ Ostružinová x Jahodová
■ Vyžlovská x Jevanská
■ Cerhenická x Nad Vodovo-

dem
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Saratovská x Kralická
■ Mattioliho 669/102
■ Rektorská x Bakalářská
■ Topolová x Jabloňová

Nádoby
na použitý textil

Do nádob je možné vklá-
dat nepotřebný textil,
jako je vysloužilé obleče -

ní, ale stejně tak obuv, textilní
hračky, ložní prádlo, utěr ky ne -
bo přikrývky.

Nádoby na použitý textil jsou
vyprazdňovány pravidelně, a to
několikrát týdně. Vývoz kon -
tejne rů na textil zajišťuje ob-
čanské sdružení Dia konie Brou-
mov.

■ Topolová a Jabloňová, zastávka BUS Centrum Zahradní
Město 

■ V Olšinách, prostranství u metra Strašnická 
■ Kubánské náměstí x Vršovická, u telefonních automatů 
■ Černokostelecká x Tuklatská, před prodejnou Albert 
■ Počernická x Limuzská, před objektem Oása 
■ Rubensova, prostranství obchodního střediska na Skalce
■ Taškentská, před sběrným střediskem Diakonie Broumov (zde

je v provozu sběrné středisko Diakonie, kam lze oblečení, ale
i jiné domácí potřeby, donést) 

■ V Olšinách, parkoviště u Billy 
■ Srbínská, spojka na ul. Průběžná, vedle nádob tříděného sběru 
■ U Hráze, křížení s ul. Na Hroudě, vedle nádob tříděného sběru
■ Jabloňová, proti č. o. 3, u nádob na směsný odpad 
■ Ostružinová, před domem č. o. 11, u nádob na tříděný odpad 
■ Kodaňská, parkoviště za budovou Ministerstva životního pro-

středí
■ Teplárenská, sběrný dvůr 

Nebezpečné odpady lze
odkládat v areálu společ-
nosti Pražské služby

v Moskevské ulici 418.
Přijímají zde rozpouštědla,

kyseliny, hydroxidy, baterie
a akumulátory, barvy, lepidla,
pryskyřice včetně prázdných
nádob od takových přípravků.
Dále je zde možné odevzdat ta -
ké nepoužitelná léčiva a cyto -
statika, teploměry, zahradnické

a domácí chemické přípravky,
pesticidy (například přípravky
na hubení hmyzu, plevele a po-
dobně), oleje a tuky (vyjma
jedlý ch), ale i zářivky, žárovky,
vý boj ky, detergenty (jako jsou
na příklad odmašťovací příprav -
ky).

Odkládání nebezpečných od-
padů ve stálých sběrnách je pro
obyvatele hlavního města Pra -
hy bezplatné.
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Co když je někdo nemá? Co když vám
ti nejbližší ukáží záda nebo zkrátka
nemají čas a sílu, aby se o vás posta-

rali? Právě proto, existuje služba osobní
asistence. Co když na ni nemáte peníze
a hro zí vám sociální vyloučení a dožití
v různých sociálních zařízeních? Právě
proto existuje Na dační fond Pečovatel. „Na-
šimi klienty jsou lidé všech věko vých kate-
gorií s různým druhem zdravotního znevý-
hodnění. Na našich webových stránkách
www.pecovatel.cz najdete příběhy všech
našich klientů a dozvíte se o nich víc,“ říká
ředitelka Nadačního fondu Pečovatel Mo-
nika Hlinková.

● Kdo jsou klienti Nadačního fondu Pe-
čovatel?

Našimi klienty jsou lidé všech věkových
kategorií s různým druhem zdravotního
znevýhodnění. Pomáháme jak čtyřleté hol-
čičce, tak stoleté babičce. Na našich webo-
vých stránkách www.pecovatel.cz najdete
příběhy všech našich klientů a dozvíte se
o nich víc.

● S čím vším asistent pomáhá? K čemu
je asistenční péče?

Říkáme, že asistent nahrazuje v někte-
rých případech „ruce“, v jiných „hlavu“ kli-
enta, kterému jedna z věcí nebo v někte-
rých případech obě dvě, vypověděly službu.
Například paní Evě (76 let), která trpí Alz-
heimrovou nemocí v pokročilém stádiu,
asistent pomáhá se vším, co si jen dovedete
představit. Od hygieny, krmení, přebalo-
vání až po krátké procházky. Téměř každý
z nás by si řekl, proč paní Eva potřebuje
asistenta, když má 5 dospělých dětí, které
se o ní mohou postarat? Bohužel. Z pěti
dětí se stará jen dcera, která má svou vlast -
ní rodinu a za maminkou jezdí téměř každý
den po práci. Maminka svou dceru kvůli té -
to zákeřné nemoci už nepoznává. Přesto
všechno chce dcera dopřát mamince s po-
mocí asistenta dožít doma a to je možné jen
díky dárcům Nadačního fondu Pečovatel.
Díky asistentům se také děti s různým dru-
hem postižení mohou jak mentálně tak
fyzic ky rozvíjet, mohou navštěvovat staci-
onáře, chodit do školy, apod. Osobní asis -
tent pomáhá například s oblékáním, če -
sáním, polohováním, s osobní hygienou
a koupáním, s vařením a podáním jídla,
s pé čí o domácnost a nákupy, s doprovody
k lékaři, na úřady, na procházku, za kultu-
rou či sportem a navíc s Vámi osobní asis-
tent posedí a popovídá si, kdykoliv si bude -
te přát. Vzhledem ke zdravotnímu stavu
našich klientů se často setkáváme s úmr -
tími, která jsou pro členy rodiny, blízké
a asistenty velmi bolestivá. Pro nás je po -
tom velkým zadostiučiněním, když dosta-
neme poděkování za to, že klient mohl ze-
mřít doma ve své posteli a prožít ještě
krás né chvíle se svými nejbližšími.
●Proč byl založen Nadační fond Pečova-
tel?

NF Pečovatel byl založen na základě po-
třeb lidí, kteří potřebují asistenční péči, ale
vzhledem k tomu, že již vyčerpali všechny

své finanční možnosti a rezervy, už si ji ne-
mohou dovolit.
● Jak se člověk může stát klientem NF
Pečovatel?

V současné době spolupracujeme s nej-
větším poskytovatelem asistenční péče
v ČR, společností HEWER, z.s. Každý kdo
je klientem HEWERU, z.s. po dobu 3 mě-
síců a má trvalý pobyt v ČR si u nás může
zažádat o nadační příspěvek.
●Co může tedy žadatel o příspěvek oče-
kávat po podání žádosti? Co ho dál če -
ká?

K žádosti a celé situaci klienta se během
jednoho měsíce vyjadřují osobní asistenti,
jejich vedoucí, ekonomické oddělení, na-
dační specialista, který provede u žadatele
nadační šetření. Celkem se tedy v nadač-
ním fondu sejde 5 různých stanovisek. Na
nadačním fondu pak je v rámci objektivity
stanovit výši měsíční spoluúčasti a nadač-
ního příspěvku. Tento systém nám zajiš-
ťuje, že podporujeme ty nejpotřebnější
z potřebných.
● Co je to spoluúčast?

Chceme, aby se každý klient spolupodílel
na financování své asistenční péče. Její
výše se pohybuje okolo 30 %, ale vzhledem
k tomu, že každého žadatele o příspěvek
posuzujeme individuálně, není to pravid-
lem.  Spoluúčast klienta i výše nadačního
příspěvku je převedena na asistenční ho-
diny, které dárci mohou vidět na webu na
ose potřebnosti klienta.
●Kde a jak sháníte finanční prostředky
pro Vaše klienty?

Zřídili jsme webové stránky www.peco-
vatel.cz, kde má každý klient možnost si
online nasbírat potřebné peníze na asis-
tenční péči. U každého klienta je vložena
fotografie, diagnóza, jeho osobní příběh
a osa potřebnosti, na které dárci vidí, kolik
hodin klientovi chybí k pokrytí potřeby
asistenční péče na příští měsíc. Peníze si
klienti sbírají na měsíc příští proto, aby vě-

Nadační fond Pečovatel
pomáhá znevýhodněným

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste se ocitli v situaci, kdy

si sami nezvládnete vyčistit zuby, dojít na toaletu, uvařit si

jídlo nebo si třeba dojít na nákup? V situaci, která vám

nedovolí postarat se sami o sebe v těch nejzákladnějších

potřebách? Asi byste povolali na pomoc vaše nejbližší. 
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veřejný prostor
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Tel.: 728 127 554

Úklidová firma nabízí
Úklid kanceláří ● Úklid

společných prostor v bytovém
domě ● Mytí oken ● Strojové
čištění PVC a jiných podlah.

Nabízím spolehlivost,
kvalitu a příznivé ceny

i dohodou. 
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

děli, kolik hodin asistenční péče
si z vybraných peněz mohou
do volit.
● Takže jak mohu jako dárce
přispět klientovi nadačního
fondu?

Cílem NF Pečovatel je, aby
lidé pomáhali lidem. Nejlepší
formou pomoci je, když si dárce
vybere na našich webových
strán kách člověka a přispívá
mu trvalým příkazem na měsíč -
ní bá zi. Jedna hodina asistenční
pé če stojí 130 Kč. Samozřejmě,
že jednorázové příspěvky jsou
skvě lé a jsme za ně rádi, ale zá-
sadní je získat ty, kteří budou
přispívat klientovi pravidelně li-
bovolnou částkou každý měsíc,
aby klient věděl, s jakým poč-
tem asistenčních hodin může
počítat. Právě proto si Nadační
fond pravidelné dárce „hýčká“
a vydává jim Pečovatelský list,
který je na požádání dárci za-
slán poš tou. Přáli bychom si,
aby se me zi dárcem a klientem
vytvořila jakási vazba, propo-
jení. Říká me, „Pečuj o svého
Če cha“. Na příklad adopce na
dál ku má jis tě svůj smysl
a i když jí fandím, přála bych si,
aby pro bíha la ta ké mezi námi
Čechy a aby lidé nebyli lhostejní
k osu du bliž ního svého, jak říká
Bo lek Polívka ve filmu Pelíšky.
Má me ta ké zřízen darovací účet
Křídla pomoci – číslo účtu 107
– 1988080227/0100, kam mů -
že dárce neadresně přispívat
a my na konci každého měsíce
rozdělíme klientům peníze po -
dle potřebnosti a samozřejmě
podle stavu tohoto účtu.
● Je možné se o klientovi do-
zvědět víc nebo ho třeba nav-
štívit?

Ano i ne. Je to možné i díky
tomu, že klient nebo spíše jeho
rodina či asistent vkládají kaž -
dý měsíc na webové stránky
pří běh, jak se klientovi daří, jak
mu příspěvky pomáhají. Je do-
konce možné s klientem na we-
bových stránkách komunikovat
přes sociální sítě, pokud je má.
Návštěva? Vždycky říkám, že
všechno je o domluvě. Právě
ny ní si má kamarádka, která
má osmiletou dcerku, přeje
navštívit malého Honzíka, kli-
enta NF, kterého si vybrali
k „adopci“ aby její dcera viděla,

že existuje i jiný způsob života,
než na jaký jsou zvyklí. Samo-
zřejmě osobní návštěvy klientů
jsou spíše výjimkou.
● Kolika klientům nyní po-
máháte?

Momentálně máme dvanáct
klientů, ale jsme schopni, po -
kud bude dostatek dárců, po-
máhat výrazně více lidem.
Systé  m je tak nastaven. Od za -
čátku fungování nadačního fon -
du jsme rozdělili více než dva
miliony korun a pomohli tak již
desítkám klientů. Ještě bych
také ráda zdůraznila, že na še
pomoc nespočívá jen v tom, že
klientovi proplatíme potřebné
hodiny asistenční pé če. Máme
například úplně nového kli-
enta, je to čtyřletá holčička. Při
posuzování žádosti jsme zjis-
tili, že rodina je velmi potřebná,
ale přitom ani zdale ka nevy-
užila všechny možnos ti, které jí
stát nabízí. Dostali radu, o jaké
příspěvky mohou požádat,
a spousta věcí se tím vyřešila,
teprve poté přichází na řadu
pomoc Nadačního fon du Pečo-
vatel. Z takových případů má -
me vždy radost… A dal ší pří-
klad. Stává se, že přijdeme ke
klientovi a zjistíme, že mu tře -
ba akutně schází nějaké vyba-
vení, kompenzační pomůc ky
atd. Nastartujeme motory na
sociálních sítích a téměř vždy
se podaří něco sehnat. V tomhle
jsme my Češi prostě skvělí.
● V dnešní době musí být asi
těžké sehnat dárce, nebo to
tak není?

Co vnímám jako jednu z nej-
těžších věcí je přesvědčit dárce
o důvěryhodnosti nadačního
fon du. Někteří lidé se v minu-
losti u dobročinných sbírek
„spá lili“, takže nevěří, že celý
jejich příspěvek se ke klientovi
skutečně dostane. U nás tomu
tak opravdu je. Plných 100% fi-
nančního daru jde klientovi na
asistenční péči. Další věcí je, že
spousta lidí již dobročinně při-
spívá, což je fantastické, ale pro
nás o to složitější. Vždyť nadač-
ních fondů je v dnešní době ko -
lem dvou tisíc.
● Nadační fond má za sebou
velkou akci, v prosinci jste
uspořádali vánoční charita-
tivní večer…

Už několikrát jsme se úča-
stnili některých akcí, kde jsme
oslovovali potenciální dárce,
například šlo o Libeňský běh
ko lem Meteoru, Zažít město ji -
nak apod. Vánoční akcí jsme ale
založili svou vlastní tradici, ve
které bychom každý rok rádi
pokračovali. Zahrála nám ka-
pela Lístek, zazpívala Martina
Pártlová s Aničkou Slováčko-
vou, všichni vystoupili bez ná-
roku na honorář. Měli jsme fan-
tastickou tombolu. Pár klientů
promluvilo na podiu a někteří
promluvili prostřednictvím vi -
deo medailonků, jelikož jim je-
jich zdravotní stav účast ne-
umožnil. Velké podpory se nám
dostalo od náměstkyně pražské
primátorky paní Evy Kislinge-

rové. Ta nám nabídla i další spo-
lupráci do budoucna. Na této
akci se nám podařilo vybrat
krásných 70 000 Kč a hlavně
jsme získali další pravidelné
„Pe čovatele“ pro naše klienty.
● Je začátek nového roku, ja -
ké má Pečovatel plány?

Moc rádi bychom spolupraco-
vali s více poskytovateli asisten -
ční péče, rádi bychom měli další
a další klienty. Troufáme si po-
máhat třeba i stovce lidí, kte ří
pomoc potřebují. Ale abychom
toto mohli uskutečnit, musí pří-
mou úměrou růst i počet příle-
žitostných a hlavně pravidel-
ných dárců. Přála bych si,
abychom byli schopni pomoci
co nejvíce lidem a aby byla pro
každého z nás pomoc radostí.

bytová jádra
přestavby bytů
opravy balkonů

vodotěsné izolace
Zdeněk, David a Marek Krumphanzl

109 00 Praha 10, Kurčatovova 321

mob. 602 393 041, 724 044 214

podrobnosti a reference na
www.stamoplast.cz

Nadační fond Pečovatel
■ Na webu www.pecovatel.cz má každý klient možnost si on-
line nasbírat potřebné peníze na asistenční péči.
■U každého klienta je vložena fotografie, diagnóza, jeho osob -
ní příběh a osa potřebnosti, na které dárci vidí, kolik hodin kli-
entovi chybí k pokrytí potřeby asistenční péče na příští měsíc.
■ Jedna hodina asistenční péče stojí pouhých 130 Kč.



24 www.vase10.cz

luštění

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V10 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza-
pomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.

V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.

Sudoku
Hra s čísly

Logickou hru Sudoku, kterou lze česky pojmenovat jako magický čtverec, vymyslel v roce 1979 Ho-
ward Garns. Cílem této hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané zčásti vyplněné tabulce.
K předem vyplněným číslům je třeba doplnit další čísla tak, aby v každém řádku, v každém sloupci
a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět s tím, že každé je použito
jen jednou.
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školství

Celá velká předvánoční
sbírka vyvrcholila stu-
dentskou akademií 22.

prosince v Divadle U Hasičů,
jejíž výtěžek ze vstupného byl
věnován na charitativní účely.

V pestrém programu, který
měl velký ohlas u publika, se

představili studenti gymnázia.
Zazněla  klavírní, houslová
a violoncellová  hudba, umělec -
ký přednes za doprovodu kla -
víru, viděli jsme moderní gym-
nastiku i step. V orchestrální
části programu zazněla 1. vě ta
ze Čtvera ročních období Vival-

diho Zimy v provedení Malého
symfonického orchestru gym-
názia.

Představil se Pěvecký sbor
vánočně laděnými písněmi.
Velký úspěch měla Vánoční ra-
kovnická hra nastudovaná pod
vedením prof. Ilony Pařízkové.

Nakonec všechny strhl  rytmus
rockových  písní.

Na závěr akademie předala
ře ditelka Gymnázia Voděrad-
ská Mgr. Jitka Fišerová zá -
stupkyni Centra Paraple částku
52 321 Kč. Letošní ročník, již
4. v pořadí, se velmi vydařil!

Studenti vybrali

desítky tisíc pro potřebné

Velká charitativní sbírka pro Centrum

Paraple se v předvánoční době uskutečnila

v Gymnáziu Voděradská v Praze 10 –

Strašnicích. Studenti všech ročníků přispěli

na charitativní prodej – ozdobnými

keramickými náhrdelníky a svícny, pestrými

dárkovými krabičkami nebo pečenými

výrobky.

Změnu přináší školský zá -
kon, podle něhož je zá pis
do školek naplánován jed-

notně až na květen. Desátá
městská část upozorňuje na to,
že magistrát hlavního města
Prahy vydá obecně závaznou
vyhlášku, kterou budou sta -
noveny spádové obvody ma -
teřských škol. Informaci poté
rodi če najdou na webových
strán kách radnice Prahy 10.
Desátá městská část zřizuje
více než dvacítku mateřinek.

Ke změnám v termínu zápisů
nedošlo na základě změn škol-
ského zákona jen v případě ma-
teřinek, ale i u základních škol.
Do těch jsou nově od letošního
roku děti zapisovány v průběhu
dubna, dříve to bylo od ledna do

Zápis do školek
bude v květnu
Několik měsíců zbývá rodičům malých dětí na výběr mateřské

školky, do které nakonec nechají svého potomka zapsat.

V Praze 10 je zápis do městskou částí zřizovaných mateřinek

naplánován na květen.

února. Důvodem je to, aby šly
děti k zápisu zralejší a ubylo
tím pádem odkladů povinné
školní docházky.

Do mateřských školek jsou
přednostně přijímány děti v po-
sledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Ma-
teřské školy stanovují předem
kritéria pro přijetí, za která
kaž dé přihlášené dítě získává
body. Patří mezi ně místo trva-
lého pobytu dítěte nebo třeba
jeho věk, dalšími kritérii je dále

i to, zda školku navštěvuje sou-
rozenec předškoláka, zda je dí -
tě hlášeno k celodenní nebo po-
lodenní docházce a roli hraje
i sociální potřebnost. O přijetí či
nepřijetí dítěte do mateřské
ško ly obdrží rodiče písemné
rozhodnutí ředitelky.

Odborníci se shodují na tom,
že školka je pro vývoj dítěte dů-
ležitá, a to z několika důvodů.
Zmiňují například dětskou po-
třebu kontaktu s vrstevníky,
kdy se v dětském kolektivu učí

jedno od druhého, ve vztahu
k dospělým potom respektu
a komunikaci. Překvapivě je vý-
hodou docházky do mateřské
školy i čas tá nemocnost před-
školáků. Po kud totiž dětskými
chorobami neprojdou před ná-
stupem do školy, může se stát,
že promarodí první třídu. Dítě,
které přichází do mateřinky, by
mělo umět říct své jméno a pří-
jmení, samo si dojít na toaletu,
najíst se lžící a napít se nebo si
třeba umýt ruce.
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téma čtenářů

Myslím, že zóny by byly
do bré. Bydlím na Straš-
nické a ta dy z toho má -

me odstavné parkoviště. Ráno
zde zaparkují ti, co dojíždějí
a jdou do metra. Celý den není
šance nikde zaparkovat, až tak
po 18.00 hodině. Já a moji sou-
sedé si myslíme, že by se to tím
vyřešilo. Poplatek 600 Kč se dá
pochopit.

Petr Pek

Po dlouhodobé špatné
osob ní zkušenosti s par-
kováním ve Vršovicích

mám potřebu podpořit vznik
parkovacích zón, protože po
omezení parkování na okolních
pražských obvodech se přelévá
zájem o parkování do obvodů,
kde se za něj neplatí a je prob-
lém najít parkovací místo blíz -
ko bytu. Pravidelně se nejen
my, ale i naši sousedé, bojíme
s au te m odjet, protože s ním
pozdě ji nezaparkujeme blízko
bytu. Není výjimkou, že parku-
jeme 300 m od bytu, což pova-
žuji za nepřijatelné. Výhoda
dovozu těž kého nákupu se vy-
trácí, protože ho neseme z dál -
ky. Od r. 1989 město Praha ani
městská část nevybudovaly
žádný parkovací dům na obvo-
dech, který by patřil městské
části, přitom se počet aut zvýšil
mnohonásobně.

Chápu, že by měli mít mož-
nost občané Prahy parkovat
tam, kam jedou, ale z částí Pra -
hy, kde funguje dobrá MHD, se
stávají parkoviště pro mimo-
pražské občany, kteří dojíždějí
do Prahy. Nevím, do jaké míry
jsou parkoviště typu P+R obsa-
zena, tam se platí, proto je jed-

nodušší pro dojíždějící, že par-
kují zdarma tam, kde se neplatí
nic. Přitom zaparkovat rodinné
auto v blízkosti bydliště by mělo
být samozřejmostí. Proto vznik
zón placeného stání podporuji,
nechť za parkování a pohodlí
stát tam, kam potřebují dojet,
a nechtějí se tísnit s ostatními
v MHD, zaplatí ti, kdo tam ne-
bydlí. Je to určitý luxus a za ten
se vždy platilo a platí.  I já chci
parkovat tam, kde bydlím, a to
je víc. Úhrada za parkoviště  na
obvodu Prahy by měla být ce-
nově směrem do centra odstup-
ňovaná, tím by se podpořilo vy-
užívání parkovišť na okraji
Prahy. Také na ulicích parkuje
řada aut, která jsou vedena jako
podnikatelská. Za tato auta by
měly být zavedeny poplatky,
protože slouží k dosažení pří-
jmu a obyvatel Prahy by měl
mít možnost podle svého byd-
liště zaparkovat v jeho okolí.
Neshledávám jako dobré, kdy si
majitel služebního auta (třeba
i dodávky), parkuje kromě své -
ho rodinného vozu blízko bytu,
je to pro něj pohodlné a obyva-
telé z okolí nemohou zaparko-
vat ani svým rodinným autem.

Dalším důvodem nedostatku
parkovacích míst je to, že státní
instituce „šetří“ za vybudování
parkoviště pro návštěvníky.
Např. v okolí našeho bydliště je
Justiční areál Míčánky, kde sídlí
5 pražských soudů a kde pracu -
je 1000 zaměstnanců. Rovněž
tam jezdí řada občanů vyřídit si
záležitosti a v okolí areálu není
parkoviště pro veřejnost. Par-
koviště je v areálu, ale jen pro
zaměstnance soudů a státních
zastupitelství. K soudním jed-

náním jezdí advokáti, kteří ne je -
dou veřejnou dopravou, a zapar-
kují na úkor místních oby vatel.
Úřad MČ Praha 10 by měl hájit
zájem především občanů, kteří
jej volili. Bylo by žádoucí, kdyby
se v okolí těchto institucí zřídilo
parkoviště placené a příjem by
šel do příjmu obce. Za parko-
vání auta označeného známkou
místa bydliště by se platit ne-
muselo.

Naprosto nedostatečné je ře-
šení parkování pro návštěvníky
Arény v Edenu. Při jakékoli ak -
ci se parkuje i na zelených plo-
chách v okolí a v okolí bytu nelze
zaparkovat. Člověk by měl sle-
dovat, kdy se co koná, a podle
toho plánovat odjezdy s autem,
jinak se vystavuje nebezpečí, že
bude parkovat 2 km od bytu, za-
tímco návštěvník akce pořáda -
né soukromou firmou parkuje
hned v okolí Aré ny. Z po  řá da -
ných akcí má vlastník zisk, proč
nevytváří podmínky na svém
po zemku pro parkování ná -
vštěvníků? Městská policie to
vů bec nepostihuje. Návštěvníci,
kte ří přijedou autem, parkují
v okolních ulicích a místní oby-
vatel nemá možnost zaparkovat
v místě bydliště.

Mírnější formou je zavedení
zón po 18.00 hodině, kdy by ne-
měla v zóně parkovat auta ob-
čanů, kteří tam nemají bydliště.
Zájem menšiny je zatím v Pra -
ze 10 nadřazován nad zájem
většiny, tj. místních obyvatel.
Pro to na závěr volám pro zave-
dení zón placeného stání v Pra -
ze 10, čím víc se nás ozve, tím
větší váha bude tomuto řešení
dána.

Jaroslava Kunecká

Celoplošné referendum
ohledně parkování, které
proběhlo před několika

lety na Praze 10, bylo naprosto
k ničemu, protože každá oblast
Prahy 10 má pro parkování jiné
podmínky a tam kde nemají zá-
sadní problémy s parkováním
a ještě se jim daří zaparkovat
v rodině další auta nebo auta
služební, nebudou hlasovat pro
zavedení parkovacích zón.
Z těch to důvodů nás vždycky
bude PRO méně a nikdy řešení
problémů s parkováním v urči-
tých oblastech Prahy 10 nedo-
sáhneme.

Obecně si myslím, že by se
parkování mělo řešit globálně
v celé Praze. Dnes na nekoncep -
ční systém doplácejí vlastně
všichni. Ti co v Praze bydlí trva -
le, ti co zde bydlí v pronajatých
bytech, ti co jezdí do Prahy za
prací i ti, co do Prahy zavítají
jen příležitostně. Bydlím na
roz hraní Prahy 2 a Prahy 10
a i nedaleko Prahy 3. V obou
těchto městských částech jsou
delší dobu zavedeny parkovací
zóny a parkování je pro obyva-
tele přilehlé Prahy 10 rok od
roku horší a horší.

Je to nejen tím, že lidé, kteří
bydlí v pronajatých bytech Pra -
hy 2 a 3 a nejsou tam trvale hlá-
šeni, parkují u nás na Praze 10,
aby nemuseli platit drahé par-
kovné na platících zónách, pro-
tože nemají nárok na zlevněné
parkovné, ale parkují zde i stu-
denti  vysoké školy v Estonské
ulici, kteří se sjíždějí z celé re -
pu bliky a v poslední době i pří-
ležitostně parkující ná vštěv níci
Prahy. Vinohrady a Vr šovice
jsou totiž nyní  nejblíž centru

Parkovací zóny

v Praze 10
Parkování trápí obyvatele desáté městské

části. Jaké jsou jejich argumenty pro

zavedení takzvaných parkovacích zón?

A které oblasti jsou problematické?
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téma čtenářů

Koupím
sklo, porcelán a další

Zároveň
stěhuji a vyklízím

Děkuji. Tel.: 608 203 342
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Květinářství Jasmín
Račiněveská 2444, 19016 Praha, Újezd nad Lesy

Tel.: 773 679 393 nebo 608 982 711
www.kvetiny-jasmin.cz

www.facebook.com/KvetinyJasmin
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Děkujeme všem zákazníkům za přízeň v roce 2016
a přejeme VŠEM do roku 2017 hodně zdraví a štěstí.
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Přijmeme prodavačku-če/floristku
na plný nebo částečný úvazek s praxí!

Info: 608 982 711

❐ Broušení parket
❐ Pokládky vynilu
❐ Koberce
❐ PVC
❐ Malířské práce
❐ Vyrovnání podkladů
❐ Nivelace
❐ Pokládky včetně materiálu

OBHLÍDKY ZDARMA ● MOŽNOST SLEV

PODLAHÁŘSTVÍ ZÁTKA
tel.: 777 290 250
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Chcete inzerovat ve Vaše 10?

Volejte Zuzanu
774 582 244

Více na www.vase10.cz

bez povinnosti placení za par-
kování.

Proto i zavedení parkovacích
zón v dalších městských čás-
tech, které sice nesousedí
s Pra   hou 10, se podepsalo na
parkování v naší části Vinohrad
a Vršovic. Mě konkrétně trápí
oblast Francouzská, Ruská,
Mos kevská, Kodaňská, Mos -
kev  ská… Ale nebude to jenom
zde. Není výjimkou, že po ho-
dině hledání  se rozhlížím po
parkování až   v oblastech u Sla-
vie, Bohemky, Vinohradské ne-
mocnice. Jsem pak šťastná, že
najdu místo vzdálené třeba
i 10–15 minut od svého bydliš -
tě. Nikdo si nedovede předsta-
vit tu beznaděj, když kroužíte
hodinu v ulicích Prahy 10 a ne-
máte kam auto zaparkovat.

Na druhou stranu se cítím
velmi diskriminovaná, když při
hledání místa projíždím uli-
cemi, kde je rozhraní Prahy 2
a 10 nebo Prahy 3 a 10 a na de-
sítce je auto na autě a na Praze
2 a 3 jsou volná místa k parko-
vání. Proč může člověk z Prahy
2,3 bezplatně parkovat u nás

a proč  občan Prahy 10 nemůže
parkovat na Praze 2,3? Proč se
v této situaci nemyslí na trvale
žijící občany a nesjedná Měst-
ská část Praha 10 s Prahou 2
nějaké průnikové zóny – tedy
možnost udělit občanům z při-
lehlých ulic Prahy 10 parkovat
na Praze 2 třeba ve vyjmenova-
ných ulicích a i za rozumný
roční poplatek? Ráda si ho za-
platím.

Diskriminaci cítím i v tom, že
své auto nemohu kdykoli dle
potřeby využívat – na nákupy,
k převozu mé 85leté maminky
k doktorům, k návštěvě vnou-
čat, která bydlí na okraji Pra -
hy…, protože když zaparkuji,
z místa se  nehnu, abych nepro-
žívala trauma s hledáním mís -
ta. Bohužel takto se chová vět-
šina lidí v mém okolí, a chápu
je. Nemohou mě ani navštěvo-
vat mí příbuzní, známí, protože
u nás nezaparkují, nemají šanci
si zaplatit na pár hodin, dní par-
kování. I ceny nemovitostí pak
mají nižší cenu kvůli nemož-
nosti parkování… a tak bych
mohla pokračovat.

Dost mě jako občana Prahy
10 zamrzelo, když jsem minulý
rok žádala šéfa dopravního od-
boru Městské části Praha 10
o vyjádření, jak tuto neúnosnou
situaci chce Praha 10 řešit, že
jeho odpověď byla bez zájmu
a bez možného náznaku řešení
i do budoucna.

Takže na dotaz, zda zóny na
Praze 10 ANO či NE, říkám
ANO v určitých problematic-
kých částech do komplexního
vyřešení této problematiky v ce -
lé Praze.

Dagmar Kopicová

Ve Vršovicích bydlím třetí
rok. Rezidentem nejsem,
trvalé bydliště mám

v jiném kraji. Přesto bych ocenil
placené zóny parkování na Pra -
ze 10, protože na řadě míst
jsou odstavené nepojízdné vra -
ky a další část tvoří auta lidí,
kteří tu ani nepracují, ani neby -
dlí. Byl bych pro, aby rezidenti
za roční parkování platili třeba
5000 a nerezidenti by mu   seli
platit 10 tisíc, ale hlav  ně, ať se
k tomu problému MČ Prahy 10

už konečně postaví če lem. Ob-
jíždět hodinu Vr šo vice v 10 ve -
čer a nenacházet místo k zapar-
kování je deprimující a často mě
to dohání k zoufalému jednání
parkovat v zákazu nebo parko-
vat 5 kilometrů od mého bytu.
Je to nekomfortní a zastupitelé,
pokud za něco stojí, by měli
problém vyřešit co nejdřív. Před
5 lety už bylo totiž v téhle otáz -
ce pozdě. 

Mgr. Radek Kolařík, DiS.
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osobnost Prahy 10

Naposledy ocenění převzal náčelník
indiánského kmene Kikapů, světo-
známý cestovatel, etnograf a spiso-

vatel JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl. „Tako-
vých lidí, kteří dělají dobré jméno naší
městské části, si musíme vážit. Věřím, že
udělení čestného občanství náš vděk uka-
zuje,“ řekl k ocenění starosta Prahy 10 Vla-
dimír Novák (ČSSD).

Stingl o svých cestách napsal více než
čtyřicet knih a natočil také desítky cesto-
pisných filmů a reportáží. Jeho práce pře-
kročila hranice, publikuje v zahraničních
časopisech a německá televize ARD s ním
natočila třináctidílný seriál.

„Čestným náčelníkem jsem tak trochu
jako doktor honoris causa, na velkou vzdá-
lenost. Ale čestným občanem Prahy 10, to
si budu uvědomovat každý den,“ řekl po
udělení ocenění novopečený čestný občan
Prahy 10. Stinglovo indiánské jméno zní
Okima – Ten, který vede.

JUDr. PhDr. Miloslav Stingl se narodil
v roce 1930 v Bílině, působil v Akademii
věd, odpovídal zde za výzkum mimoevrop-
ských národů, jejich kultur a umění. Při

svých zahraničních pobytech působil na
zahraničních univerzitách a vědeckých ús -
tavech. Miloslav Stingl je světově uznáva-

ným odborníkem v etnografii a je předním
znalcem indiánských a oceánských kultur.
Dopo sud realizoval mnoho desítek cest,
například jen Novou Guineu navštívil jede-
náctkrát. V zahraničí strávil přes dvacet let
svého života, podnikl 14 cest okolo světa
a navštívil asi 150 zemí. Nejdelší cesta tr-
vala skoro tři roky, z toho šest měsíců žil
s Eskymáky v Kanadě. Je také čestným ná-
čelníkem indiánského kmene Kikapů, také
ovládá 16 jazyků, například angličtinu,
něm  činu, španělštinu, ruštinu, ale učil se
třeba i maorštinu.

Celkem v loňském roce udělila desítka
čestné občanství čtyřem osobnostem, ve -
dle Miloslava Stingla byla oceněna práce
Ing. Karla Výruta, CSc., prof. MUDr. Josefa
Hyánka, DrSc. a čtvrtým oceněným byl
Ing. Antonín Štícha.

Čestným občanem Prahy 10 je

indiánský náčelník

Čtyři osobnosti se v průběhu loňského roku staly čestnými

občany desáté městské části. Ocenění je udělováno lidem,

jež se zvláštním způsobem zasloužili o rozvoj městské

části, přispěli k jejímu zviditelnění, reprezentaci či dosáhli

významných úspěchů na poli vědy, sportu, kultury či

vzdělávání.

Čestní občané Prahy 10
V roce 2016 byla udělena čestná občanství Prahy 10 čtyřem osobnostem. Zís kali je
lidé, kteří se zvláštním způsobem zasloužili o rozvoj městské části, přispě li k jejímu
zviditelnění, reprezentaci či dosáhli významných úspěchů na poli vědy, sportu, kul-
tury či vzdělávání.
Čestnými občany Prahy 10 se loni stali: 
■ Ing. Karel Výrut, CSc. in memoriam – rodák ze Strašnic, pedagog, zastupitel MČ Pra -
ha 10, starosta MČ Praha 10.
■ Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. – od roku 1992 působil jako primář oddělení klinické
biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce, kde dosud vede meta-
bolickou ambulanci.
■ Ing. Antonín Štícha – plukovník Armády České republiky ve výslužbě.
■ JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl – světoznámý cestovatel, etnograf a spisovatel.
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volný čas
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KREJČOVSKÝ ATELIÉR

NOVĚ OTEVŘENO

Sedlčanská 1327/65
Praha 4 – Kačerov
Tel. 734 50 20 30

Otevírací doba:
Po–Pá 12–17

St 12–18

❱❱ Úpravy a opravy oděvů
❱❱ Sběrna čištění oděvů
❱❱ Zakázkové šití a svatební doplňky

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz
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Už tuto středu 8. února

jsou v knihovně vítáni
fanoušci detektivek, po -

řad nazvaný Detektivní a soci-
ální romány o zločinu začíná
přesně v 18.00 hodin. Bude se
diskutovat a vyměňovat své
čtenářské dojmy a tipy na knihy
plné zločinu.

Ten, kdo miluje cestovatelské
zajímavosti, by určitě neměl ve
středu 22. února vynechat

před nášku nazvanou Cesta na
sever – Island. Bude se číst ze
starých českých cestopisů po
Islandu a přítomní hosté se vy-
dají po literárních stopách dáv-
ných českých cestovatelů. Při-
praveno bude také promítání
fotografií z dob dávno minulých
i ze současnosti. Islandský ve -
čer, který připravil Skandináv-
ský dům, začne v 18.00 hodin
a potrvá hodinu a půl. Vstupné

Divadlo a přednášky
v Domě čtení
Celou řadu aktivit nachystala na únor pro
obyvatele Prahy 10 pobočka pražské
městské knihovny Dům čtení. Na své si
přijdou jak děti, tak i dospělí. Připraveno je
divadelní představení pro nejmenší a také
řada přednášek.

je zdarma. O důležitém tématu
se v Domě čtení v Ruské ulici
bude mluvit ve středu 15. úno -
ra. V rámci diskusních večerů
nového patrona Domu čtení na
rok 2017, básníka a šéfredak-
tora obtýdeníku Tvar Adama
Borziče, se bude mluvit o prob-
lémech sociální vyloučenosti
a so ciální chudoby. Adam Bor-
zič si bude v průběhu celého ná-
sledujícího roku zvát své hosty.
O tématu bude možné diskuto-

vat a také se podělit o vlastní
zku šenosti. Setkání v Domě
čtení začne v 18.00 hodin,
vstup je volný.

Dům čtení nezapomene
v úno ru ani na děti. K těm se
vrátí oblíbený Méďa Tulák,
v úno ru dokonce dvakrát. Nej-
prve 10. února od 14.00 do
15.00 hodin dětem řekne svoji
hádanku, 24. února děti s Mé -
ďou doplavou do pohádkového
příběhu rybek Dory a Nema.

Co se koná:
■ Středa 8. února – Pořad nazvaný Detektivní a sociální romá -
ny o zločinu začíná přesně v 18.00 hodin. 
■ Středa 22. února – Přednáška nazvaná Cesta na sever – Is-
land. Bude se číst ze starých českých cestopisů po Islandu a při-
praveno bude také promítání fotografií.
■ Středa 15. února – V rámci diskusních večerů nového patro -
na Domu čtení na rok 2017, básníka a šéfredaktora obtýdeníku
Tvar Adama Borziče, se bude mluvit o problémech sociální vy-
loučenosti a sociální chudoby.
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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sport

Desítka zná své
nejlepší sportovce
Nejlepší sportovce si vybrala desátá

městská část. V klání Sportovec roku

Prahy 10 uspěli ti, kteří v minulém roce

podali výjimečné sportovní výkony.

Nominovat mohli desít -
kové spor tovní hvěz    dy,
kte ré by si zasloužily

oce nění, oby vatelé desáté měst-
ské části, ale i sportovní kluby,
školy a další místní organizace
do loňského října. Nominovalo
se ve čtyřech kategoriích, a to
jednotlivci, sportovní týmy, tre-
nér roku a sportovní legenda.
Ty, kteří se nakonec mohou ti-
tulem Sportovec roku Prahy 10

pyšnit, vybrali členové sportov-
ního výboru.

„V rámci projektu chceme
představit občanům Prahy 10
sportovce z jejich okolí, soused-
ství, městské části, kteří do -
sáhli vynikajících úspěchů ve
své disciplíně. Ať už při mis -
trovství republiky, mezinárod-
ních utkáních či na olympij-
ských hrách,“ uvedl uvolněný
radní pro územní rozvoj a sport

a volný čas Bohumil Zoufalík
(NPP10-HZLD).

Praha 10 sportovní anketu
pořádá pravidelně, a to mimo
jiné proto, aby představila i mé -
ně známé, ale neméně úspěšné
sportovce s vazbou na měst-
skou část. „Snažíme se ukázat
občanům, že sportovní osob-
nosti na různých výkonnost-
ních úrovních mo hou potkat
mezi svými spolužáky, přáteli,
ale i v rodině či sportovním od-
díle. Naší snahou je také moti-
vovat veřejnost, aby se více za-
jímala o sport ve svém okolí

a aktivně se do sportování zapo-
jila,“ dodal rad ní Bohumil Zou-
falík.

Předsedkyně sportovního vý -
bo ru desítkového zastupitel-
stva Kateřina Peštová (ČSSD)
připomněla, že mezi navrže -
nými a následně oceněnými
spor tov ci byli i dva olympionici
z olympiády v Riu. „Praha 10
má spou s    tu nadějných sportov -
ců a společně s nimi se budu
snažit přiblížit jednotlivé spor -
ty našim občanům v projektu
Aktivní desít ka,“ uvedla Kate-
řina Peštová.

Sportovci roku Prahy 10
■ Jednotlivci
Kristýna Fleissnerová – veslování
Jan Fleissner – veslování
Mia Čadková – sportovní gymnastika
Vendula Měrková – sportovní gymnastika
Diana Marešová – Cheerleading
Gilca Marian – řecko-římský zápas
Martina Moravčíková – plavání
Eva Jarošová – plavání
Marcela Šťastná – plavání
Anna Kolářová – plavání
■ Sportovní týmy
Taneční skupina SC Nextyle – street dance
Fotbalistky SK Slavia Praha
■ Sportovní legenda
Ferdinand Veverka – pozemní hokej
Jiří Baštář (in memoriam) – lukostřelba
■ Trenér roku
Luboš Zelenka – kuželky
Anton Mišovec – ženský fotbalový tým SK Slavia Praha

Zdroj MČ Praha 10
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Internetový portál zaměřený na pražskou 
publicistiku a zpravodajství

Aktuální i nadčasové zprávy z metropole

Prostor pro politiky i odborníky s protichůdnými názory

 Najdete nás i na www.facebook.com/prazskypatriot

Zpravodajství  
z metropole

Pražská politika
Pražský život

Pražská kultura

Pražské krimi
Pražská doprava

Pražský sport
Víkendové tipy

Seniorská Praha

Dětská Praha
Lifestyle/Zdraví

Byznys
Právní poradna
Nabídky práce

www.prazskypatriot.cz

Kontakt pro inzerenty: Libor Rys, libor.rys@a11.cz, telefon: 602 444 693




