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 � Konec bezradné radnice.
Dejte nám to na starost!

Renata Chmelová
Pavel Mareš 
David Kašpar
kandidáti do  Zastupitelstva Prahy 10

Přijďte k volbám
 5.–6. října

   

KOALICE OBČANŮ PRAHY 10 / KDU-ČSL / STAN / DESÍTKY PRO DOMÁCÍ

www.vlasta10.cz 
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Vážení čtenáři,
je po prázdninách, děti se
vrátily do škol a rodiče ne-
musejí řešit, kde jejich po-
tomci budou a kdo se o ně
posta rá, když musejí být
v prá ci. Do kud to počasí do-
volí, vydejte se s rodinou ven
na nějakou pěknou akci. Při-
nášíme vám tipy, co se na
desít ce děje. Se začátkem no-
vého školního roku a nástu-
pem chladnějšího počasí bu -
dou děti více pobývat doma
a ve volných chvílích možná

rády sáhnout po telefonu, tabletu nebo se posadí k počí-
tači. Prověřte si, že se ve virtuálním prostoru chovají zod-
povědně a zbytečně neriskují, následky mohou být fatální.
Využijte k tomu projekt Kraje pro bezpečný internet
a ověř te si i to, jak jste na tom vy. Blíží se komunální volby,
Pražané budou vybírat nejen nové zastupitele své městské
části, ale i vedení pražského magistrátu. Jak jste spokojeni
s tím, co se na desítce nebo v Praze obecně za uplynulé
čtyři roky změnilo, co vám chybí, co vás štve a co těší? Na-
pište nám svůj názor na e-mailovou adresu zuzana.pu-
rova@a11.cz. Hezký podzim.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 21. 9. 2018
Časopis vychází 1. 10. 2018
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z desítky

str. 6
Volby 2018: Jak volit
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Volný čas: Tipy na akce
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Cabrnochovou
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Psem roku
je Sheltie Sunny

Vítězem sedmého ročníku soutěže
„Pes Prahy 10“, o němž rozhodli
v internetovém hlasování obyva-

telé desítky, je Sunny, rasy Sheltie. Ví-
tězka obdržela nejen titul „Pes Prahy
10“ v podobě originální psí znám ky, ale
i další ceny. Na druhém místě skončil
Bow, rasy Black and tan coonhound, na
třetím místě Basty, Cairn teriér, na
místě čtvrtém Ariana, australský ovčák,
a na děleném pátém místě Loki, rasy
Border teriér, a Rusty, rasy Cavachon. 

EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.

   NEOMEZENÝ
INTERNET 
OD 290 KČ 
     NA PRAZE 10

Ověřte si dostupnost 
na Vaší adrese na 
www.airwaynet.cz 
nebo 245 006 565
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Zdarma si mohou obyvatelé hlavního
města vypůjčit kompostéry od praž-
ského magistrátu. Ty byly pořízeny

v rámci projektu „Podpora domácího kom-
postování na území hl. m. Prahy“, jehož cí -
lem je snížení objemu biologicky rozložitel-
ných odpadů, zejména odpadů ze zeleně,

na území hlavního města. Žadatelem musí
být fyzická osoba, která kompostér získá
po stanovenou dobu na základě darovací
smlouvy, po jejím uplynutí budou nádoby
ponechány k dalšímu užívání. Podmínkou
je umístění kompostéru na vlastním či pro-
najatém oploceném pozemku.

Praha nabízí
lidem kompostéry

Grant mohou v příštím roce získat
vlastníci památkově významných
objektů z Prahy 10, udělovat jej bu -

de hlavní město Praha v rámci svého roz-
počtu. Účelem grantového programu je za-
chování či obnova památkové hodnoty
a podstaty hmotných objektů, které jsou
nemovitou věcí – kulturní památkou, ne-
movitou věcí v Pražské památkové rezer-

vaci a ve vesnických památkových rezerva-
cích, nemovitou věcí v památkových zó-
nách, movitou vě cí – kulturní památkou na
veřejně přístupném místě. Dále se posky-
tují granty vlastníkům památkově význam-
ných objektů na stavební a restaurátorské
práce související s odstraněním graffiti a se
zajištěním antigraffitových nátěrů. Žádosti
o grant lze podávat do 16. listopa du.

Granty vlastníkům
památkově významných objektů
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Investice do škol

Nejvíce peněz v historii investuje
do vylepšení škol pražský magis-
trát. Mezi největší akce se řadí

rekonstrukce bazénu ve Střední prů-
myslové škole na Třebešíně. Místo ne-
vyhovujícího bazénu bude moci škola
využívat nerezovou nádrž.

Změny
v hromadné dopravě

V pražské hromadné dopravě do -
šlo začátkem září ke změnám.
Týká se to například Malešic, kde

linka 199 v úseku ze stanice Želivského
na Sídliště Malešice nahradila linku
163, která byla zkrácena do trasy Síd-
liště Rohožník – Depo Hostivař. V úse -
ku z Želivského na Habrovou byla posí-
lena linka 155, na které začaly jezdit
běžné autobusy. Spoj 228 byl prodlou-
žen z Nádraží Uhříněves přes Dubeč,
Štěrboholy a Depo Hostivař do zastáv -
ky Poliklinika Malešice.

INZERCE V10-0909

Téměř sto připomínek podali obyvatelé
desáté městské části k návrhu nové -
ho pražského Metropolitního plá nu.

Zastupitelé připomínky obyvatel schválili.
Většina se jich týká odporu k malešickému
překladišti, ochrany sídlišť proti nárůstu
výšky zástavby a větší ochrany par  ků. „Za-

tímco připomínky úředníků a radních rad-
nice Prahy 10 již zaslala, na komentáře ve-
řejnosti se čekalo a nakonec se kvůli nim
podruhé sešlo celé zastupitelstvo. Radnice
tak chtěla umožnit obyvatelům co nejdelší
čas na připomínkování,“ uve dl radní Bohu-
mil Zoufalík (NPP10-HPL10).

Lidé podali téměř sto
připomínek k Metropolitnímu plánu

Sami obyvatelé desáté městské části,
ale i lidé žijící mimo desítku pomáha -
jí vybavit dobovými předměty vilu

Karla Čapka. Praha 10 chce zachovat au-
tenticitu doby, a požádala proto veřejnost
o předměty či stavební materiály použí-
vané ve 20. a 30. letech 20. století. „Naším
cílem je vrátit podobu vily do doby, kdy v ní
skutečně žil Karel Čapek a scházeli se v ní

Pátečníci. V průběhu let ale, protože byla
vila obývána, některé původní prvky na-
hradily ty modernější, jak lze například
u vybavení koupelen a kuchyní také před-
pokládat. Proto jsme se obrátili na veřej-
nost s prosbou, zda nám neposkytne právě
některé chybějící dobové prvky,“ uvedl prv -
ní místostarosta desáté městské části To -
máš Pek. 

Veřejnost pomáhá
zařídit vilu Karla Čapka
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Volební lístky by lidem
mě ly dorazit minimálně
tři dny před konáním říj-

nových voleb, pokud se tak ne-
stane, dostanou je přímo ve vo-
lební místnosti. A to i v případě,
že sice ve schránce byly, ale
volič si je zapomněl doma nebo
je ztratil. V případě komunál-
ních voleb není možné volit
s voličským průkazem.

Volit lze třemi způsoby. Buď
křížkem označit jednu jedinou
politickou stranu, kdy hlas do-

stávají všichni na kandidátce,
respektive nejvýše tolik kandi-
dátů, kolik činí počet volených
čle nů zastupitelstva. Vybírat
lze i kandidáty napříč politický -
mi stranami, přičemž každý vo -
lič má tolik hlasů, kolik je členů
zastupitelstva.

Předchozí dvě varianty lze
však ta ké zkombinovat, a to
tak, že volič označí jednu stra -
nu a dále několik kandidátů
ostatních stran – jednotlivé
kan didáty. Hlas tak dostanou

jednak označení kandidáti, jed-
nak ze „zakřížkované“ politické
stra ny či hnutí tolik kandidátů,

jaký je rozdíl počtu členů zastu-
pitelstva a oz načených jednot-
livých kandidá tů.

Lidé vyberou
nové vedení radnice

Volební lístky přijdou už za pár týdnů do schránek obyvatelů

desáté městské části. Vybírat budou, stejně jako zbytek Česka,

nové vedení radnice, ale i pražského magistrátu. Do volebních

místností půjdou lidé v pátek 5. a v sobotu 6. října.

Komunální volby 2018
■Volit se budou nová zastupitelstva městských částí i pražské -
ho magistrátu.
■ Do volebních místností půjdou lidé 5. a 6. října.
■ Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem.
■ V Praze 10 budou voliči vybírat pětačtyřicet členů zastupi-
telstva.

            POMATURITNÍ  
  JAZYKOVÉ STUDIUM
         A, N, Šp, Fr, R, It

Management
Obsluha PC
Akreditované  

REKVALIFIKACE

JAZYKOVÉ 
KURZY
všech 
typů

A, N, Šp, 
Fr, R, It

MEZINÁRODNÍ 
TESTY

Jen za  
900 Kč

    pilotní program

www.bi.cz

274 776 256

JAZYKOVÁ
ŠKOLA

Po předložení kupónu
vyjímečná sleva 15%

na všechny kurzy!
Barvy – Laky
Černokostelecká 10, Praha 10, tel 274 772 713
mail: vladimir.uhlir@barvyherbol.cz, www.barvyherbol.cz
Poradenství a prodej po–pá 8–18, so 8–12

Jen s „Herbolem“ vše žena zmůže
i když muž jí nepomůže

Vysoká kvalita a trvanlivost nátěrů
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY NA:

OMÍTKY

OKNA

INTERIÉRY

DŘEVO

TOPENÍ

KOVY

602 299 847
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volný čas

■ Centrum InGarden pořádá
čtvrtý ročník výstavy humoru
Pavla Kantorka. Výstava je
umístěna nad Vodním světem
v Malešickém parku a ke zhléd-
nutí je do 15. října. Připraven je
výstavní soubor čtyřiceti vtipů,
který je zaměřen na autorovu
tvorbu kolem přelomového ro -
ku 1968. Výstava je obohacena
o 10 studií zobrazujících vznik
vtipu od jeho nákresu, včetně
některých korekcí redaktorem
a několik konečných podob vti -
pů. Letos je výstava rozšířena
o zajímavou anketu, do které se
zapojí veřejnost, a to v podobě
možnosti zaslat či donést spol -
ku InGarden fotografie s Pav -
lem Kantorkem či dopisy z ob-
dobí před jeho emigrací. Takto
získané materiály spolek In-
Garden zpracuje v koláž, která
bude zveřejněna na facebooko-
vém profilu Příznivci Pavla
Kan torka.

■ České literární centrum se
představí veřejnosti v Domě
čtení v Ruské ulici, a to 12. září
od 18.00 hodin. Pořadatelé při-
pomínají, že před rokem a půl
předložilo České literární cen-
trum veřejnosti koncepci svého
fungování. Při setkání budou
zodpovězeny otázky, jak se
kon cepci daří naplňovat, jaké
byly aktivity centra v prvním
roce fungování, na jakých pro-
jektech tým pracuje a jaké se

připravují. Promluví vedoucí
centra Ondřej Buddeus. 

■ Další přednáška z cyklu
Vzdě láváním k zotavení se
bude konat 13. září v knihovně.
Zodpovězeny budou otázky,
kdo jsou lidé s duševním one-
mocněním a jak uvažují o ži-
votě, co jim přináší naději a čím
vším mohou společnosti pro-
spět ne bo zda jsou všichni
umělci tak trochu šílenci. Vzdě-
láváním k zotavení je předná-
škový cyklus inspirovaný kurzy
z nabíd ky Komunitního centra
pro Zotavení, které vzniklo
v ro ce 2017 při pražské organi-
zaci Cen trum pro rozvoj péče
o duševní zdraví. 

■ Méďa Tulák, oblíbený dět-
ský kamarád, se vrací do desít-
kové knihovny. V Domě čtení
nejmenší návštěvníci prožijí
s méďou a želvím klukem další
dobrodružství. Akce se koná
14. září od 14.00 hodin.

■ Výstava „Zátiší“ je soubor
černobílých fotografií Kristiny
Ovečkové, absolventky a lek-
torky Pražské fotografické
školy. Autorka se dlouhodobě
věnuje tématu spojení vázy
a květiny. Výstava je k vidění
v Domě čtení. Vstup na akci je
zdarma.

Výstava vtipů
Pavla Kantorka

10. září

Večer literárního Centra

12. září

Vzděláváním k zotavení

13. září

Méďa Tulák

14. září

Výstava fotografií 

19. září
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Pozadu nezůstává ani de-
sátá městská část. Ta
sym bolicky od 21. srpna

vystavuje dobové fotografie

v Malešickém parku. „Nikdy ne-
zapomenu na ráno 21. srpna
1968, když jsem jako dítě ležel
doma s příušnicemi a přiběhla

Srpen 1968 připomíná výstava v Malešickém parku
Padesát let od chvíle, kdy na území
tehdejšího Československa vstoupila vojska
Varšavské smlouvy, si připomíná celé Česko
a Slovensko.

uplakaná sousedka, že jsou ta -
dy. Nezapomenu na ty tanky
s bílým pruhem, tisíce vojen-
ských zásobovacích letadel
a rus ké vojáky kontrolující tře -
ba i v autobuse s namířeným sa-
mopalem,“ vzpomíná místosta-
rosta Tomáš Pek.

Výstava je určena všem pa-
mětníkům, kteří na okupaci ni -
kdy nezapomenou, i těm, kteří

vše znají jen z učebnic. Devět
panelů připomíná, jak vypadala
Praha nejen 21. srpna 1968,
ale i po tomto datu. Ke každé fo-
tografii je připojen krátký ko-
mentář. K vidění bude výstava,
která probíhá ve spolupráci
s Ar chivem bezpečnostních slo-
žek a Archivem hlavního města
Prahy, které poskytly fotogra-
fie, do konce září. 
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● Když jedete ráno do práce, je na de-
sítce něco, co vás vždy přinutí zvednout
oči?

Velmi ráda chodím pěšky nebo jezdím ve-
řejnou dopravou, protože díky tomu mohu
pozorovat Prahu. Na desítce vidím kon-
krétní výsledky své práce – třeba zrekon-
struovanou zastávku na Průběžné, oprave-
nou Moskevskou ulici, spoustu opravených
parků a dalších veřejných míst, nádherně
opravený Vršovický zámeček. A taky se dí -
ky tomu setkávám s problémy, jejichž ře-
šení pak prosadím. Před pár týdny jsem si
třeba všimla, že je potřeba opravit část uli -
ce Magnitogorská, kde byl asfalt v katastro-
fálním stavu. Poslala jsem proto požadavek
oblastní správcové Technické správy komu-
nikací. A musím ji pochválit, uběhlo jen pár
týdnů a oprava byla hotová. A nebylo to ně-
jaké flikování, udělali to velmi dobře.
● A co obyvatelé desítky, pomáhají ji vy-
lepšovat?

Místní lidé jsou rozhodně aktivní. Vší-
mají si okolí, mají zájem o to, co se kolem
nich děje, záleží jim na tom, aby žili v pěk-
ném prostředí. Často dostávám od občanů
podněty, které pak pomáhám uskutečnit.
A jsou to jak maličkosti – třeba díra v chod-
níku, tak věci velké. Často se na mě lidé ob-
racejí s žádostmi o usměrnění developerů,
kteří mají plány, které místní razantně od-
mítají. 
● V čem je podle vás Praha 10 jedineč -
ná?

Naše městská část je úžasná v tom, že se
v ní snoubí řada druhů zástavby, ať už blo-
ková starých Vršovic, strašnická zástavba
z třicátých až padesátých let, rodinné dom -
ky v Záběhlicích nebo Strašnicích, novo-
dobá sídliště Zahradního Města a Malešic.
A je to třeba i úžasná vesnička, která na-
vodí atmosféru zapadlého venkova v Zábě-
hlicích. To je místo, kam jsem v dětství pra-
videlně chodila s mým tatínkem.
● A čím se může městská část chlubit
oproti ostatním částem Prahy?

Velkou chloubou desítky je to, že jsme si
byli schopni zachovat velký bytový fond.
Zatímco jiné městské části slepě a bez roz-
myslu zprivatizovaly úplně vše, my máme
více než tři a půl tisíce obecních bytů, a mů-
žeme proto lidem poskytovat bydlení za re-
gulované ceny. Jako obec jsme postavili
i nové byty v bývalém Malešickém penzio -
nu. Jsme také jedineční tím, že se nám po-
dařilo získat velké množství financí z dota -
cí od magistrátu, ale i z evropských fondů.
Díky tomu jsme mohli desítku opravovat
bez toho, abychom museli čerpat vlastní
peníze. Týká se to parků, ulic, veřejných
pro stranství. Propracovaný máme zdra-
votní systém a na něj návazné sociální
služ by. Našim obyvatelům jsme schopni
poskytnout tento servis a občas suplujeme
roli státu. Máme léčebnu dlouhodobě ne-
mocných, máme zařízení v rámci centra
sociálních služeb, opravujeme a vlastníme
polikliniku v Malešicích. Jsme schopni po-

skytnout byt mladé rodině, důchodci i vo-
zíčkáři. Tohle všechno zvyšuje kvalitu ži-
vota. A v neposlední řadě je Praha 10 do-
movem dvou prvoligových fotbalových
klu bů – Bohemians a Slavie, působí tu také
hokejová Slavia, florbalová Bohemka nebo
moje „domovská“ TJ Astra.
● Co tady schází?

Velmi chybí silniční okruhy. Kvůli chybě-
jícímu vnějšímu obchvatu jezdí všechny
ka miony mezi východem a západem přes
Zahradní Město. Kvůli absenci vnitřního
okruhu se desetitisíce aut valí přes Bohda-
lec a Bělocerkevskou.  Na desítce mi taky
schází nějaká větší vodní plocha na vodní
sporty. S tím asi nic neuděláme, nicméně
přála bych si, aby po dél celého toku Botiče
od Vršovic po Trojmezí vznikla krásná re-
laxační zóna. Moc bych desítce přála, aby
podél něj vznikl prostor určený procház-
kám, jízdě na kole, posezení u vody. Ně-
které kroky k tomu už byly udělány a snad
se povede Botič takto využít.
● A co je největší bolest desítky?

Bolí nás doprava, a to ve všech směrech.
Především je tu nedostavěný Pražský
okruh a takzvaná silnice 511, kvůli čemuž
hustou zástavbou Zahradního Města pro-
chází Jižní spojka, po které jede velké
množství tranzitní dopravy. Snažila jsem
se, ať už v době, kdy jsem byla senátorkou,
ale i z pozice radní, v tomto pomoci. Ne-
chceme být součástí tranzitu. Velké nebez-
pečí také cítím v Malešicích, kde hrozí, že

Malešické překladiště, silniční obchvat Zahradního Města,

nové železniční zastávky, boj proti nekoncepčnímu

zahušťování sídlišť a parkování – to byla podle radní Ivany

Cabrnochové (Starostové pro Prahu – Zelená pro desítku)

hlavní témata končícího volebního období v Praze 10. Co

se podle ní povedlo, jaké má další plány a jak prožívá

volební kampaň? „Vím z minulých let, že lidé oceňují, když

se s námi mohou potkat, mohou s námi mluvit, zeptat se

nás, na co chtějí, nevidí nás jen na plakátech,“ říká.

Radní Ivana Cabrnochová:
Mám spoustu plánů, které
potěší obyvatele desítky
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rakouská společnost vybuduje kontejne-
rové překladiště. Není to překladiště, které
by zásobovalo Prahu, je to tranzit mezi Asií
a střední Evropou a to do zástavby domků
a bytů jednoduše nepatří. Šlo by o stovky
kamionů! Byla jsem se loni podívat ve Víd -
ni, kde stejná společnost má také překladiš -
tě. Tam mají samostatný sjezd z dálnice,
okolo je vybudována skladová zóna, náklad
se nevozí daleko, ale i tak to okolní obce
velmi zatěžuje. Celou desítku trápí nedo-
statek parkovacích míst, situace se dále
zhoršuje kvůli modrým zónám v okolních
čtvrtích. Nutně potřebujeme férově nasta-
vené zóny, které budou vstřícné k místním
a k živnostníkům. Nesmíme se bát postavit
nové parkovací domy a systémy. Plány
jsou, čekám na koalici, která bude mít od-
vahu je uskutečnit.
● Poslední čtyři roky jste zastávala
funkci radní Prahy 10. Za pár týdnů jsou
volby. Jak hodnotíte končící volební ob-
dobí?

Předně si myslím, že vztahy opozice ke
koalici jsou u nás naprosto nezdravě vy-
ostřené. Lidé mohou mít odlišné názory,
ale to, co se děje na desítce, je už přes čáru.
Všechny strany by se měly zhluboka na-
dechnout a jednat především tak, aby to
bylo v zájmu občanů. Kvůli tomu tu jsme,
ne kvůli mediálním tanečkům. Volební ob-
dobí také bylo poznamenané tím, že zhru -
ba v polovině odešlo hnutí ANO z koalice
a na nějakou dobu došlo k ochromení Pra -
hy 10. Kvůli tomu se nestihlo vše, co bylo
v plánu. I tak se ale povedlo realizovat řadu
užitečných věcí a snažili jsme se čas využít
smysluplně a efektivně. Radnice dělala sro-
zumitelné a s občany prodiskutované kro -
ky.

Z poslední doby chci zdůraznit třeba
vzhledem k počasí posledních týdnů aktu-
ální projekt, který jsem začala připravovat
už na konci minulého volebního období.
Jde o revitalizaci prostoru před obchodním
domem Cíl na Zahradním Městě. Probíhala
tam i participace s místními a finální návrh
počítá třeba i s využitím dešťové vody. Je to
pilotní projekt v rámci Česka, kdy se veške -
rá dešťová voda zachytí do podloží a vodu
využije velké množství nově vysázených
stromů. Já se vždy snažila přicházet s no-
vými řešeními, zajímaly mě moderní po-
stupy a technologie tak, aby se nám ve měs -
tě žilo lépe. Pokoušela jsem se vždy myslet
na obyvatele Prahy 10 všech věkových ka-
tegorií, myslím, že jsem nezapomínala ani
na lidi s handicapem. Nárok na to žít v Pra -
ze 10 spokojeně má každý.
● Je něco, co jste nestihla?

Do zastupitelstva kandiduji za Starosty
pro Prahu – Zelenou pro desítku. To nazna-
čuje, že mám plány, které bych ještě chtěla

uskutečnit. Musíme dohlédnout na stavbu
nových vlakových zastávek na Zahradním
Městě a v Edenu, musíme si na státu a ma-
gistrátu vyvztekat vnější i vnitřní silniční
obchvat, musíme ochránit obytné čtvrti
před zničujícím zahušťováním a naopak
poskytnout pro zástavbu takové oblasti
jako Slatiny nebo východní Malešice. Chci
pomoct rekonstrukci veřejných prostor
okolo Cíle a Květu na Zahraďáku, nadále
aktivně mluvit s občany o budoucnosti naší
městské části. Chci vyřešit parkování i prů-
jezdnost desítky pro cyklisty. Jak vidíte, je
toho spousta, co mám připraveno na příští
čtyři roky.
● Jaké bylo největší desítkové téma po-
sledních čtyř let?

Právě malešické překladiště, které je
však významným tématem už několik vo-
lebních obdobní. Já se mu věnuji už od
roku 2012, kdy jsme s tehdejším starostou
Richterem proti záměru vystupovali na Za-
stupitelstvu hlavního města Prahy. Od té
doby se snažíme návrh neustále připomín-
kovat, vystupovat proti němu a odůvodňo-
vat náš nesouhlas. Je to opravdu velká
hroz ba, která by Prahu 10 velmi pozname-
nala a ovlivnila. Pak je to vnitřní i vnější ob-
chvat, které tragicky chybí a nikdo kromě
nás s tím nic nedělá. A do třetice je to ob-
rovské riziko nekoncepčního zaplavení ze-
lených ploch novými domy, čehož se bojí
zejména sídliště.
● A téma na následující čtyři roky?

Bude se muset řešit rekonstrukce rad-
nice, protože stávající sídlo je v tragickém
stavu. Budeme řešit místa v mateřských
a základních školách.

● Váhala jste, zda znovu v komunálních
volbách kandidovat?

Zvažovala jsem, zda pokračovat, to při-
znávám. Komunální politika je velmi tvr-
dým konkurenčním prostředím s často
nevy bíravými způsoby. Občas mě samo-
zřejmě napadne, jestli už toho nebylo dost.
Rozhodlo však to, že mám spoustu nápadů
a vizí, jak desítku posouvat vpřed. A mám
zpětnou vazbu od občanů, že mou práci
sle dují a že mě podporují.
● Volby se konají na začátku října, teď
vrcholí předvolební kampaň. Jaká je?

Zářijová kampaň je časem, kdy jsem ma-
ximálně mezi lidmi. Vím z minulých let, že
lidé oceňují, když se s námi mohou potkat,
mohou s námi mluvit, zeptat se nás, na co
chtějí, nevidí nás jen na plakátech. Naštěstí
moje rodina je po několika kampaních zvy -
klá, že doma moc nejsem, umíme si s tím
po radit a naštěstí mám dost samostatné
dě ti, které se umějí spolehnout samy na
sebe. 
● Politika je ošemetná v tom, že nemů-
žete do poslední chvíle tušit, jak se voliči
u urny rozhodnou. Proč by měli dát hlas
vám?

Desítku mám moc ráda. V praxi jsem
ukázala, že když o něco usiluji, že to nako-
nec prosadím. Občané mě znají 12 let a vě -
dí, že na mě je spolehnutí. Neslibuji nere-
álné, neútočím na své konkurenty, jsem
dříč, pro kterého je podstatný výsledek.
A tím výsledkem může být zrekonstruo va -
ná Moskevská, dva mosty přes Botič ve Vr-
šovicích a Záběhlicích, současná obnova
Cíle, hezčí zastávka Průběžná, Malečický
park nebo Vršovický zámeček. 

Máte dotaz na Ivanu Cabrnochovou?
Napište jí na e-mail: ivana.cabrnochova@praha10.cz.
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

Nestačí vám náš humor na papíře?  
Máme ho pro vás i na tričku.

Letní číslo časopisu Sorry  
právě v prodeji.

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 včetně poštovného)

Speciální balíček za 699 Kč 

(roční předplatné s tričkem) 

facebook.com/sorrycz

INZERCE V10-0901

Umožňuje to další ročník
projektu Kraje pro bez-
pečný internet. Díky

e-learningovým kurzům mo -
hou žáci a studenti pražských
základních a středních škol pro-
věřit své znalosti a také zhléd-
nout videa na stále aktuálnější
téma bezpečného chování na
internetu. Své znalosti potom
mohou zúročit v soutěžním kví -
zu a vyhrát zajímavé ceny.

Cílem projektu je upozornit
zejména děti a studenty na ná-
strahy spojené s užíváním počí-
tačů, tabletů a chytrých mobil-
ních telefonů. Kurzy jsou však
přichystány i pro rodiče, učite -
le, seniory, policisty či sociální
pracovníky. 

„Největším bezpečnostním
ri zikem pro děti a mladistvé je
jejich nedostatek zkušeností
v řadě praktických i sociálních

oblastí. Jejich pohyb a chování
na internetové síti rodiče nikdy
nemohou stoprocentně kontro-
lovat. Je proto nanejvýše ne-
zbytné, aby existovaly možnos -
ti a nástroje, které jim umožní,
aby se případným rizikům na-
učili sami předcházet. A nejlépe
tím, že o nich budou zavčasu
zpraveni a současně získají mo-
tivaci, aby se o nich chtěli do-
zvědět i vlastním přičiněním.

Dítě na internetu?
Zjistěte, zda se chová bezpečně
Chová se váš potomek na internetu bezpečně? Neriskuje zbytečně

třeba tím, že má špatné heslo, zveřejňuje své fotky nebo citlivé

údaje? Kyberprostor je plný nástrah pro dospělého, natož pro

děti. Držte se hesla „Důvěřuj, ale prověřuj!“ a nechte dítě projít

testem vědomostí.

Právě k tomu slouží projekt
Kra je pro bezpečný internet,
kte rý dlouhodobě podporuji.
A upřímně mě těší, že každý
rok je o něj stále větší zájem,“
uvedl radní pro oblast bezpeč-
nosti Libor Hadrava.

Soutěžit mohou žáci do 18 let
všech základních a středních
škol. Stejně jako v předcházejí-
cích ročnících mají možnost se
zapojit i do nároč nějšího Kvízu
PLUS a letos nově do soutěž -
ního MINI PLUS. Úspěšní ab-
solventi kvízů budou každý
měsíc zařazeni do slosování
o hodnotné ceny. 

V loňském roce se kví zu
účastni lo celkem 1428 žáků ze
43 pražských základních
a střed ních škol.
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56 rodin z Prahy 10
a dalších 490 z ce -
lé Prahy již dosta -

lo finanční podporu nadace Do -
brý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě po -
týká s vážným onemocněním.
Dí ky každoměsíčním příspěv-
kům dárců – Dobrých andělů –
mohou všechny těžkosti zvlá-
dat lépe alespoň po finanční
stránce. Pomozte najít další ro-
diny, které tuto podporu potře-
bují! 

„Dětí s vážným onemocně-
ním, jejichž rodiny by potřebo-
valy finanční podporu, je mno-
hem více. Rodiče často nevědí, že
u nás mohou o příspěvek požá-
dat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“

říká Petr Sýkora, spoluzaklada-
tel nadace Dobrý anděl. „Někte-
rým rodinám poradí léka ři či
soci ální pracovníci pří mo v ne -
moc nici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mno-
hým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává. 

Komu
nadace pomáhá? 

Dobří andělé pravidelně
každý měsíc podporují rodiny
s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Ty-
picky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy,
těžká kombinovaná postižení,
svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motý-

lích křídel. Mimo vyjmenovaná
onemocnění je možné také po-
moci dětem, které se potýkají
se vzácnými onemocněními
a s těž kými kombinovanými po-
ruchami (mentálními, smyslo-
vými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fun-
gování nadace podpořili dárci
více než 5548 rodin z celé Čes -
ké republiky.

Jak můžete
pomoci právě vy? 

Pokud máte ve svém okolí ro-
dinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc na-
dace doporučit. Kontakt je

velmi jednoduchý – stačí zavo-
lat nebo napsat e-mail a pracov-
níci již zajistí vše potřebné. Dů-
ležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy
Dobrým andělem

Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete
začít přispívat. Vaše finanční
pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky své -
mu Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní pří-
běhy rodin, kterým pomáháte. 

Finanční pomoc
pro rodiny s vážně nemocným dítětem

INZERCE V10-0907
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www.nasregion.cz

Navštivte zpravodajský  
portál z Prahy a okolí

Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  

a zajímavé reportáže z vaší městské části

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.
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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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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na
www.vase10.cz

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejnery jsou na kaž-

dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku. Do kontejnerů
patří pouze domovní odpad ob-

jemného charakteru, například
starý nábytek, podlahové kry-
tiny, kovové odpady, sanitární
keramika, autoskla, zrcadla,
sta ré sportovní náčiní.

6. 9. 13.00–17.00
■ Popovická (proti Brtnické)

6. 9. 14.00–18.00
■ Omská x Murmanská

6. 9. 15.00–19.00
■ Sedmidomky (u hřiště)

8. 9. 8.00–12.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků

8. 9. 9.00–13.00
■ U Trati x Na Spádu

10. 9. 13.00–17.00
■ U Roháčových kasáren x No-
vorossijská

10. 9. 13.00–17.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla

10. 9. 14.00–18.00
■ V Rybníčkách (proti Šibřin-
ské)

10. 9. 14.00–18.00
■ Janderova x Chládkova

10. 9. 15.00–19.00
■ Dobročovická x Slapská

11. 9. 15.00–19.00
■ Chorvatská x Dykova

12. 9. 13.00–17.00
■ Topolová x Jahodová

12. 9. 14.00–18.00
■ Práčská 101 (parkoviště pod
Jasmínovou)

13. 9. 13.00–17.00
■ Ruská x Tolstého

13. 9. 14.00–18.00
■ V Korytech x Jesenická

13. 9. 15.00–19.00
■ Šafránová x Chrpová (okraj
parku)

15. 9. 9.00–15.00
■ Kounická x Malínská

15. 9. 8.00–12.00
■ Kodaňská x Norská 1

15. 9. 9.00–13.00
■ Vrátkovská x Tuklatská

17. 9. 13.00–17.00
■ Přetlucká x Prusická

17. 9. 13.00–17.00
■ Rybalkova x Charkovská

17. 9. 14.00–18.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)

17. 9. 14.00–18.00
■ Hostýnská (u školy)

17. 9. 15.00–19.00
■ Michelangelova (v proluce)

18. 9. 15.00–19.00
■ Mokřanská x Běžná

19. 9. 13.00–17.00
■ Dukelská x Volyňská

19. 9. 14.00–18.00
■ Tulipánová x Želivecká

20. 9. 13.00–17.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem

20. 9. 14.00–18.00
■Na Pahorku x Pod Sychrovem II.

20. 9. 15.00–19.00
■ Platanová x Kapraďová

22. 9. 8.00–12.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD)

22. 9. 9.00–13.00
■ Krymská x Kodaňská

24. 9. 13.00–17.00
■ Brigádníků x U Kombinátu

24. 9. 13.00–17.00
■ Nučická x Dubečská

24. 9. 14.00–18.00
■ Nosická (pod prod. Billa)

24. 9. 14.00–18.00
■ Nad Vodovodem x Slunečná

24. 9. 15.00–19.00
■ Srbínská (mezi garážemi)

25. 9. 15.00–19.00
■ Vladivostocká x Gruzínská

26. 9. 13.00–17.00
■ Sněženková x Meruňková

26. 9. 14.00–18.00
■ Křenická x Olešská

27. 9. 13.00–17.00
■ Bramboříková (parkoviště)

27. 9. 14.00–18.00
■ Rektorská x Bakalářská

27. 9. 15.00–19.00
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4)

29. 9. 9.00–15.00
■ Ostružinová x Jahodová

29. 9. 8.00–12.00
■ U Vrš. nádraží x Ukrajinská

29. 9. 9.00–13.00
■ Vladivostocká x Jaltská

Přijímáme děti
pro rok 2018/19.

Nabízíme rodinné prostředí a respektující přístup,
bohatý program, hudební, výtvarné a sportovní

aktivity s častým pobytem venku. Budeme poznávat,
tvořit, radovat se a růst.

● Barevná školička přijímá nové kamarády od 2,5 let ●
● Nedaleko metra Strašnická,... ●

e-mail: barevnaskolicka@centrum.cz, tel.: 739 068 603

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

Staňte se naším
servisním technikem!

Více informací na
www.veskom.cz/o-nas/kariera

nebo na tel. 272 088 100
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volný čas

Zahradnická škola v Praze
byla založena v roce
1909. Původně sídlila na

Královských Vinohradech v ne-
vyhovujících prostorách. V roce
1947 došlo rozhodnutím teh-
dejšího Národního výboru
hl. m. Prahy k jejímu přestěho-
vání do současného objektu
v Malešicích.

Školní botanická zahrada se
rozprostírá na území historic-
kého parku, založeného kolem
roku 1920 známým pražským
zahradním architektem Franti-
škem Thomayerem (1856 v Tr-
hanově – 1938 v Říčanech),
bra trem známého lékaře Josefa

Thomayera. Její součástí jsou
skleníky na svahu kopce Tábor,
které pocházejí ze stejné doby.

Školní botanická zahrada
shromažďuje více než 5000 ta-
xonů rostlin. Je členem Unie bo-
tanických zahrad ČR a spolu-
pracuje s řadou botanických
zahrad v republice i ve světě.
V ro ce 2008 byl úspěšně reali-
zován projekt revitalizace úze -
mí a odstranění ekologických
zátěží, když byly odstraněny
ropné sedimenty z rybníka a po-
toka Malé Rokytky po ropné ha-
várii v 70. letech.

V lesoparku byla odstraněna
černá skládka a opraven histo-

Zapomenutá botanická zahrada

a údolí dutých hlav
V Praze jsou všeobecně známé dvě

botanické zahrady – Na Slupi a v Troji.

Nicméně Praha má ještě jednu botanickou

zahradu, která ale není tak na očích.

Najdete ji pod Jarovem, v Malešicích, při

samé hranici s Hrdlořezy, v ulici Pod

Táborem, známé přítomností policejní

školy. Jde o Botanickou zahradu Střední

odborné školy stavební a zahradnické.

Tvoří ji arboretum, vřesoviště, alpinum,

pěstební část a provozní zahrada.

INZERCE V10-0922

Váháte s výběrem té pravé školky
Přijďte, vyzkoušejte Mašinku
a prožijte s námi jeden DEN ZDARMA.

● Tuto možnost můžete využít v týdnu od 3. 9.–7. 9. 2018,
v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
● Školka Mašinka je místo, kde panuje přátelská atmosféra
a vzájemné porozuměni.
● Mašinka je na cestě již od roku 2010 a dovezla do cíle
mnoho spokojených a zdravě sebevědomých dětí, které mají
úctu k sobě i ke svému okolí. 
● Přijímáme děti od 2 let.

INZERCE V10-0915

rický most. Současně byla vy-
budována retenční nádrž na
zachy cování dešťové vody
z nové ho skleníku (2011–12),
kte rá slouží k závlaze rostlin.
Skleník je stavbou technicky
i technologicky vybavenou na
úrovni současné nejmodernější
skleníkové techniky. Slouží
především k výuce žáků školy,
a to nejen z pěstitelského, ale
i z technického hlediska.

Provozní zahrada se zabývá
pěstováním tržních rostlin
dle za hradnických technologií.
Kaž doročně produkuje letničky
k výsadbám, řezané květiny
a okrasné dřeviny. Jedná se
o produktivní práci žáků v hod-
notě téměř tří milionů korun.
Zahrada dodává své výrobky
do pražských velkoobchodů
a drob ným obchodníkům, reali-
zuje výsadbu v pražských za-
hradách, zdobí úřady. Její sou-
částí je i školní vazárna, která
zpracovává vazbový materiál
k různým příležitostem.

Kdysi v těchto místech stá-
vala usedlost Josefa Havlíčka,
k níž náležel ovocný sad a zeli-
nářská zahrada. V místech
dneš ní vily se nacházely jen
bouda pro hlídače vinice a sklad
zemědělského nářadí. V 19. sto-
letí se bouda rozšiřováním mění
postupně na obytný dům.

V roce 1889 nechal další ma-
jitel Rudolf Egbert usedlost
upravit, roku 1920 pak dům ne-
chal průmyslník Vladimír Jirá-
sek s chotí Emílií přestavit
v honos nou historizující vilu
s pozd ními novorenesančními
prvky na fasádách. Vladimír Ji-
rásek však ještě více pozornosti
věnoval zámku v Bílých Poliča-
nech, který získal v roce 1933.
Roku 1947 připadl objekt s oko-
lím městu, o rok později tu za-
hájila výuku zahradnická škola
a učiliště.

V době druhé světové války
zámeček obsazují Němci a sídlí
zde gestapo a lazaret. O park
v té době nikdo nepečoval, a tak
začal zarůstat. Navíc Němci
ukradli originální sochařskou
výzdobu zámečku i veškerou
historickou dokumentaci zám -
ku a parku a ta je ztracena. V ro -
ce 1946 je vila vyvlastněna
a o rok později se do ní stěhuje
zahradnická škola.

Po roce 1990 se z areálu
stává školní botanická zahrada.
Rozkládá se na ploše 11 hekta -
rů a skleníky z ní zabírají plo-
chu dva tisíce metrů čtvereč-
ních. Je tudíž mno hem větší
než staroslavná botanická za-
hrada Na Slupi a plochou skle-
níků je jednoznačně největší bo-
tanickou zahradou. 

www.skolkamasinka.cz, tel.: 605 732 738, 777 222 315

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, 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

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 F

EF
ÍK

, F
O

TO
 A

R
C

H
IV



15www.vase10.cz

rozhovor

Jako starosta vede Prahu 10
již třetím rokem, a jak sám
tvrdí, často je to velmi ná-

ročný úkol zejména kvůli složi-
tému systému kompetencí, kte -
rý v Praze funguje.
● Pro Prahu 10 jste dlouhé
ro ky pracoval jako místosta-
rosta, nyní jste starostou. Co
by se na Desítce dalo zlepšit?

Já si myslím, že v rozvoji
zapo jení obyvatel, sys té mu
školství i podpory sportu a soci-
álních služeb jsme udělali ob -
rov ský pokrok. Zlepšit se dají
určitě takové spíše obyčejnější
starosti všedního dne, které
jsou pro spoustu lidí možná to
nejdůležitější, co od nás čekají.
Tím mám na mysli třeba stav
chodníků, spolehlivý vývoz po-
pelnic, silnice bez děr, ulice bez
vraků aut, vždy posekané tráv-
níky a více míst k parkování. 

●To jsou věci, které se asi ne-
dají zlepšit ze dne na den. Ale
udělalo se něco pro to, aby se
zlepšily?

Rozhodně ano, z pozice rad-
nice tlačíme na příslušné úřady
a firmy, pokud se objeví prob-
lém. Lidé nám přes MMS sys -
tém a přes Facebook hlásí, když
je někde černá skládka, rozbitý
chodník nebo přeplněný koš.
A my vše okamžitě řešíme, to si
může každý zkontrolovat v sys -
tému na webu. Za chod velké řa -
dy věcí ale nejsou zodpověd né
pražské radnice městských čás -
tí, ale Magistrát či jeho správ ní
firmy. Kupříkladu chod níky, ty
spravovat nemůžeme, ani kdy-
bychom na to měli peníze. Patří
Magistrátu a spravuje je on. My
můžeme poslat Magistrátu pe-
níze a žádat ho, aby za ně chod-
níky opravil, což činíme, napo-

sílali jsme takto již desítky mili-
onů korun. Ale na některých
mís tech to nejde tak rychle, jak
bychom si představovali. Stejné
je to i s opravami silnic. Patří
nám jich úplné minimum – na-
příklad okolo školky na Bohdal -
ci. A jak asi někteří vědí, také se
tu o náš kousek silnice náležitě
sta rá me. A tak je to ve více vě-
cech. 
●Co znamená, že je Praha 10
nejlepší radnicí v míře parti-
cipace veřejnosti? Jak se to
pozná v praxi?

Laicky řečeno je to zapojení
veřejnosti do co největšího
množ ství rozhodnutí, která
rad nice činí. A to pokud možno
ještě před začátkem všech roz-
hodovacích procesů. Možná by
pomohl názorný příklad: roz-
hodli jsme, že se zrevitalizuje
strašnický park Solidarita. Ih -

ned jsme oslovili všechny oby-
vatele, kteří bydlí v blízkém oko -
lí, a vyzvali je, ať nám řeknou,
jak by si změnu parku předsta-
vovali. Teprve podle ná zorů
míst ních vznikaly první návrhy
architektů. O těch se pak hla-
suje na internetu. Celé je to slo -
žitěj ší, probíhají setkání u ku la -
tého stolu, hlasuje se přes SMS
zprávy, pravidelně chodí me na
sousedské akce hlásit, v jaké fá -
zi se revitalizace nachází. Má -
me webové stránky, kde je celý
proces popsán podrob ně. Je to
jeden příklad za všechny.

INZERCE V10-0920A

www.facebook.com/knihovna

MALEŠICE

INZERCE V10-0920B

I VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

Úspěchů si vážíme, ale stále je co zlepšovat,
říká starosta Vladimír Novák
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