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editorial

Vážení čtenáři,
jste spokojeni s úklidem
chodníků během letošní zi -
my, nebo měl rezervy? A víte
vůbec, kdo je za jejich údrž -
bu zodpovědný? Je to ve vět-
šině případů pražský magis-
trát, respektive Technická
sprá va komunikací. Některé
městské části by ale stály
o to, aby byl úklid, a to nejen
během zimy, svěřen jim, sa -
mozřej mě spolu s dostatkem
finan cí. Jak je na tom Pra -
ha 10? S nadcházejícím ja -

rem se neprobouzí jen příroda, ale začíná i sezona volno-
časových akcí. Najednou budete mít možná problém
vybrat si, co navštívit dřív. Zajímavý projekt chystá třeba
vršovické diva dlo Mana, půjde o třídenní festival, díky
kterému dostanete možnost poznat jindy nepřístupná
místa. Snad bude pro vás zajímavé povídání s architek-
tem Davidem Mateáskem. Mluví o své vášni pro architek-
turu a přináší zajímavý pohled na desítku. Připomínáme
také termíny blížících se zápisů do základních škol. Co je
potřeba k zápisu přinést, koho se týkají a jak žádat o od-
klad povinné školní docházky?

Vaše Zuzana
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Rodiče mohou říct
názor na využití hotelu

Sérii veřejných slyšení uspořádá
radnice desáté městské části pro
ro diče dětí v průběhu března

a dubna na základních školách. Deba-
tovat se bude o dalším využití Horské -
ho hotelu v Krkonoších. Rodiče mohou
sdělit svůj názor na využití hotelu, na
veřejné slyšení obdrží pozvánku s ter-
mínem, kdy se koná ve škole, jež na -
vštěvuje jejich dítě. Setkání jsou urče -
na pouze pro rodiče dětí navštěvující
konkrétní školu. První ze série slyšení
se bude konat 13. března od 17.30
hodin, a to v Základní škole Gutova.

Výtvarné klání
pro děti

Výtvarnou soutěž pro děti nazva-
nou Pohádkový svět připravil
pro malé i starší výtvarníky Dům

dětí a mládeže v Praze 10. Jde o výtvar -
ně-keramickou soutěž pro děti, zúčast-
nit se mohou i ti zájemci, kteří nena -
vštěvující zájmové kroužky domu dětí.
Své práce je třeba označit jménem,
věkem, kontaktem (e-mail, mobil)
a odevzdat v kanceláři DDM v Uhříněv -
si nebo je poslat poštou, a to do 10. dub -
na. Vítězné práce budou od 27. dub  na
do 19. května vystaveny v mu zeu. Sou-
těž je určena pro děti od tří do patnácti
let.

Divadlo Na Fidlovačce uvádí v české premiéře

Premiéra: 16. 3. 2017
Reprízy: 18. 3. | 21. 3. | 1. 4. | 19. 4. 2017

www.fidlovacka.cz

INZERCE V10-0325

Obnova stromořadí
V Olšinách

Dny otevřených dveří
ve školkách nebudou

Úklid komunikací
v Praze 10

Obnova jižní části uličního stromo-
řadí začala v ulici V Olšinách v úse -
ku ulic Starostrašnická–Úvalská.

Jde o 134 stromů, na základě dendrologic-
kého posouzení bylo navrženo 77 stromů
odstranit, správce požádal o odstranění 53
stro mů, ty tedy budou pokáceny. Stejný
počet stromů bude vysázen, zároveň s ná-
hradní výsadbou bude realizováno dosa-

zení stávajících volných míst, celkem tedy
bude vysazeno více než sedm desítek stro -
mů. V současnosti ve stromořadí rostou
sa kury, nově se bude jako náhrada za po-
kácené dřeviny sázet buď kultivar Shirofu-
gen a na základě diskuse s občany i se
správcem stromořadí bude při výběru do-
davatele nových stromů možné využít
i kultivar Kanzan.

Zrušeny jsou pro letošní rok dny ote-
vřených dveří v mateřských školkách
zřizovaných desátou městskou částí,

a to z bezpečnostních důvodů. Zápisy do

mateřinek se letos budou konat v květnu,
kvůli posunutí zápisů do škol. Termíny na-
jdou rodiče na webových stránkách jednot-
livých mateřinek.

Komplexní pozimní úklid komunikací
se bude konat v Praze 10. Napláno-
ván je na měsíce duben a květen.

Ter míny čištění jednotlivých ulic jsou k dis-
pozici na webu městské části a také na
stránkách Technické správy komunikací.

V termínech úklidu je třeba věnovat pozor-
nost přechodnému dopravnímu značení
zá kaz zastavení. Jinak majitelům aut hrozí
odtažení vozidla. Úklid bude v desáté měst-
ské části probíhat vždy mezi 8.00 a 15.00
ho  dinou.
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Katalog přináší
informace o Praze

Webové stránky Katalog měst-
ských částí může nově využí-
vat veřejnost. Web spustil

v úno ru Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy (IPR). „Paleta in-
formací, které Katalog městských částí
nabízí, je skutečně široká,“ uvedl On-
dřej Boháč, ředitel IPR Praha s tím, že
informace jsou vždy vztaženy k území
konkrétní městské části. Návštěvníci
webu se dozvědí jednak základní infor-
mace, jako je rozloha, hustota zalidně -
ní či věková struktura obyvatel, jednak
také třeba zajímavá data, jako je napří-
klad počet obyvatel v ambulantní péči
na jednoho lékaře. Katalog městských
částí je k dispozi ci na webových strán-
kách  http://katalog-mc.iprpraha.cz/.

Včelařské kurzy
pro začátečníky

Včelařské kurzy připravuje na
bře zen v Toulcově dvoře nezis -
ková organizace ENVIRA, o. p. s.

Pro úplné začátečníky je určen kurz,
který se bude konat 16. března od
17.00 hodin. Přítomní se dozvědí celou
řadu informací, například na co se při-
pravit během včelařského roku, jak si
správně nastavit ekonomiku včelař-
ského provozu či jaké jsou včelí pro-
dukty.

INZERCE V10-0313

Motocykl a šest mobilních telefonů
předala radnice desáté městské
části policistům. Jde o dary, které

mají posloužit k výkonu služby řadových
policistů. „Zlepšení podmínek pro zajištění
bezpečnosti obyvatel dlouhodobě patří me -
zi priority městské části,“ okomentoval dar
starosta Prahy 10 Vladimír Novák (ČSSD).
„V tomto ohledu suplujeme stát a snažíme
se policistům poskytnout takové vybavení,
které ke své práci potřebují,“ doplnil místo-
starosta Prahy 10 Radek Lojda. Motorky

bude policie využívat zejména při bezpeč-
nostních opatřeních, jako jsou fotbalová
utkání v Ďolíčku nebo Edenu, při hokejo-
vých zápasech nebo velkých kulturních ak-
cích. „Motocykl, který jsme dosud využíva -
li, byl jen zapůjčený a už dosluhuje. Ten,
který jsme dostali od Prahy 10, bude náš
první vlastní, díky němu bude výkon služby
příjemnější a bezvadnější – motorkou se
totiž snáz dostaneme tam, kam s autem
nemůžeme,“ uvedla ředitelka oblastního
ře ditelství policie Renáta Havlíková.

Policie dostala
motorku a telefony

Desítka podpořila
vznik tramvajové smyčky

Vznik tramvajové smyčky na Zahrad-
ním Městě, která má posílit dopravu
u budoucího nádraží na Zahradním

Městě, podpořili radní desáté městské
části. Jde o návrh pražského dopravního
podniku. „Tramvajová smyčka a železniční
stanice na Zahradním Městě jsou dva sa-
mostatné projekty, které spolu ale úzce
souvisí. V rámci optimalizace traťového
úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n. totiž
Správa železniční a dopravní cesty počítá
se vznikem nové významné železniční sta-
nice. Dopravní podnik hl. m. Prahy chce
proto k budoucí železniční stanici Zahrad -
ní Město, přidat jednu tramvajovou smyč -

ku a novou zastávku, díky čemuž v místě
vznikne významný přestupní uzel mezi
vla kovými, tramvajovými a autobusovými
spoji,“ poznamenal radní pro dopravu Mar-
tin Hejl. Nová tramvajová smyčka by vznik -
la u křížení ulic Švehlova a Ždánická, tedy
pod mostem Jižní spojky. Měly by tam kon-
čit spoje, které se nyní otáčí na smyčce Ra-
došovická. Část spojů by tak končila na
smyč ce Zahradní Město, část až na zastáv -
ce Nádraží Hostivař. Radošovická by slou-
žila pouze nočním linkám. „Počítáme s tím,
že na tramvajové zastávce na Zahradním
Městě by stavěly všechny spoje, ale na
smyč ce se otáčely jen ty mimo špičku.“
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Určitě nepatříte k těm, kteří pova-
žují pivo za podřadný nápoj. Věděli
jste ale, že se pivo také běžně degus-
tuje, stejně jako to znáte například
u vína? Jaké jsou základní zásady
takové pivní degustace? Pivo vždy
ochutnávejte když jste v klidu, dobré
náladě a psychické kondici, bude to
zábava. Obzvláště pokud si naplánu-
jete degustaci hned několika růz-
ných piv najednou. V takovém pří-
padě si předem piva seřaďte podle typu. Začněte lehčími, slabšími
pivy a pokračujte k silnějším, výrazným. Můžete také použít tak-
zvaný neutralizátor chuti – bílé pečivo, jemný sýr, nekořeněný
salám nebo třeba dušenou šunku. Nezapomeňte, že špatná tep-
lota piva, obzvláště přílišný chlad, má tendenci maskovat chutě.
Pivo nalévejte vždy výhradně do čisté sklenice, nikdy do stejné,
v které už předtím bylo jiné pivo. K nalitému pivu nejdříve při-
čichněte, čich je totiž velmi úzce propojen s chutí. Po napití pivo
musíte spolknout, nejlépe se tak dostane k receptorům hořkosti
na vašem jazyku. To je významný a příjemný rozdíl oproti degus-
taci vína. Užívejte si to, pivo je přece naše národní bohatství. 

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

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

INZERCE V10-0316INZERCE V10-0320

WWW.VIVO-HOSTIVAR.CZ

 ZDARMA OD 16:00
06. 3.  MÁME RÁDI ZVÍŘATA – výroba papírových zvířátek
13. 3.  KOUZLÍME S PŘÍRODOU – skládané obrázky z přírodních materiálů 
20. 3.   VÍTÁNÍ JARA – veselá ptačí dekorace
 27.  3.   SLAVÍME SVĚTOVÝ DEN DIVADLA – výroba loutkového divadélka

Pro účast je nutná registrace na registrace.hostivar@vivo-shopping.com.

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.

Fitness Slavia se nachází
v areálu Halových sportů
Slavia Praha vedle bazé -

nu. Cvičit tady lze i bez podepi-
sování smlouvy, jak tomu bý vá
zvykem u fitness řetěz ců. Nale-
znete zde příjemnou klubovou
atmosféru a vstříc  ný přístup.
Služ by Fitness Slavia využívá
řada profesionálních i amatér-
ských sportovců z různých
sportovních odvětví nejen ze
Slavie. Přijď si k nám proto zvý-
šit kondici i Ty!

Posilovna se skládá ze třech
částí. V první části je umístěna
cardio zóna, ve které naleznete
běhací trenažér, stepper a sta-
cionární kola. Druhá část se
skládá převážně z posilovacích
strojů, které přesně vedou Váš

pohyb a izolovaně procvičují da -
nou svalovou partii. Třetí část
je určena hlavně pro pokročilé
cvičence a sportovce. Najdete
zde volné nakládací činky, sto-
jany, jednoruční čin ky, poloho-
vací lavice, hrazdu, bradla.

Fitness Slavia
www.slaviafitness.cz

Vladivostocká 1460/10,
Praha 10

Fitness Slavia se nachází
v areálu Halových sportů
Sla via Praha vedle bazénu

tel: +420 267 310 484
e–mail: martin@slaviafitness.cz

Pondělí–pátek 7.00–22.00
Sobota–neděle 8.00–21.00

Fitness Slavia
Příjemná atmosféra
a vstřícný přístup
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Rekonstrukce malešické polikliniky
a Heroldových sadů, navýšení kapa-
city mateřských i základních škol,

modernizace školních jídelen, ale také
opra vy kina Vzlet nebo vybudování nízko-
prahového centra – to jsou zásadní naplá-
nované investice letošního roku, na které
je vyčleněna necelá polovina plánovaných
výdajů. „Městská část v posledních letech
neinvestovala v takovém rozsahu. Naším

úkolem pro letošní rok je reálně zvýšit
objem investic a aktivně se tak zasadit
o rozvoj Prahy 10,“ řekl ke schválenému
rozpočtu starosta Prahy 10 Vladimír No -
vák (ČSSD).

„Projekty, které máme připravené, jsou
kvalitní a u mnoha z nich se čekalo právě
jen na schválení rozpočtu. Věřím, že oby-
vatelé Prahy 10 změny pocítí velmi rych -
le,“ dodal starosta Vladimír Novák.

Praha 10 schválila rozpočet,
počítá s investicemi
Rozpočet na letošní rok má schválený desátá městská část.
Vyplývá z něj, že na investiční výdaje je vyčleněno celkem
573 milionů korun.

Rozpočet je schodkový, městská část ale
neplánuje zadlužování. „V žádném případě
se nejedná o „projídací“ rozpočet. Aby se
městská část mohla rozvíjet, je třeba pe-
níze investovat, ne na nich, lidově řečeno,
sedět. Přebytky z minulých let jsou dány
právě realizovanými úsporami. Rozpočet
je postavený tak, aby Praha 10 investovala
– ale ze svého, nikoli na dluh,“ doplnil prv -
ní zástupce starosty Tomáš Pek s tím, že in-
vestice do majetku města jsou nutné. „Není
to tak, že si můžeme říct, že investovat pro-
stě nebudeme. Pokud to neuděláme, jen
rozhodnutí budeme tlačit před sebou
a problém nás dříve či později dožene.“

Třeba Praha 5 nebo 6 by stála o změnu
pravomocí. O chodníky by se měst-
ské části raději staraly samy s tím, že

by na zajištění pořádku, a to nejen v přípa -
dě sněžení, ale třeba i na podzim, dostaly
dostatečné množství finančních prostřed -
ků. Zastánci změny vidí výhodu v tom, že
by systém byl čitelný, lidé by věděli, kdo je
za úklid zodpovědný a městské části by se
navíc o úklid staraly lépe.

S tím souhlasí Bohuslav Svoboda, před-
seda desítkové ODS. „Údržba chodníků by
podle mého názoru měla být jednoznačně
v rukách městských částí. Proč? A kdo to
zaplatí? Odpověď na první otázku je cel-
kem jasná. Městská část má mnohem blíže
k lidem, kteří v ní bydlí, její vedení zná mís -
ta, kudy chodí lidé nejvíce, který chodník
musí být odklizen jako první, a kde „to klid -

ně hodinu počká“. A navíc, pokud budou
lidé s úklidem nespokojeni, jednoduše to
řeknou na příslušném úřadu MČ, který to
potom bude řešit, ne se obracet na ma -
gistrát, který se k tomu možná někdy do -
sta ne,“ míní Bohuslav Svoboda s tím, že
magi strát hlavního města Prahy by měl
částečně snížit rozpočet a získané pro-
středky převést na městské části.

Že městská část by se o úklid chodníků
postarala lépe si myslí i zastupitel opoziční
koalice Vlasta RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
„V koalici Vlasta ctíme pravidlo, podle nějž
problém nemá řešit „někdo nahoře“, ale
ten, kdo je mu nejblíže. Během letošní tuhé
zimy se opět ukázalo, že současný model,
kdy většinu chodníků má udržovat hl. m.
Praha prostřednictvím Technické správy
komunikací, prostě nefunguje dobře. Do-

Úklid chodníků.
Kdo má mít zodpovědnost?
Letošní sněžení otevřelo v pražských městských částech
téma, kdo by měl být zodpovědný za úklid chodníků.
Momentálně je to v drtivé většině případů pražský
magistrát, respektive Technická správa komunikací. Někde
ale volají po změně.

mníváme se, že městská část by to dokáza -
la lépe, zároveň ale říkáme, že pak je nut -
né, aby nám na to hlavní město dalo pro-
středky,“ domnívá se Miloslav Müller. 

Zákonem z roku 2009 přešla povinnost
úklidu sněhu z majitelů přilehlých nemovi-
tostí na vlastníka pozemku, což je ve vět-
šině případů obec. Vlastník pozemku je
tedy zodpovědný i za to, když se na neukli-
zeném chodníku někdo zraní. V zákoně je
však zakotveno, že zodpovědnost za škodu
vzniká vlastníkovi jen tehdy, pokud nepro-
káže, že odpovídající stav chodníku nebylo
možné zajistit, třeba kvůli nenadálé sně-
hové kalamitě. A Ústavní soud dokonce do-
plnil, že svoji část zodpovědnosti nese
i cho dec, který musí brát stav chodníku
v po taz. Ani majitelé nemovitostí však ne-
jsou zcela zproštěni odpovědnosti. Musí
například zabránit pádu rampouchů nebo
sněhu ze střechy. 

Jak jste spokojeni s úklidem chodníků
v Praze 10 během letošní zimy? Kdo by
podle vás měl mít povinnost úklid zajistit?
Napište nám svůj názor na mailovou adre -
su zuzana.purova@a11.cz. V příštím vy-
dání vám k tématu přineseme názory poli-
tiků městské části Praha 10.
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„Vposledním ročníku
škol ky tak má před-
školáček dostatek ča -

su na pozvolnou a cílenou pre-
ventivní přípravu, případně na
rozvoj nevyzrálých funkcí. Cí -
lem naší přípravné třídy je při-
pravit děti k úspěšnému startu
a na přijímací zkoušky v jaké-
koli základní škole – ať již stát -
ní, soukromé, jazykové, biling -
vní či jiné. Ve školce Happy
Hippos máme již třináct let
v tomto ohledu 100% úspěš-

nost,“ vysvětlují Markéta Hruš -
ková, ředitelka školky Happy
Hippos a Mgr. et Mgr. Simona
Jetmarová, speciální pedagog,
arteterapeut, artefiletik. 

Pro pestrost činností použí-
váme interaktivní a klasickou
tabuli, didaktické hry, pracovní
listy, obrázky a různé předměty
k manipulaci, uplatňujeme hra -
vé metody. Děti pracují s kni-
hou určenou pro předškolní
vzdě lávání Už se těším do školy,
do výuky je zařazen ucelený sti-

mulační program pro předško-
láky MAXÍK. Každodenní pří-
prava zahrnuje dovednosti,
kte ré by měl každý předškolák
zvádnout, např. v rámci sebe-
obsluhy vedeme děti k zvlád-
nutí osobní hygieny, samostat-
nému oblékání a obouvání,
za  vazování si tkaniček, k použí-
vání nože a vidličky při jídle,
rozvíjíme sociální dovednosti
dětí, jak jednat a spolupracovat
s ostatními, umět požádat o po -
moc a nabídnout ji, při jazykové IN

ZE
RC

E 
V

10
-0

30
7

V Happy Hippos
otevíráme Hroší přípravku

Přípravná třída je novinkou anglické mateřinky Happy Hippos.
Určena je především dětem, které jsou posledním rokem
v mateřské škole (dovrší v tomto roce šesti let) anebo dětem
s odkladem školní docházky. 

výchově zdokonalujeme vyja-
dřovací schopnosti a učíme se
naslouchat ostatním, klást jed-
noduché otázky, vyprávět jed-
noduchý příběh, vytleskat slova
na slabiky, určovat první a po-
slední písmenko ve slovech.

V oblasti matematických
představ pracujeme s čísly
a geometrickými tvary, s pojmy
před, za, uprostřed, vlevo,
vpra  vo, nahoře, dole apod.

Poslední vyučovací hodina je
věnována angličtině. V případě
absolventů školky Happy Hip-
pos či jiné anglické školky nava-
zujeme na stávající úroveň je-
jich znalostí. U dětí, které
s an gličtinou začínají, se sna-
žíme o nenásilné seznamování
s novým jazykem a jeho efek-
tivní používání. Odpoledne
mohou děti pokračovat v anglič-
tině v rámci zájmových krouž -
ků a pátek tradičně věnujeme
půldenním a celodenním výle-
tům za kulturou, do přírody
atd. a speciálním akcím, které
pořádá školka, v doprovodu na-
šich lektorů, rodilých mluvčí.

ANGELO PURGERT – FOTOGRAF
ŠIMON PEČENKA – PRODUCENT

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
CHARITY PHOTO EXHIBITION

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
PÁTEK 14. 4. 2017  V 17:00

OC METROPOLE ZLIČÍN, Praha 5

VÝSTAVA NA PODPORU KLINIKY DĚTSKÉ

HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL V PRAZE
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INZERCE V10-0304INZERCE V10-0302

VAŠE STAROSTI
S NEMOVITOSTMI

Prahu

RE/MAX

Kutnohorská 10/55
Praha 10 - Dolní Měcholupy

+420 728 880 880
albion@re-max.cz
www.remaxalbion.cz

RE/MAX Albion

Zápisy se letos poprvé ko-
nají v dubnu, ne v lednu
a v únoru, jak bylo dříve

běžné. Důvodem je snaha snížit
po čet odkladů povinné školní
docházky. Po kud i tak máte
pocit, že dítě není na nástup do
první třídy dostatečně zralé,
můžete o odklad požádat. Je
třeba tak učinit v době zápisu
dítěte do školy. O odkladu roz-
hoduje ředitel základní školy.

Odklad je přiznáván na jeden
rok, žádost je třeba doplnit
o do poručující posouzení pří-

slušného školského poraden-
ského zařízení a odborného lé-
kaře nebo klinického psycho-
loga. Začátek povinné školní
docházky lze ale odložit nejdéle
do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok
věku.

Povinná školní docházka za-
číná pro děti počátkem školního
roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku
věku.

K zápisu do škol musejí letos
přijít i ty děti, kte ré budou prav-

děpodobně mít povinnou školní
docházku odloženu.

Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do
konce června příslušného škol-
ního roku, může být přijato
k plnění povinné školní docház -
ky již v tomto školním roce,
je- li přiměřeně tělesně i dušev -
ně vyspělé. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období od
září do konce prosince je dopo-
ručující vyjádření školského po-
radenského zařízení a podmín-
kou přijetí dítěte narozeného

Zápisy do škol
Na co nezapomenout
Pouhý měsíc zbývá do startu zápisů do základních škol. Co je
třeba nezapomenout doma, kdo musí jít letos k zápisu do první
třídy a co na děti čeká?

od ledna do konce červ na je do-
poručující vyjádření školského
poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře.

K zápisu dítěte do školy je
třeba přinést rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče či zá-
konného zástupce. Děti budou
přijímány do škol v první řadě
na základě spádovosti, ta ur-
čuje, do které školy spadají děti
podle místa bydliště.

Přihlásit se však mohou děti
do jakékoli vybrané základní
školy bez ohledu na to, kde tr-
vale bydlí. Ve spádové škole ma -
jí však mís to přednostně zajiš-
těné.

Podle doporučení minister-
stva školství, které umístilo na
svých webových stránkách
www.msmt.cz „Desatero pro
rodiče dětí předškolního věku“,
by mělo dítě před nástupem do
školy například rozlišovat pra-
vou a levou stranu, umět si za-
vázat tkaničky, napočítat do
pěti, vyprávět příběh nebo
zvládnout telefonovat a tak
dále.
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● Proč jste se vlastně rozhodl pro povo-
lání architekta a kdy jste o této profesi
začal uvažovat?

Byla to vlastně šťastná náhoda, které se
v životě občas dějí. Prvopočátek byl na gym -
náziu. Do té doby jsem o profesi architekta
víceméně mnoho nevěděl. Myslel jsem si
tehdy, že se budu k dalšímu studiu hlásit na
nějaký přírodovědný obor. Kamarád měl
však v rodině architekty a chtěl se hlásit na
architekturu. To mě zaujalo. Už na základ -
ní škole mě bavilo kreslení a díky skvělé
paní učitelce na výtvarnou výchovu výtvar -
né činnosti. Neměl jsem však pocit, že bych
se chtěl hlásit na čistě výtvarný obor. Archi-
tektura jako kombinace výtvarné a tech -
nické stránky se mi zdála zajímavější. A pak
jsem měl opět štěstí na vynikající profe-
sorku estetické výchovy. Sou středila se více
na architekturu, aby nám pomohla s přípra-
vou. Pamatuji si, že nám zdůrazňovala spe-
ciality, jako například český kubismus nebo
barokní gotiku J. B. Santiniho. A obojí jsem
měl pak i u přijímacích zkoušek. Další ná-
hoda! V prvním ročníku studia architektury
jsem pak poznal, že jsem správně! Od té
doby chci tuto profesi, kterou mám velmi
rád, dělat. Architekturu jsem studoval v 90.
letech. Byla to doba, kdy se vraceli někteří
pedagogové ze zahraničí a z emigrace, doba
neskutečné energie a nadšení. Jsem rád, že
jsem to za žil a zůstala mi i určitá nostalgie.
Dnes se s většinou spolužáků potkáváme
v rámci profese a jsou to lidé, pro které vždy

byla a je architektura více než zaměstnání.
To nám zůstalo.
● Vzpomenete si, jak jste začínal, jaká
byla vaše první zakázka?

První zakázkou byla přístavba a úprava
chaty ve Vranově nad Dyjí. Malá práce pro
milé lidi. Myslím, že se i částečně realizo-
vala.
●Kde vlastně čerpáte inspiraci pro svou
práci?

Na dvou místech. Za prvé cestováním po
městech a pozorováním života a za druhé
v přírodě, kde mám nejraději vysoké hory,
například Alpy a jejich jezera. Architekt po -
řád přemýšlí o architektuře. Nejde to ji nak.
Ale do architektury se mnohdy vejde i do -
bré cappuccino se skvělou pěnou, na pěk-
ném místě, se srdečným povídáním kavár-
níka a stejně tak i výhledy na osluněné štíty
hor. Největší inspirací je prostě život! 
● Co vás víc baví, nebo co děláte nejra-
ději – návrhy nových projektů, rekon-
strukce, nebo bytový design? Jaký typ
za kázek je pro vás zajímavější? 

Nejvíce mě baví zajímavá a obohacující
práce pro zajímavého klienta, který má
i sám nějaké ambice, nejen utratit hodně
peněz. Pracoval jsem na rekonstrukcích,
novostavbách, interiérech. Nemám tedy
preference z hlediska tématu.
●Vzpomenete si na nějaké zajímavé kli-
enty nebo zadání?

Všechna zadání a všichni klienti byli za-
jímaví.

● Jaké jsou vaše realizace, kterými se
můžete pochlubit? Je nějaký realizova -
ný projekt, který máte nejraději a proč? 

Vždy mám nejraději ty z poslední doby.
Mám radost z realizovaného a majitelem
s nadšením obývaného rodinného domu ve
Svojeticích, skvěle provozované kavárny
Kostka v Dačicích, a právě připravovaného
projektu bytového areálu v Brandýse nad
Labem. Z mnohých projektů mi zůstalo
osobní přátelství s klienty a jsem tedy rád,
že mohu některé stavby zažívat i v prů-
běhu času. To je velmi obohacující pro další
práci.
●Pracoval jste mimo jiné také na rekon-
strukci divadla v Celetné. Jak tento ná -
vrh vznikal a jak jste spokojen s výsled-
kem.

Mé první setkání s navrhováním divadla
bylo v pozici spoluautora rekonstrukce Dej-
vického divadla, kterou projektovala kan-
celář Šafer Hájek architekti, kteří byli
mými učiteli již na fakultě. Zakázka na re-
konstrukci Divadla v Celetné, kterou jsem
již zpracovával sám, vznikala ve dvou eta-
pách, vždy když mělo divadlo divadelní
prázdniny. To bylo určité specifikum. Jedná
se také o památkově chráněnou budovu,
což přinášelo určité nároky. Byl jsem spo-
kojen. Dnes už je sice interiér poznamenán
následnou výtvarnou vrstvou, kterou do -
dal život divadla, ale základní principy ná-
vrhu stále zůstávají. Interiér se podařilo
více otevřít, propojit a nově spojit se sálem,

David Mateásko:
Město je úžasný lidský vynález

Unikátním seskupením architektury zbytků původního
venkova, vesnic, obytných čtvrtí činžovních domů z konce
19. století, architektury 19. a 20. století, architektury
průmyslu, nádraží a současné výstavby je podle Ing. arch.
MgA. Davida Mateáska Praha 10. „Nejde o ucelený
urbanismus. Nejde o původní lokátorem založené sídlo.
Jejím „geniem loci“ je v podstatě do určité míry
regulovaná improvizace! A to jí dává neskutečný náboj,
který je potřeba poznávat a chránit,“ říká David Mateásko,
který byl před několika týdny spolu s dalšími oceněn
titulem dobrovolník roku Prahy 10 za organizaci
nejrůznějších místních aktivit.
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vznikl nový foyer a výtah ze Štupartské vy-
tvořil bezbariérový přístup do divadla.
Vznikla nová elevace hlediště, která umož-
nila bezbariérovost prvních řad a větší ka-
pacitu. 
● Je některý z vašich projektů, který
vám dal obzvláště zabrat? Proč? 

Všechny. Když berete proces navrhování
vážně, tak tonení nic jednoduchého. Hle-
dáte originální přístup, kvalitu a podobu.
Nebojíte se věci upravovat a měnit na zá-
kladě poznání a vývoje zakázky, věříte
v možnost vylepšení. Tlak klienta, zadava-
tele, je samozřejmě naprosto manažerský,
termín, cena, ale hovoříme tu o architek-
tuře. Architektura se vždy nachází v něja-
kém kontextu, není samostatně stojícím
prvkem bez okolí, bez funkce a podobně.
Když tedy v prvotní fázi návrhu neprově-
říme všechny možnosti a spokojíme se
s má  lem, pak pustíme mnohdy do světa
něco nepřesvědčivého, co tam několik ná-
sledných generací zůstane a otravuje.
Bohu žel to vidíme čas to a bohužel to často
nikomu nevadí. Jde o jakési neporozumění
faktu, že prvotní fá ze navrhování, v jaké-
koli tvorbě – hudbě, výtvarném umění,
archi tektuře atd., je ta nejcennější a nej-
hodnotnější, ta s maximálním vkladem ori -
 ginální invence a fantazie. A stojí za to se jí
věnovat, i když si možná vyžádá někdy více
času. 
● S jakými materiály a barvami nejra-
ději pracujete při návrzích bytového de-
signu a proč?

S přirozenými materiály, jako je dřevo,
kov, sklo, kámen, ocel atd., které přirozeně
stárnou. Ale nebojím se také experimento-
vat.
● Kam byste zavedl v Praze cizince, kte -
rý by chtěl vidět nejlepší českou archi-
tekturu?

Ukázal bych mu rád řadu věcí. Prahu
mám rád! Nehovořil bych však o nejlepší
architektuře, ale o kvalitní architektuře! Je
například řada veřejných staveb z poslední
doby, které se dají navštívit a projít, i když
mnoho jich postaveno nebylo. Mám na my -
sli například novou budovu Fakulty archi-
tektury ČVUT od týmu arch. A. Šrámkové,
kterou mám rád. Závidím ji dnešním stu-
dentům. Takové prostředí a ateliéry by-
chom si tehdy také přáli. A naproti je fa-
mózní budova nové technické knihovny od
ateliéru Projektil. A mohl bych jmenovat
jistě další. Například Centrum současného
umění DOX od arch. I. Kroupy a další. Ur-
čitě bych neopomenul ukázat mu i archi-
tekturu doby po první světové válce, která
byla bezesporu dobou velkých stavebních
a architektonických příležitostí, které for-
movaly Prahu na dlouhou dobu dopředu.
Jde o významné realizace budov úřadů no-

vého státu, škol, ale i celých nových urba-
nistických obytných celků apod.
● Jakou architekturou se může podle
vás pochlubit Praha 10?

Praha 10 je pro mne unikátním seskupe-
ním architektury zbytků původního ven-
kova, vesnic, obytných čtvrtí činžovních
domů z konce 19. století, architektury 19.
a 20. století, architektury průmyslu, ná-
draží a současné výstavby. A v tom je její
unikátnost! Nejde o ucelený urbanismus.
Nejde o původní lokátorem založené sídlo.
Jejím „geniem loci“ je v podstatě do určité
míry regulovaná improvizace! A to jí dává
neskutečný náboj, který je potřeba pozná-
vat a chránit. V Praze 10 mám rád napří-
klad Domov sociální péče Hagibor od arch.
J. Línka a J. Koláře, nebo realizace arch.
S. Fialy, jako jsou budovy areálu firmy Si-
pral a administrativní budova firmy Muzo.
Zmínil bych i realizace nových veřejných
parků, např. Malešický park od arch. M. Va-
vřína a park Malinová–Chrpová od arch.
Šafer–Hájek. Praha 10 má také neuvěři-
telné množství kvalitních realizací obyt-
ných celků, soukromých vil i jednotlivých
veřejných staveb z dob dřívějších. Zmíním
alespoň například kostel sv. Václava od
arch. J. Gočára a Husův sbor od arch. P. Ja-
náka. Unikátnost Prahy 10 spatřuji tedy
v tom, že se můžeme vydat za poznáním
staveb špičkových architektů a putování
propojit např. s výše zmíněnou improvizací
ve formě dobových nouzových kolonií, kte-
rých máme na území Prahy 10 několik do-
chovaných téměř v autentické podobě.
● Od loňského roku jste městským ar-
chitektem Kolína. V čem spočívá práce
městského architekta a co se vám již
v této funkci povedlo?

Kolín má úžasný potenciál. Má fantas-
tické historické centrum, kompaktní okolní
čtvrti z dalších století a průmyslového roz-
voje, cenné průmyslové dědictví, architek-
turu 19. a 20. století, cenné židovské
ghetto tzv. Jeruzalém na Labi, rozsáhlé při-
rozené přírodní okolí se zbytky ramen Labe
a lužní krajinou. Mohl bych pokračovat
dále! Ve městě Kolíně se začne tento rok
řada míst měnit. Kolín čeká v nejbližší době
řada stavebních akcí, které jsou výsledkem
dlouhodobého koncentrovaného úsilí a prá -
ce řady lidí z vedení města, z úřadu a jeho
odborů apod. Město potřebuje změny a roz-
voj. Je dobré, aby tyto snahy byly vyvážené
i tematicky. Tím mám na mysli to, že např.
úpravy okolí jednoho z nejkrásnějších stře-
dověkých chrámů v naší republice, kostela
sv. Bartoloměje, které by měly návštěvu
jeho okolí zatraktivnit nejenom pro Kolí-
ňáky, ale i pro turisty, tedy investice do kul-
turního dědictví, je vyvážena investicí do
nové podoby brány do města tzn. vlakovo–

autobusového terminálu odkud, budou na-
příklad výše zmínění turisté do města při-
cházet. Dále vzniká např. revitalizace ulice
Pražské na základě výsledku architekto-
nické soutěže, což vnímám velmi pozitivně
i z hlediska své profese a člena profesní ko-
mory. Jde o vhodnou cestu hledání podoby
důležitých míst. Tuto formu plánujeme
i pro další místa města Kolína. V současné
době připravujeme architektonickou sou-
těž na novou podobu hlavního městského
parku Komenského a další aktivity. Je toho
celá řada. Tímto bych si tedy dovolil pozvat
všechny své sousedy z Prahy 10 a další zá-
jemce k návštěvě úžasného historického
středočeského města Kolína.  
● Kdyby podobná nabídka přišla z Pra -
hy 10, přijal byste ji?

Asi bych o ní tehdy uvažoval, ale nyní už
jsem architektem města Kolína, z čehož
mám stále velikou radost a baví mne to.
Kolín se stal mým koníčkem a určitou ná -
plní volného času.
● Co se vám v Praze 10 líbí a co byste tu
změnil, zlepšil?

Líbí se mi právě ta nejednotvárnost - bo-
hatost forem, prostředí, kontextů, historie.
Ta improvizace, o které jsem mluvil. Nejde
o původní sídlo, ale o původní sídla, urbani-
zovaná pole a meziprostory a dopravy s ne -
za nedbatelnou rozlohou zeleně mezi tím
vším. Nejde z toho udělat město, proto že
jde o část města, metropole. Je však do bré
a nutné poznávat jednotlivé součásti, které
mají mnohdy zcela odlišný charakter a po-
silovat jejich tvář. A o to se například sna-
žíme v naší iniciativě Naše Ma lešice. Vybu-
dovali jsme například městskou naučnou
stezku, pořádáme procház ky, přednášky,
cykloprojížďky a tak dále. Změnil, zlepšil?
Témat by se našlo určitě mnoho. Důležité je
však to, co je podstatou života města, života
společenství. Jak by mělo vypadat takové
místo, aby se v něm dobře žilo? Město je
úžasný lidský vynález! Není to výtvor pří-
rodní, ale výsledek úžasné lidské imagina -
ce, tvůrčího potenciálu a intenzivní práce
generací našich před ků. Město je pro nás
závazek. Získali jsme ho od našich před -
chůd ců a musíme ho předat našim pokračo-
vatelům. Je to důležité. Na město, jeho kva-
lity, modernost, přitažlivost apod., se
mů  žeme dívat různými pohledy. Nabídnu
vám tři možné. První pohled je pohledem
například milovníka kultury. Jde o pohled
z hlediska urbanismu, chcete-li stavby měst
a architektury, chce te-li stavby budov. Jsou
města historická i nedávno založená. Měs -
ta plná památek historie i města plná pří-
kladů nejmodernějších staveb. Jsou města,
kde toto vše koexistuje a vytváří celek. Jsou
města, kam se právě za touto městskou
vrstvou cestuje i z daleka. A jsou města,
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která toto vůbec nemají. Tato
nejvíce viditelná vizuálně nejex-
ponovanější vrstva měs ta je
mnoh dy jediná a nejvíce vníma -
ná návštěvníky, turisty a např.
cestovními kancelářemi. Druhý
pohled je pohledem technika,
kdy je měs to ve své podstatě
nesku tečným technickým vý-
tvorem, který umožňuje svým
obyvatelům ve městě bydlet
v jednotkách, kte ré mají mož-
nost osvětlení, vytápění, distri-
buce vody a jiných médií. Záro-
veň nám zmíněná technika
umožňuje se po městě pohybo-
vat hromadnou či indivi duální
dopravou. Umož ňuje nám nav-
štívit spo lečenská centra za
účelem například spor tu, kul-
tury a rekreace. Technika nám
stále více umožnuje město vy-
užívat na maximum. Mno hdy si
to už ani neuvědomujeme. Za
tím vším je společenská do-
hoda, že se vyplatí toto vše fi-
nancovat a budovat. Třetí mož -
ný pohled, a mu s í m říci, že pro
mne ten možná nejdůležitější,
je pohled na měs to jako na spo-

lečenství. Město je společenství
jeho obyvatel. Je společenskou
dohodou. Je společenstvím růz-
ných generací a mělo by se všem
těmto generacím stát domo-
vem. V pod statě by se dalo říci,
že „Měs to je jako rodina!“. 
● Takže jak by mělo vypadat
moderní město, aby bylo
zdra vé a dobře se v něm žilo? 

Co čekáte od dobré rodiny.
Do mnívám se, že především
identifikaci sebe sama, bezpečí,
starostlivost, zájem, sebereali-
zaci, podporu apod. Když se
vrátím k třem nabízeným po-
hledům na město, které jsem
zmínil a převedu je na příklad
rodiny. Do brá rodina nemusí
mít nejhezčí dům či designový
byt, nemusí mít poslední vý-
střelky techniky či řadu apli-
kací k bůh ví čemu. Musí však
nabízet svým členům dobré
společenství. To je důležité! To
samé by vám mělo nabízet spo-
lečenství, ve kterém žijete, a te -
dy i vaše město! Tedy, moderní,
zdravé a dobré město je město,
které se zajímá a stará o své

společenství! A mám po cit, že
právě toto se na Praze 10 mění
k lepšímu.
● Čemu se rád věnujte ve vol-
ném čase, jaké máte zájmy?

Rád se věnuji tradičním re-
kreačním sportům, lyže, kolo
atd. Rád podnikám výlety za po-
znáním s rodinou. Mnohdy za
architekturou a historií. Rád
čtu. Naposledy jsem si užil
knihu M. Pilátové „S Baťou
v džungli“, knihy M. Houelle-
becqua nebo trilogii „Století“
K. Folletta. Často čtu knihy
o architektuře, historii a kultu -
ře nebo literaturu s podobnou
tematikou. Pořád mám po cit
deficitu ve znalostech, a proto
mě to stále táhne si je doplňo-

vat. Doba, kdy jsme studovali
na střední škole a budovali si
budoucí fundament znalostí,
bohužel nestála za mnoho. Do -
ba studií vysokoškolských byla
lepší a jsem našim tehdejším
učitelům vděčný. Zajímá mne
doba nedávno minulá, tzn. 19.
a 20. století. Tam byl, a mám
podezření, že stále je, deficit ve
vzdělávacím procesu značný.
Naštěstí dnes máme možnost
čerpat z neuvěřitelného množ-
ství nových knih a poznatků,
které je možné objevovat a stu-
dovat. A to člověku nedá.
Avšak, jak říkal jeden náš pan
profesor: „Můžeš si koupit ja-
koukoli knihu, ale nikdo ti ne-
prodá čas na její přečtení“.

Ing. arch. MgA. David Mateásko
autorizovaný architekt, člen České komory architektů

■ Narodil se v 24/9/1971 v Praze
■Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a obor scénografie na
DAMU (Divadelní fakulta AMU)
■ V roce 2001 založil architektonický ateliér Studio M. A. D.
■ Od října 2016 je městským architektem Kolína.

■ Sháníte s přicházejícím jarem nové kolo?
■ Plánujete nákup horského, hledáte kolo
do města, pro potomka nebo potřebujete
blízkého cyklistu potěšit praktickým
dárkem?
■ Anebo vaše kolo nutně potřebuje servis?

Tohle všechno najdete u nás,
v Prague Bikes

v Horních Měcholupech.
✔ Vybírejte z velkého výběru elektrokol
mnoha značek
✔ Vybírejte kola, ale i cyklistické
doplňky přes internet s vyzkoušejte si je
přímo v kamenné prodejně

PRAGUE BIKES
PRODEJ A SERVIS KOL A ELEKTROKOL

www.prague-bikes.cz
Milánská 411, Praha 10 – Horní Měcholupy

Tel.: (+420) 608 380 713
Po–Pá 10:00–19:00, So 9:00–13:00

Jaro už netrpělivě vyhlíží
řada cyklistů. Konečně mo -
hou vyrazit na kolo a je jed -

no, jestli dávají přednost po-
klidné jízdě po cyklostezkách
nebo vyjíždí do terénu. Ať tak
nebo tak, neměli by cyklisté za-
pomínat na údržbu svého kola.
Co by neměli podcenit?

Po zimě je vždy dobré nechat
provést alespoň základní servis
kola od profesionálů. Lze tak
předejít nejen zničení kola, ale
například i nějaké nehodě. Se-
rvisy mají k dispozici speciali-
zované nářadí a profesionální
diagnostiku a dovedou odhalit
a opravit i to, co si laik sám do -
ma neudělá. Nezáleží přitom na
tom, zda na kole jezdíte jen pří-
ležitostně nebo patříte mezi
„fanatické“ cyklisty. 

Myslete na to, že v průběhu
zimy stojí kolo někde opřené,
prá ší se na něj a mohou mu

třeba některá místa vyschnout.
U kol také dochází k opotřebo-
vání například brzdových desti-
ček nebo vytahání řetězu.

I když kolo projde kontrolou
u profesionálů, neznamená to,
že se o něj už majitelé nemusí
do příští servisní prohlídky sta-
rat. I domácí údržba je totiž vel -
mi důležitá. Základ je udržovat
kolo v čistotě. Takže po vyjížďce
ho omýt od bláta a písku, vyčis-
tit a namazat řetěz. Kdo v říjnu
uloží špinavé kolo do sklepa
a vytáhne ho až na jaře, může
po čítat s tím, že kolo nebude
v dobrém stavu.

Stejně tak je důležité před
jízdou překontrolovat, zda něk -
de není něco uvolněné, povole -
né. Třeba když někdo kolo pře-
váží v autě a musí kvůli to mu
třeba odmontovat přední kolo,
by před jízdou měl vše peč livě
dotáhnout.

Na kole bezpečně?
Nezapomínejte na servis
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PRIMASKA CONSULT, s.r.o.
DAŇOVÍ PORADCI:

Ing. Bohumil Voženílek, Ing. Dagmar Sedláková 

Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10 – Strašnice

tel.: 283 013 333 info@primaska.cz, www.primaska.cz

Nabízí pro fyzické
a právnické osoby:

Daňové poradenství, vypracování daňových přiznání,

odklad termínu pro podání daňových přiznání

Koupím
sklo, porcelán a další

Zároveň
stěhuji a vyklízím

Děkuji. Tel.: 608 203 342
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Chcete inzerovat ve Vaše 10?
Volejte Zuzanu 774 582 244
Více na www.vase10.cz

Festivalový projekt má za
cíl propojit mladé i reno-
mované divadelní a vý-

tvarné umělce z Čech a Ně-
mecka. Návštěvníci dostanou
během tří festivalových večerů
možnost díky inscenaci Rozsví-
tit Maják poznat celý prostor
vršovického divadla, ale i budo -
vy Husova sboru v Moskevské
ulici ve Vršovicích.

Jde o ojedinělou budovu ze
třicátých let minulého století,

divadlo našlo „domov“ v prosto-
rách  kostela Československé
cír kve husitské. Výjimečné
stav bě dominuje mohutná,
čtyřboká, téměř 26 m vysoká
věž, která dala název celému
festivalovému projektu. Ční do
výše jako maják, jehož vý-
stražné světlo varuje a láká na
pevninu zároveň. 

Česko-německé kulturní jaro
2017 je přeshraniční kulturní
iniciativa Velvyslanectví Spol-

kové republiky Německo v Pra -
ze, Goethe-Institutu v Pra ze,
Česko-německého fondu bu-
doucnosti a Českých center
v Ber líně a Mnichově ve spolu-
práci s Ministerstvem kultury
a Ministerstvem zahraničních
věcí České republiky. Na festival
navážou výstavy, a to od 10.
dubna expozice Vladimíra Mur-
tina – Život v kášteře Altenberg,
od 10. Května výstava Her berta
Ristl – Ticho a od 5. Června
potom výstava Ute Deutz a Vla-
dimíra Kovaříka UV filt(e)r?

„Můj nápad připravit nový
česko-německý multidiscipli-
nární projekt s důrazem na vý-
tvarné umění, byl inspirován
multifunkční stavbou kostela
Husův sbor. Celý život realizuji

výtvarné akce v netradičních
prostorách. Zde (v Husově sbo -
ru) se nabízí využít stávající di-
vadelní sál, kostel, včetně bal-
konů, věže i přilehlé trávníky.
Pro umělecky a kulturně zalo-
žené lidi je to příležitost vnést
něco ze svého do inspirativního
prostředí prvorepublikové mo-
derní architektury. Využít kos-
tel pro akce, které navštíví i li -
dé, kteří do sakrálních prostor
běžně nechodí. Zde objeví, že
lze vidět moderní výtvarné
umě  ní doplněné současnou
i klasickou hudbou,“ vysvětlila
za pořadatele Vlasta Rydlová
s tím, diváci během festivalu
dostanou jedinečnou možnost
navštívit prostory běžně nepří-
stupné.

Rozsviťte Maják
ve Vršovickém divadle

Občanské sdružení Sukus uspořádá ve
spolupráci s německým Lahn Artists
z Limburgu a za podpory Česko-německého
fondu budoucnosti v rámci projektu
Česko-německého kulturního jara 2017
festival Rozsvítit Maják. Pomyslný maják
rozsvítí umělci z Čech, Německa a Francie.

Rozsvítit Maják
■ 6. 4. v 19.30 hodin – Premiéra divadelní instalace „ROZSVÍ-
TIT MAJÁK“
■ 7. 4. v 19.30 hodin – 1. repríza „ROZSVÍTIT MAJÁK“
■ 8. 4. v 19.30 hodin – 2. repríza „ROZSVÍTIT MAJÁK“
■ 10. 4. v 18.00 hodin – Vernisáž výstavy Vladimír Murtin –
Život v kášteře Altenberg
■ 10. 5. v 18.00 hodin – Vernisáž výstavy Herbert Ristl – Ticho
■ 5. 6. v 18.00 hodin – Vernisáž výstavy Ute Deutz a Vladimír
Kovařík – UV filt(e)r?
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HLEDÁME
zručného pracovníka

na výrobu klíčů
a opravy obuvy

do provozovny u Cíle.

Praxe není nutná,
zaučíme.

Tel.:
313 558 660, 603 510 599
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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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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
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Profese: Elektrikář, zedník, obkla-
dač, sádrokartonář, podlahář, ma -
líř, lakýrník
Spolupráce: Instalatér, topenář,
plynař

Pavel Lejnar a syn
tel.: 606 851 463

e-mail: pavel.lejnar@ seznam.cz 

Praxe 30 let, kvalita, spolehlivost

Údržba a rekonstrukce nemovitostí

V únoru mohli obyvatelé
Prahy 10 všechny pro-
jekty poznat do detailů,

a to prostřednictvím prezen-
tace v jednotlivých lokalitách
městské části. „Letos se do pro-
jektu Moje Stopa přihlásilo té -
měř 62 námětů, důkladnou
technickou analýzou zkouma-
jící jejich proveditelnost prošlo

21 z nich, přičemž například
náměty na opravy chodníků by -
ly přeřazeny do Chodníkového
programu, v rámci něhož bu -
dou dál řešeny. O tom, které
z fi nálních jednadvaceti návrhů
Praha 10 zrealizuje, rozhod-
nou obyvatelé v internetovém
hlasování,“ vysvětlila koordiná-
torka projektu Moje Stopa Ka-

Hlasujte o změnách
v desáté městské části
Projekt participativního rozpočtu Prahy 10
pojmenovaný Moje stopa vstupuje do další
fáze. Obyvatelé desáté městské části
navrhovali letos už podruhé změny, které
by měly vylepšit prostředí desítky. Teď
začalo hlasování o tom, které projekty
uspějí.

teřina Vávrová. Celkem jedna-
dvacítka projektů požaduje pří-
spěvek ve výši téměř deset
milio nů korun. V kategorii vel -
kých projektů, jejichž finanční
náročnost je v rozmezí 500 tis.
až 1 milion bude o přízeň veřej-
nosti bojovat 8 z nich, v kate -
gorii malých projektů, jejichž
nákla dy jsou do půl milionu ko -
run, je jich 13. 

O tom, kdo nakonec dostane
podporu od Prahy 10, která má
na participativní rozpočet vy-
členěno stejně jako v loňském
roce pět milionů korun, roz-
hodnou opět samotní obyvatelé
desáté městské části. Hlaso-
vání začalo 1. března, potrvá do
16. břez na. Hlasuje se elektro-
nicky a hlasující mo hou uplat-
nit pozitivní i negativní hlasy.

Kdo by chtěl některému navr-
ženému projektu dát svůj hlas,
může tak učinit, a to prostřed-
nictvím aplikace na webu
www.moje-stopa.cz. Ti, kte ří
nemají přístup k in terne tu,
mohou hlasovat na hla so va cím
místě ve Středisku územ ní ho
rozvoje na radnici Pra  hy 10.

K hlasování je potřeba mo-
bilní telefon, na nějž bude hla-
sujícímu odeslán unikátní PIN
kód, který bude muset zadat při
vstupu do aplikace a na základě
jehož se zaznamená hlasování.
Přesný návod k hlasování bude
součástí aplikace. 

Jak celá letošní Moje stopa
dopadla, bude jasné 16. března,
kdy budou během akce nazvané
Fórum Zdravé Prahy 10 vyhlá-
šeny výsledky.



Otevírací doba:
Po–Pá 9:00–18:00
So 10:00–18:00

Nabídka:
✿ Prodej rostlin, keřů,

vzrostlých stromů
– nečekejte, až vyrostou

✿ Prodej volně ložené
zeminy, substátu, kůry

✿ Prodej okrasných kamenů,
štěrků, písku, kačírku

K Měcholupům (naproti benzince ONO), 109 00 Praha 10

Mobil: 774 07 07 07, www.rousal.cz, e-mail: info@rousal.cz




