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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10

Demolice osady bezdomovců

Spousty koček, čtrnáct psů, tři kozy, dvě slepice a prase.
A také patnáct lidských bytostí, které bydlí na kousku půdy
mezi dvěma dálničními mosty – Jižní spojkou a Městským
okruhem v Praze 10. Žijí tu v několika karavanech bez
zavedené vody a elektřiny. Sousedům z nedalekých domů už
jejich přítomnost tak vadí, že si vymohli jejich vystěhování.
Termín se ale kvůli mrazům zatím odložil.
ižní spojka neustále hučící nekonečným
proudem projíždějících aut tu tvoří hranici mezi dvěma světy. Část, která je blíž
do města, obývají lidé, kteří chodí do práce,
platí nájem a starají se o sebe. Hned za dálnicí
ale začíná úplně jiná realita: sice plná určité
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Osobnost Prahy 10:
Rozhovor s Luďkem Klusáčkem

svobody a nezávislosti na systému, ale i lidského neštěstí a beznaděje.

Teplo nebo televize?
Pár desítek metrů od dálnice stojí jeden vedle druhého několik karavanů, kotce pro zvístr. 10
Veřejný prostor:
Milionové čachry na radnici?

řata, kousek plotu zdobený nahoře džbány,
pytle s odpadky čekající na odvoz a obrovská
hromada kol. Celých, rozebraných nebo jen
pneumatik s čouhajícími drátky. První nám
vyrazí naproti bílý kocourek s černými ﬂeky
jménem Romeo. Z jednoho karavanu se kouří
z komína, zavolám tiše Dobrý den a objeví se
mladá černovlasá Sylvie. Je krásná, ale zároveň z ní vychází podivná, temná energie. Jak
se později dozvíme, trpí schizofrenií. „Zavolám vám Fanynku,“ říká a zve nás dál. Zaťuká
na další karavan, ze kterého za chvíli vykoukne hlava místní komunity. Je jí lehce přes padesát, má pronikavě světlé oči, blond vlasy
a štíhlou postavu. Je týden po operaci, při
které jí lékaři z ženských orgánů vyjmuli devět deseticentimetrových nádorů. Rakovinu
pokračování na straně 4
str. 15
Školství:
Zápisy se blíží!

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO DAN HROMADA

se kvůli mrazu odložila
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aktuality

d pondělí 1. února do 13. června
je omezen provoz na komunikaci
U Vršovického hřbitova v úseku
ulic Pod Altánem – Nad Slávií v Praze 10.
Důvodem je pokračování stavebních
prací v rámci akce „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.
nádraží“. Od 2. února do 12. června je
provoz v uvedeném úseku omezen v obou
směrech na jeden jízdní pruh. Od 12. do
13. června od 20.00 do 4.30 hodin bude
uvedený úsek zcela uzavřen. Objízdná
trasa za uzavřený úsek povede ve směru
do Vršovic na Žižkov po komunikacích
Bohdalecká – Moskevská – Vršovická a ve
směru do Záběhlic, na Městský okruh po
komunikacích Vladivostocká – U Slavie
– Vršovická – Moskevská – Bohdalecká,
případně Bělocerkevská – Vršovická –
Moskevská – Bohdalecká.
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V Zahradním Městě
bude tramvajová smyčka
o začátku letních prázdnin opraví
Dopravní podnik hlavního města
Prahy téměř tři kilometry a zrekonstruuje další tři kilometry tramvajových tratí. Kromě toho plánuje v dubnu
začít stavět novou tramvajovou smyčku
v Zahradním Městě. V průběhu letošního
dubna by měla být pod Jižní spojkou zahájena stavba nové tramvajové smyčky
Zahradní Město v koordinaci s modernizací železničního koridoru Praha hlavní
nádraží – Praha – Hostivař, kterou realizuje Správa železnic.V polovině letošního
září vznikne pod novou železniční zastávkou Praha – Zahradní Město přestupní uzel na tramvajové linky a autobusové spoje. V rámci této akce dopravní
podnik také vymění kolejové oblouky na
trati v úseku Dubečská – Na Padesátém
a u Obchodního centra Hostivař. Kromě
vybudování nového přestupního uzlu
v Zahradním Městě Správa železnic rozšíří Průběžnou ulici pod původní železniční tratí ve směru ke Švehlově ulici,
díky čemuž dojde ke zkapacitnění komunikace, k oddělení tramvajového provozu
od automobilového a ke zlepšení průjezdnosti oblastí. Aktuálně již došlo ke zvýšení trolejového vedení pro tramvaje,
čímž odpadlo jedno z kritických míst, kde
docházelo k poškozování troleje nadměrnými náklady.
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Praha 10 odstraní
nelegální graffiti
esátá městská část pomůže vlastníkům nelegálně posprejovaných či počmáraných domů na svém území.
Stačí, když vyplní přihlášku na webu městské části a splní podmínky dotačního projektu. Radnice následně z fasád na vlastní
náklady odstraní grafﬁti, a zároveň na ně nanese speciální ochranný nátěr. První nemovitosti začne čistit hned, jakmile dojde k oteplení, protože je nutná venkovní teplota nad
5 °C. Obnovený projekt běží od září loňského
roku a už eviduje první přihlášené. „Oproti
programům v minulosti došlo k úpravám.
Tou největší je, že domy mohou přihlašovat
pouze vlastníci, nikoli každý občan. Vyhneme se tak situacím, kdy například sousedé by
měli rádi určitý objekt bez grafﬁti, ale majitel
s tím nesouhlasí. Nespornou výhodou oproti
předchozímu programu je snížená administrativní náročnost pro žadatele,“ popsal
radní pro bezpečnost Michal Kočí. Na základě přihlášky je majiteli zaslána smlouva a po
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jejím podpisu zasaženou část fasády vyčistí
nebo přemaluje odborná ﬁrma. Zároveň nanese i speciální antigrafﬁti nátěr. Pokud tedy
dojde k opětovnému znečištění, je odstranění grafﬁti mnohem jednodušší. První domy začne odborná ﬁrma čistit hned, jakmile
to dovolí počasí. „Cílem této aktivity je potlačení, prevence a náprava vandalismu. Zároveň se jedná o jeden ze způsobů, kterými
městská část pracuje na zkrášlování veřejného prostoru na svém území,“ shrnul radní
Kočí.

Šikovní mladí novináři
chodí na vršovickou základku
alší velký úspěch si připsala základní
škola U Vršovického nádraží. V celostátní soutěži školních časopisů se její
sChOOL umístil v konkurenci 155 přihlášených periodik celkově na šestém místě a kategorii graﬁka vyhrál. Do nového roku navíc
Mediální klub tvořený žáky školy vstoupil
s novinkou, když na kanálu YouTube spustil
vlastní televizi. V soutěži školních časopisů
navázala základní škola U Vršovického nádraží na rok 2018. To se tehdy se svým nově
vydávaným magazínem sChOOL stala její kometou a vyhrála nejen v graﬁcké, ale i obsahové kategorii. „I přes tyto úspěchy ale žáci
neusínají na vavřínech a neustále portfolio
,novinářských činností´ rozšiřují,“ pochvaluje si Alena Bartošová, koordinátorka školních médií a parlamentu. Už v září loňského
roku rozjel Mediální klub školy stylový měsíčník Nástupiště, který vychází z polohy
školy u nádraží v celkovém názvu i pojmenování rubrik (Z rychlíku, Výslech v kupé, Pokec na peróně, Jízda první třídou nebo Osobák měsíce). „Pracují neúnavně i v době
koronaviru a i v tomto náročném období dokázali zachovat jeho periodicitu,“ ocenila ředitelka školy Jana Frojdová své žáky. Zatím
posledním, novoročním, počinem pak je
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spuštění sChOOL TV, kanálu na YouTube.
„Teď sice není nejlepší doba, nemůžeme točit
reportáže, rozhovory, ani ankety, jelikož
škola je pro většinu lidí zavřená. Ale rozhodli
jsme se věc již neodkládat, rozjet sChOOL
TV plánujeme už dlouho,“ popsal spuštění
sChOOL TV člen Mediálního klubu a šéf projektu Adam Kabát z 8. A. Žáci školy ve svých
pilotních videích zatím mapují zákulisí natáčení reportáže České televize. Ten o projektech této školy během prvního pololetí školního roku 2020/2021 odvysílal na stanici
Déčko dvě reportáže. Členové Mediálního
klubu využili příležitosti a z natáčení připravili vlastní materiál, kde odkrývají nezveřejněné záběry, vtipné situace a přeřeky účinkujících.„Velmi oceňuji, jak kreativně učí
základní škola U Vršovického nádraží své
žáky druhého stupně mediální výchově.
V dnešní době, která bývá označována také
jako postfaktická, jsou práce s informacemi,
jejich selekce a předávání ohromně důležitými dovednostmi,“ řekl místostarosta pro školství a kulturu David Kašpar. V rámci předmětu škola kombinuje teorii o dezinformacích,
fake news, propagandě, reklamě a PR, sociálních sítich nebo kyberšikaně s praxí právě
v podobě tvorby školních médií.

www.vase10.cz
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Dopravní opatření
U Vršovického hřbitova

causa

Demolice osady bezdomovců

se kvůli mrazu odložila
dokončení ze strany 1
mají v rodině geneticky danou, je nejmladší
z osmi sourozenců a naživu je už jen ona
a bratr Jindřich, který tu s ní bydlí také a v nedalekém výcvikovém areálu cvičí psy.
„Jsem na ulici už přes dvacet let,“ říká
Františka Ugumba, která exotické příjmení
vyvdala po manželovi z nigerijského Lagosu.
Celou dobu jejího bezdomovectví jí dělá společnost kamarád Rudolf, který tu teď žije se
Sylvií. „S ním jsem tady ten Chánov vlastně
založila,“ říká Ugumba a ukazuje rukama kolem na omšelé karavany s tenkými stěnami.
Pro vodu si chodí do studánky nebo do Tesca
a elektřinu berou z jednoho agregátu pro
všechny. „To si buď zatopíme, nebo se podíváme na televizi,“ líčí nám Ugumba. „Teď tedy
hlavně topíme, ty mrazy byly hrozné,“ povz-

dychla si. Je ráda, když se na provoz agregátu
všichni dohromady nějak složí.

Sousedé je nechtějí
Na ostrůvku pod dvěma dálnicemi Ugumba
bydlí už zhruba pět let. Sousedům z okolních
domů ale přítomnost komunity bezdomovců
vadí. Štve je, že se v okolí povalují injekční
stříkačky, které si mohou do tlapek zabodnout venčící se psi nebo teď třeba děti hrající
si ve sněhu. Kromě „buchen“ jsou všude kolem poházeny také bužírky z kabelů, které
pocházejí z nedaleké stavby nového nádraží.
Vyříznuté dráty z nich skončily ve sběrně.
A když se tu něco ztratí nebo někomu vykradou chatu, viník je sousedům okamžitě jasný.
„Jsou to nesmysly,“ brání se Ugumba. „Vykládali o mně, že si to chodím píchat do lesa
na lavičku. Proč bych to dělala, když bydlím

tady?“ ptá se žena a ukazuje na svůj domov.
„Nebo i když dopadli ty, co tu vykrádali chaty,
sousedi si stejně dál mysleli, že jsme to byli
my. Já jsem ale čistá,“ brání se. „Nikomu nic
nekrademe, nikdy jsem nebyla ve vězení ani
jsem nikdy nešlapala. Snažíme se. Staráme
se o zvířata a dokonce si platíme jednou za
dva měsíce kontejnery na odvoz odpadků,“
vysvětluje. Kdyby jí na to ovšem nepůjčil kamarád, jen těžko by to zvládala.
„Narkomani jsou tady okolo nás, ale s tím
nemůžeme nic dělat. Teď se proti nám zvedla
taková vlna stížností, ale často je to nespravedlivé. Přesto budeme muset jít pryč. Pořád
jen brečím a brečím,“ říká Ugumba. „Dřív
nám občas někdo přivezl třeba cukr, vodu
nebo krmivo pro zvířata, ale teď se nám
všichni vyhýbají obloukem. Jsem z toho na
nervy a teď ještě ta operace!“ Otáčí se zády
k přítomným mužům, vyhrnuje si tričko a rozepíná si kalhoty. Od pupíku až k vyholenému ohanbí má obrovskou čerstvou jizvu.
„A oni vykládají, že pícháme drogy i psům,“
kroutí znechuceně hlavou.
„Jsou škodolibí,“ vstupuje do toho Sylvie.
„Závidí nám, že nemusíme platit žádný nájem,“ myslí si. „Nechápu, proč nás lidi tak
odsuzují,“ dodává Ugumba. „Protože bydlíme
tady, proto jsme špatný? Neřeknu, kdybysme byli vágusáci, co se nechoděj mejt a smrděj a mají sundaný kalhoty před Teskem, kde
chodí děti. Ale když přijdete ke mně, tak si
řeknete, že to není přívěs, ale normální byt.
Co bude dál? Myslím si, že odsud nakonec
odejdeme, protože jinak by nás tady třeba
někdo mohl zapálit,“ krčí rameny. Už jednou
jim totiž někdo hodil zápalnou lahev do okna
a později jim tam dokonce opilý soused rozléval benzin z kanystru, že je podpálí, až na
něj museli zavolat policii. „A kam půjdeme?
Prostě se holt šoupneme o pár metrů dál.
Kdyby nám ale dali nějaký malinký pozemek,
kam se vejdeme i s karavany a se zvířaty, tak
budeme šťastní!“

Mrzne, počkáme

Františka Ugumba je bezdomovkyní přes dvacet let.
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Po dlouhodobých stížnostech sousedů se
tedy majitel pozemku, pražský magistrát,
rozhodl, že patnáctičlenná skupina bezdomovců musí pryč a k 15. lednu letošního roku
měl být jejich tábor vyklizen. Jenže v půlce
ledna byla v Praze teplota pod nulou a očekávaly se kruté mrazy. Magistrát proto rozhodl, že raději počká. „Místo bude vyklizeno
tak, jak bylo rozhodnuto, s jedinou výjimkou

causa

I takhle se bydlí v Praze ve 21. století.
a tou je čas. Neumím si tento proces představit v tomto klimatickém období a nyní ve
skutečně extrémní zimě. Opravdu bych nechtěla, aby v důsledku necitlivého přístupu
umírali lidé umrznutím nebo podchlazením,“
vysvětlila Našemu REGIONU Milena Johnová
(Praha sobě), radní hlavního město Prahy
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.
„Ráda bych také upozornila, že nikdy nebylo
potvrzeno, že to jsou obyvatelé osady, po kom
zůstávají v této lokalitě stříkačky. Nechala
jsem si zpracovat posudky, provedla jsem
také místní šetření a skutečně toto nikdo nepotvrdil,“ doplnila Johnová.
Radnice Prahy 10 podle slov svého mluvčího Jana Hamrníka o postupu magistrátu ví
a je s ním v kontaktu, nicméně řešení nechává na vlastníkovi pozemku. Problém
s lidmi bez domova a se závislými na drogách,
kteří se zdržují v této oblasti, trápí i starostku
Desítky Renatu Chmelovou (VLASTA), která
však poukazuje na to, že jde o letitou záležitost, která vznikla mnohem dřív, než se
stala starostkou. Jenže poblíž chráněné oblasti Triangl nesídlí jen parta bezdomovců
okolo paní Ugumby. V přilehlých lesících se
nacházejí i další provizorní bydliště lidí bez
domova.

nidomeček. Na stromě před ním viselo zrcátko a na šňůře mezi stromy zmrzlé prádlo.
Na sněhu kolem byly ale jen zaváté stopy,
bylo kolem třetí odpoledne a místní obyvatelé
byli pryč.
Za chvíli jsme však došli k mnohem většímu domu, ze kterého vyšel šestapadesáti-

letý Jarda. Všude byly poházené PET lahve
od vína, kolem pobíhal malý pejsek a jeho šedovlasý majitel s vykotlanými zuby zhnědlými od cigaret začal vyprávět. Na ulici je už
pětadvacet let, ve svém domově postaveném
z klacků a igelitů bydlí šest let a poslední rok
dokonce s přítelkyní, také bezdomovkyní.
V jednu chvíli jich tu prý bydlelo deset, dnes
jsou tam jenom tři.
„Mohla bych pro vás něco udělat?“ zeptala
se ho idealistka Katka, která si láme hlavu,
jak by se dalo lidem, podobným jako je Jarda,
pomoci. „Mohla byste mi zařídit protialkoholní léčebnu,“ odpověděl jí s úplně vážnou
tváří Jarda. „Opravdu?“ zeptala jsem se ho
nevěřícně. Chvilku mlčel a pak vybuchnul
smíchy. „Ne, dělám si legraci,“ odpověděl.
Bez alkoholu nedá ani ránu a také hodně
kouří, ale zásadně nefetuje. „Smaženice najdete tam,“ máchá rukou stranou do lesa s pohrdavým výrazem. Do práce se Jarda nikam
nechystá a ani svou situaci měnit nehodlá.
Má za sebou vězení a na krku spoustu dluhů
a nechce, aby mu z výplaty kdokoli cokoli strhával. Jeho domek, jemuž sněhová nálož promáčkla igelitovou střechu, stojí hned vedle
železniční trati a jen kousek od něj stojí bagr
upravující místní terén. Jarda se bude muset
nejspíš brzy přestěhovat. „Kam půjdu? To se
uvidí. Ale zase někam do lesa, jsem už zvyklý,
jinak bych to ani nechtěl,“ pokýval hlavou
Jarda. Pak se podíval zpátky na Katku a zeptal se: „Víš, co bych si opravdu přál?“ „Co?“
nadchla se znovu studentka. „Rum!“ rozesmál se Jarda.

Z klacků a plastů
Průvodkyni po místech obydlených lidmi
bez domova nám dělala dvacetiletá studentka
medicíny Kateřina Zdeňková, která bydlí
právě na druhém břehu světa rozděleného
dálnicí. Nejprve jsme objevili stan a vedle něj
ze dřeva a igelitových plachet postavený mi-

Jarda je na život v lese zvyklý. Už by neměnil.
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V parcích na Desítce
se zabydlují nové knihobudky
raha 10 od podzimu loňského roku instaluje ve svých parcích zelené budky,
které nápadně připomínají budky určené k telefonování. Skutečně se jedná se
o vyřazené telefonní budky, které jsou nyní
znovu využity pro veřejný účel, konkrétně
pro sdílené knihovničky.
Knihobudka nabízí čtenářům několik možností. Knihu si mohou vypůjčit, vyměnit ji za
jinou, kterou přinesou, ale také sem mohou
odložit rozumné množství knih, které doma
vyřadili. Veřejné knihovničky fungují na dobrovolné bázi a posilují dobré vztahy mezi
sousedy. Provozní řád je jednoduchý a není
složité ho dodržovat, aby knihobudky mohly
sloužit všem. Projekt vznikl na základě zkušenosti, že městský park není zdaleka jen
přírodní prostor, ale slouží zejména jako místo rekreace a oddychu obyvatel z okolí. „Naše
parky dosud nabízely vyžití především pro
sportování veřejnosti a pro děti na hřištích.
Každý ale rád relaxuje po svém. Umístěním
nových knihobudek proto chceme vyjít vstříc

PŘIPRAVILA RED., FOTO PRAHA10.CZ, ILONA STAŇKOVÁ

P

také lidem, kteří v klidných zákoutích parků
tráví svůj volný čas četbou,“ vysvětlil záměr
projektu předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu Milan Maršálek.
Historie veřejně přístupných a bezplatných knihovniček v městské části se začala
psát v roce 2013. První knihobudka byla instalována v Heroldových sadech a slavnostního odhalení dočkala 17. září společně
s velkoformátovou mozaikou na nedalekém
dětském hřišti. Následovalo zřízení knihovničky v parku Malinová–Chrpová a nyní radnice významně doplňuje síť knihobudek napříč všemi čtvrtěmi Prahy 10.
Během loňského podzimu byly osazeny
čtyři knihobudky: v Malešickém parku, ve
vnitrobloku Káranská – Božecká – Bydžovského, v Bezručových sadech na Vinohradech a na vršovickém náměstí Svatopluka
Čecha. Do konce dubna by se rozšířené knižní nabídky měli dočkat také zájemci z okolí
parku Jiřího Karena a parku Pod Rapidem.
Nová fáze projektu pochází z participativ-

ního rozpočtu Prahy 10, který je známý pod
osvědčeným názvem „Moje stopa“. K realizaci si ho vybrala veřejnost při hlasování v roce
2019. „Jsme rádi, že se tento projekt podařilo úspěšně uskutečnit. Vedle nabídky k ušlechtilému trávení volného času v sobě nese
prvek recyklace a dalšího využití pro někoho
již nepotřebné věci. To pro nás jako pro navrhovatele bylo velmi důležité,“ pochvaluje si
Tomáš Klouček z navrhující organizace Českého svazu ochránců přírody z Malešic.

Sociální a návazné služby
v Praze 10 se budou rozvíjet podle nového plánu
raha 10 má střednědobý plán rozvoje
a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na svém území. Dokument
zpracovaný na období 2021–2024 schválili
zastupitelé desáté městské části. Desítka si
v něm ve spolupráci s občany a místními neziskovými organizacemi ze sociální oblasti
stanovila osm priorit, které bude konkrétně
naplňovat prostřednictvím akčních plánů.
I nadále bude rozšiřovat spolupráci sociálního a bytového odboru směrem k dluhovému poradenství, nově začne letos fungovat
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Střednědobá strategie rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb vznikla
metodou komunitního plánování, kterou
Praha 10 využívá již od roku 2004. „V praxi
to znamená, že na plánování se podílí triáda
tvořená městskou částí, poskytovateli a občany. Služby poskytované jednotlivými aktéry na sebe tak mohou dobře navazovat a doplňovat se. A samozřejmě lze velmi efektivně
reagovat na okamžité potřeby lidí, pro něž
jsou určené. Sociální služby může časem potřebovat každý. Zapojit se do tvorby jejich
sítě může opravdu každý – uživatel, nezisková organizace či ten, kdo má o problema-

P
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tiku seriózní zájem,“ vysvětlil radní pro sociální oblast Michal Kočí.
Městská část komunikuje s širokou paletou
občanů a organizací pravidelně. Například
v roce 2019 se jednání pracovních skupin celkem zúčastnilo přibližně 300 účastníků,
úřad má navázanou spolupráci se stovkou
poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Registrované sociální služby a služby
návazné významně podporuje také prostřednictvím každoročně vyhlašovaného dotačního programu. Sama radnice v uplynulých
dvou letech nastavila úzkou spolupráci sociálního a bytového odboru. Již v červnu 2019

otevřela kontaktní centrum bydlení. „To funguje jako centrální poradenské místo pro
osoby v bytové nouzi. Pracovnice centra
lidem poradí například s vyplněním žádosti
o obecní byt, a v případě potřeby předají kontakt na poradnu, právníka či konkrétní oddělení úřadu práce. Nadále chceme služby Centra rozšiřovat směrem k prevenci dluhů,“
popsal radní Kočí. Důraz bude městská část
věnovat cíli „Služby a programy pro rodiny,
děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy“. U Botiče otevře nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. „Tato bezplatná
služba bude fungovat jako prevence proti sociálnímu vyloučení. Zkušení odborníci budou
pracovat s dětmi a dospívajícími, kterým nabídnou zázemí k smysluplnému využití volného času a pomoc s řešením jejich problémů,“ řekl Michal Kočí.
Terénní či pobytové služby (tři domovy seniorů, dva domovy se zvláštním režimem)
pro seniory koordinuje na celém území městské části její příspěvková organizace, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci.
Kromě toho desítka spolupracuje se 46 poskytovateli, kteří pečují o seniory a osoby
s různým druhem zdravotního postižení.

5?

5 otázek pro...

Tentokrát pro starostku
Renatu Chmelovou (nestraník za koalici VLASTA)
ak ovlivnil covid-19 dění na
Praze 10 a její rozpočet?
Jaké má teď starostka Desítky priority a jaké největší problémy ve své čtvrti vidí? A jak je
spokojená s průběhem očkování
ve své městské části? Situaci
podle ní výrazně komplikuje
chaos na vládní úrovni a jako příklad uvádí nepřipravený a zmatečný systém očkování. Navzdory stávající krizi budou čtvrtinu
výdajů Prahy 10 tvořit investice
a hlavní prioritou je návrat do
normálního života.

J

● Jak řešíte rozpočtové problémy spojené s výpadkem příjmů způsobených covidem i daňovými změnami?
Rozpočet na tento rok jsme se
sestavovali už s ohledem na aktuální situaci. Hlavními příjmy
rozpočtu jsou dotace z hlavního
města a daň z nemovitých věcí,
které naštěstí zůstaly na stejně
úrovni jako loni. Dopad na městskou část je tak řádově nižší než
u obcí.
● Budete muset zrušit, omezit
či odložit některé investiční
akce či podporu veřejnému životu v městské části?
Velmi pečlivě jsme vážili, které
investice a velké opravy můžeme
zařadit do rozpočtu již v roce
2021. V případě plánovaných veřejných akcí samozřejmě bude
záležet na aktuální epidemické
situaci, část aktivit se snažíme
už nyní přesunout na on-line
platformy. 16. února například
proběhlo první desítkové fórum,
diskuse podnikatelů na téma, co

jim koronakrize dala a vzala.
Ptali jsme se jich na inspirativní
tipy z praxe i na to, jakou pomoc
by od nás uvítali. Veřejný život
budeme i nadále podporovat prostřednictvím dotačních programů a diskuse s jednotlivými
aktéry – kulturními, sportovními
či organizacemi zaměřujícími se
na ochranu životního prostředí.
● Co je největším problémem
vaší čtvrti.
Dlouhodobě nám výrazně ztěžuje situaci velký chaos na vládní
úrovni. Nejnověji se ukazuje na
příkladu naprosto nepřipraveného a zmatečného systému očkování. Na několika jednáních
jsme s ostatními starosty jen
kroutili hlavou a nechápali, co od
nás stát přesně chce. To, co můžeme, však řešíme po vlastní linii. Aktuálně jsme se dohodli na
přípravě dalšího očkovacího centra na našem území, v poliklinice
v Malešicích.
● Vaše priorita pro letošní
rok?
Návrat do „normálního“ života, na který se snažíme maximálně připravit. Jsme v úzkém
kontaktu zejména s mateřskými
a základními školami, kterých
zřizujeme celkem 43. Snažíme
se předvídat problémy, které nastanou po návratu dětí, a jsme
připraveni jim poskytnout velkou
metodickou podporu. Největšími
investicemi pak jsou opravy
a rekonstrukce školních budov
(120 mil. Kč) a druhá etapa rekonstrukce Polikliniky Malešice
(118 mil. Kč), připravujeme
kompletní rekonstrukci radnice,

stavební práce by měly začít na
počátku příštího roku. I přes epidemickou a s tím související ﬁnanční krizi, tvoří investice čtvrtinu výdajů.
● Jak jste spokojeni s postupem očkování občanů vaší
čtvrti proti covidu?
Tak jako všichni i my trpíme
nedostatkem vakcín, který znemožnil naočkovat v první vlně
mnohem víc seniorů. Logisticky
jsme přitom připraveni. Osobním
dopisem jsme oslovili všechny
občany, kterým už bylo nebo
v nejbližší době bude osmdesát
let, tedy celkem kolem osmi tisíc
lidí. Poskytli jsme jim základní
informace a návod, jak se zaregistrovat. Zároveň apelujeme na
mezigenerační solidaritu, technickou podporu ze strany mlad-

ších příbuzných či sousedů. Další
aktivity připravujeme a budeme
reagovat na aktuální situaci.

INZERCE V10-0203

■ Renata Chmelová je starostkou Prahy 10 od roku 2018, kdy
kandidovala za koalici VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDUČSL, STAN a Desítka pro domácí. S 5572 hlasy byla nejúspěšnější
kandidátkou posledních komunálních voleb.
■ Zastupitelkou na Praze 10 je od roku 2014 a v roce 2016 byla
zvolena do Senátu. Její volební heslo do Senátu znělo „Z vaší podpory, kmotrům navzdory“ a v komunálních volbách „Stop miliardové radnici“.
■ Opozice starostce vyčítá, že rekonstrukce stávající budovy,
kde radnice sídlí, nakonec vyjde dráž než právě výstavba nové,
vůči níž se Chmelová ve volebním programu vymezovala.
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Luděk Klusáček: Bez fanoušků
nemá fotbal náboj. Je to tristní!

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV

Fotbalový trenér klubu Bohemians loni Klokany z vršovického
Ďolíčku zachránil a dokonce s nimi atakoval přední místa v ligovém
žebříčku. Zkušenému kouči, který trénoval několik let také v
arabském světě, stejně jako jeho týmu při hře teď nejvíc schází
povzbuzování fanoušků. Doufá, že už se brzy na stadiony zase vrátí
a dodají fotbalu chybějící emoce.
● Co se vám s klubem Bohemians během vašeho působení
podařilo?
Když vezmu své současné působení v Bohemians, tak v předchozím ročníku ligy a prvním
roku mého působení se nám podařilo poměrně brzy se zachránit
v soutěži a nakonec jsme ještě
bojovali o účast v evropských pohárech. A podařilo se nám, myslím, i potěšit fanoušky velkou sérií výher v jarní části. Letošní
sezona se zatím nevyvíjela úplně
podle našich představ, ale věřím

tomu, že díky posledním výsledkům se dostaneme do „klidného
středu“ a budeme se moci víc zaměřit na kvalitu hry a eventuálně
na zapracování nových hráčů. To
je to, co bychom teď chtěli dokázat.
● Jaké možnosti jako trenér
vůbec máte, abyste mohl zlepšit výkon vašeho týmu třeba až
natolik, že byste postoupili na
přední příčky ligové tabulky?
Základní předpoklad je vždycky určitá kvalita kádru, kterou
máte. To je jakási výchozí hod-

Klokani se chtějí dostat do „klidného středu“ bez hrozby sestupu.
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nota. Jako trenér k tomu přidáváte hlavně organizaci hry. V trénincích se dále snažíme, aby se
hráči zlepšovali individuálně, ale
to je poměrně dlouhodobý proces, a ne vždy na to mají trenéři
čas. To je otázka opravdu několika měsíců až roků. Není to tak
rychlé, jak si někdy fanoušci nebo diváci představují, tedy že trenér přijde a během měsíce může
tým změnit.
● Jak poznáte fotbalový talent? Jak poznáte při práci
s hráči, na co je kdo dobrý?

Fotbal je zajímavý v tom, že
aby se hráč uplatnil, může mít
řadu předpokladů. Když je někdo
atlet a běhá stovku, tak je tam
jednoznačné to, že musí být
rychlý. Kdežto ve fotbale se mohou prosadit hráči, kteří jsou jak
pomalí, tak rychlí, protože tu nějaký svůj nedostatek mohou nahradit třeba tím, že jsou techničtí, že umí hrát dobře s míčem
nebo čtou hru a dokážou analyzovat situaci. A jak poznat v hráči talent? Je potřeba zaměřit se
právě na tyto zmiňované oblasti
a vidět, jestli hráč tou svou předností je schopný dohánět další
nedostatky a být platný pro tým.
● Vy sám jste byl předtím také
ligový hráč. Pomáhá vám ve
vaší trenérské práci i to, že
znáte fotbal rovněž z druhé
strany?
Rozhodně je to obrovské plus.
Myslím si, že všichni současní
trenéři hráli předtím fotbal.
A většina i na té nejvyšší úrovni.
Díky tomu znáte pocity hráčů,
čím si procházejí, jejich stavy ať
už předzápasové nebo zápasové,
když se jim daří, i když se jim nedaří. Tím se do toho dokážete
lépe vžít a podle toho reagovat,
pomoci jim nebo udělat nějaké
změny v sestavě.
● Trénoval jste také v Kataru.
Čím se to liší od trénování v Evropě?

osobnost Prahy 10
Trénoval jsem i v dalších arabských zemích, jako jsou Spojené
arabské emiráty a Saúdská Arábie, nebyl to jenom Katar. Základní rozdíl je v jiné mentalitě
tamních hráčů. U nás jsou hráči
víc disciplinovaní, ví, co chtějí,
jsou odmalička zvyklí na dril,
a tam ti lokální hráči jsou zase
uvolněnější do zápasu, víc si dovolí, mají obrovské pohybové
předpoklady, řada z nich má i výbornou techniku. Liší se to hlavně přístupem. Musíte se tam
trošku zadaptovat, vidět fotbal
malinko jinýma očima a klást důraz na jiné věci než tady u nás.
● Jak dlouho jste tam byl?
V různých periodách jsem tam
byl celkem okolo šesti let. Nikdy
jsem tam ale nebyl jako hlavní
trenér, byl jsem tam pokaždé
jako asistent trenéra s Ivanem
Haškem. Angažmá bylo několik.
● Co se vám tam nejvíc líbilo?
Z hlediska fotbalového je tam
velmi slušná infrastruktura
a vzhledem k podnebí tam jsou
skvělé podmínky k trénování.
Tréninky probíhají většinou
v teple. Když to srovnám s tím,
co je tady, tak když je zima, tak
vám hráči prostydnou. To tam
prakticky neřešíte. A pokaždé
jste na kvalitním hřišti, s čímž
v Čechách také bojujeme. Takže
máte z hlediska přípravy k zápasům ideální podmínky pro práci.
A co se týká života jako takového,
tak určitě většina lidí má ráda
teplo, sluníčko, moře, takže z tohoto úhlu pohledu je tam pohodový život. Je potřeba se jenom
přizpůsobit určitým zvláštnostem té krajiny, to znamená především z hlediska jejich náboženství a zvyklostí. Pak je to bez
problémů.
● Jaký jste měl za vaši kariéru
největší profesní úspěch?
Jako hráč za sebou nemám takový úspěch jako třeba mistr ligy
nebo podobně, spíš to, že jsem
hrál ligu pravidelně přes deset
let. A trenérsky se mi podařilo,
i když prozatím pouze v roli asistenta, dostat se k národnímu týmu. Byla pro mě čest pracovat
s nejlepšími hráči v této republice, jako byli Tomáš Rosický, Milan Baroš nebo Petr Čech, a mít
šanci poznat, co obnáší mezinárodní fotbal zblízka. K úspěchům
patří také záchrana Bohemky

v roce 2014 v podstatě z bezvýchodné situace. A v pozici asistenta v arabském světě jsme byli
mistři Spojených arabských emirátů, vítězové Superpoháru SAE,
hráli jsme opakovaně arabskou
ligu mistrů.
● Pro výkon fotbalistů je podle
mě hodně důležitá i podpora
fanoušků. Teď se ale hraje bez
nich. Jaké to je?
Bez nich nemá fotbal náboj. Teprve fanoušci tomu dávají ty
správné emoce. Ať už někdy
kladné, že vás povzbuzují, nebo
někdy vytvářejí na mužstvo tlak,
když hrajete venku a soupeřovi
diváci na vás pískají. To dnes fotbalu hrozně chybí. A já doufám,
že se to brzy vrátí. Obrovským
plusem bylo, když mohlo chodit
alespoň tisíc, dva tisíce diváků.
V určité době třeba během jara
nebo začátkem podzimu v této
sezoně. Teď je to opravdu tristní.
● Bohemians, to není jenom
fotbal, ale ještě i něco navíc...
Jaký máte vztah s fanoušky
klubu?
Máte pravdu. Bohemka, to je
historie, tradice, jsou tu obrovsky oddaní fanoušci. A my máme
tu malinkou výhodu, že i v dnešních podmínkách nás podporují
na štaﬂích opřených přes zeď stadionu, a velmi si toho ceníme. Ale
to zdaleka nenaplňuje tak, jako
když jsou diváci na stadionu
a můžou fandit normálně, bez
omezení.
● Jaký máte vztah k Praze 10?
Já jsem odchovancem Slavie
Praha. Začínal jsem zde v devíti
letech a přes všechny žákovské,
dorostenecké kategorie a B tým
jsem se dostal až do ligového
mužstva. Celkově jsem ve Slavii
odehrál více než patnáct let.
V dalším vršovickém celku Bohemians jsem působil ve dvou různých obdobích ještě jako hráč ligového týmu a po skončení
aktivní kariéry jsem zde působil
nejprve v roli sportovního manažera a poté ještě dvakrát i jako
hlavní trenér. Dá se tak říct, že
Praha 10, potažmo Vršovice jsou
mým sportovním domovem.
● Co byste si teď přál nejvíc?
Jednoznačně to, co jsme teď
nakousli – aby se mohli vrátit fanoušci na stadion a aby se vrátily
do fotbalu emoce, které tomu
chybí.

Fanoušci dávají fotbalu emoce.

Luděk Klusáček
■ Narodil se 9. 2.1967 v Praze.
■ Absolvent Vysoké školy ekonomické jako inženýr ekonomie
a má profesionální trenérskou fotbalovou licenci.
■ Odchovanec pražské Slávie, působil v Bohemians a v Dukle
Praha, v Hradci Králové a v týmu Švarc Benešov, největší část ligové hráčské kariéry strávil ve Slovanu Liberec. Má za sebou 11 ligových sezon a přes 200 ligových startů. V první lize trénoval
Bohemians, Vysočinu Jihlava, dále působil v zahraničí a jako asistent národního týmu.
■ Je podruhé ženatý a má čtyři děti.
■ Z koníčků je na prvním místě fotbal, není to pro něj jen práce,
hraje karty – mariáš a rád spí.

Bohemians 1905
■ Počátky dnešního fotbalového klubu spadají do konce 19. století, kdy v tehdejší vesnici Vršovice nedaleko Prahy vznikl sportovní klub Kotva. Již tehdy byly jeho klubové barvy zelená a bílá.
V roce 1905 se přejmenovává na Atletický a fotbalový klub Vršovice. Až do roku 1914 neměl klub vlastní fotbalové hřiště. Obec
Vršovice na žádost, aby klubu za tímto účelem darovala nějaký
vhodný obecní pozemek, odpověděla „aby si kopálisti našli jinou,
užitečnou zábavu, než kopat do mičudy“.
■ Pro název Bohemians neboli Češi se klub rozhodl před legendárním zájezdem do Austrálie v roce 1927, kam odjížděli již s klokanem ve znaku. Nejlepší léta klub zažil v 80. letech, kdy v roce
1982 vyhrál Český pohár a v sezoně 1982/83 vyhrál ligu a postoupil do semiﬁnále UEFA. Nejslavnějším hráčem Bohemians všech
dob je Antonín Panenka, střelec vršovického dloubáku
z Mistroství Evropy v roce 1976 v Bělehradu. Klokani mají řadu
oddaných a věrných fanoušků, ze známých osobností je to například Ivan Trojan, Josef Dvořák, Karel Šíp nebo Petr Janda.

www.vase10.cz
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veřejný prostor

Milionové čachry na radnici?

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, VIZUALIZACE PRAHA10.CZ

Ani náhodou! brání se vedení Desítky
Opoziční zastupitel Tomáš
Pek (TOP 09) kritizuje
magistrát za přidělení dotace
Praze 10 na téměř sto
milionů na akci, která podle
něj nejspíš nezačne ani v roce
2021. Tato částka zůstane na
účtu městské části Praha 10
a bude jen vzbuzovat dojem,
že schodek radnice Desítky
je o sto milionů nižší.
S tvrzením, že dotace bude
použita ke snížení deﬁcitu
rozpočtu Desítky, však
radnice nesouhlasí.
a rekonstrukci radnice Prahy 10,
u které není podle slov zastupitele
Peka zatím hotový ani prováděcí projekt a projekt pro zadávací řízení, natož vysoutěžen dodavatel, přiklepl magistrát dotaci
ve výši téměř sto milionů, které půjdou na
snížení energetické náročnosti rekonstruovaného objektu. Opozici ale vadí, že dotace se
objeví v příjmové položce za rok 2020, čímž
se uměle sníží schodek v hospodaření Desítky. „Dotace bude navíc celý rok 2021 ležet
na účtě městské části a nebude moci být použita na nic jiného. Nejzábavnější na tom je,
že nový časový harmonogram nepředpokládá
výstavbu radnice před koncem roku 2021,“
tvrdí Pek. „Prakticky tak na účtech MČ Praha 10 bude více než rok ležet ladem sto milionů, které mohlo hlavní město použít v letech 2020, 2021 a bojím se, že i v části roku
2022,“ myslí si Pek. Celá dotace je podle něj
jen hra s čísly. „Až se radnice bude chlubit,
jak hospodaří, tak vězte, že se chlubí plusovými čísly jen díky benevolenci hlavního města, které si bere na své hospodaření miliardové půjčky,“ prohlásil Pek.

N

Žádné snižování shodku
Proti tomuto obvinění se radnice Desítky
brání. „Usnesením Rady městské části byl
rozpočet MČ Praha 10 v roce 2020 navýšen
o investiční dotaci hlavního města Prahy ve
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Vizualizace budoucí podoby zrekonstruované radnice Prahy 10.
výši 99 254 000. Uvedená dotace nebude použita ke snížení deﬁcitu rozpočtu městské
části, ale se stanoveným účelem. Bude využita v rámci připravované rekonstrukce objektu radnice MČ Prahy 10 na snížení energetické náročnosti objektu Úřadu mětské části
Praha 10, a to na zateplení a dodávku instalace fotovoltaiky,“ vysvětlil mluvčí Desítky
Jan Hamrník. „Dotace je účelové vázaná na
rekonstrukci radnice, tudíž je jasné, že bude
použita v době, kdy budou probíhat konkrétní
práce. U všech investičních projektů klademe
velký důraz na možnosti ﬁnanční spoluúčasti, abychom maximálně snižovali dopady
na rozpočet městské části. Že se v tomto případě povedlo dohodnout s magistrátem, beru
jako velký úspěch,“ doplnil Hamrník. O umělém navyšování příjmů radnice v rámci jakési
tajné spolupráce Pirátů na magistrátu a Pirátů ve vedení Prahy 10 nic neví.

Miliardová radnice pokračuje
Rekonstrukci radnice provázejí problémy
už od samotného začátku. Někdejší vedení
Desítky v čele s ODS a ČSSD mělo v plánu
postavit novou budovu, kvůli které měla být
zbourána i chráněná budova Staré školy. Ob-

čanské spolku Prahy 10 začaly připravovat
referendum proti výstavbě nové radnice
a starostka Prahy 10 Renata Chmelová
(VLASTA) s heslem Stop miliardové radnici
vyhrála komunální volby. Spolu s Chmelovou
brojila proti nové radnici také Ivana Mádrová
ze spolku Útulné Strašnice. „My jsme byli
hlavně proti ﬁnančnímu objemu té stavby,
který se nám zdál naprosto nesmyslný,“ řekla
Našemu REGIONU Mádrová. „K referendu
nakonec došlo, bohužel v té době ale probíhaly volby a tehdejší starosta Bohumil Zoufalík naše otázky rozmělnil a rozstrkal do
různých dalších podotázek a udělal z toho
nepřehledný guláš. Nicméně po změně vedení Desítky jedním z prvních usnesení bylo,
že projekt radnice v plánované podobě se realizovat nebude. Nyní se jedná o rekonstrukci
staré radnice, což byl tehdy náš cíl, ale za
úplně jiné náklady. Vadí mi nekoncepčnost
projektu, zbytečná okázalost a šíleně vysoké
náklady, které se už vyšplhaly přes miliardu.
A to tam ještě není zahrnuté stěhování úřadu, nájem prostor, kde bude muset úřad po
dobu rekonstrukce být, zařízení budovy plus
technické vybavení, počítače a tak dále. To
bude strašně moc peněz,“ myslí si Mádrová.

anketa

Co se vám líbí
V okolí metra Skalka jsme se ptali náhodně
vybraných chodců na to, co se jim na jejich
městské části líbí a naopak co se jim nelíbí.
Nejlépe si vedla zeleň, dostupnost i to, že za
oběť původně plánované radnici nepadne
vzácná škola. Propadli naopak jako téměř ve
všech pražských čtvrtích bezdomovci a závislí
na drogách v okolí metra, neodhrabaný sníh,
špína u pošty ve Strašnicích nebo vzdálené
cesty pro cyklisty.
Mám to tady ráda, líbí se mi, že je tady dost zeleně.
Sídliště tady nejsou tak nepříjemné jako na jiných
místech jako třeba na Černém Mostě nebo na Hájích. Ta Desítka je mnohem příjemnější. A co mě
štve? Tak na metru je to zběsilý, ale to je všude.
Jsou tady různí lidé, kteří tu škemrají o peníze, je
to tu špinavé. To, že tady běhají potkani mi úplně nevadí, ale jsou tu lidé, co tu fetují. To je opravdu nepříjemné.
Sandra Radotová, 33 let, sociální pracovnice
Praha 10 se mi líbí celkově, a zvlášť tady v okolí
Skalky. Akorát že nám kousek od domu teď staví
nový dům, takže tam teď vrtají v kuse asi čtrnáct
dnů. Jinak chodím pořád z práce do práce, tak
ani nevím, že by mě tu něco štvalo. Jsem tu spokojená.
Romana Krucká, 51 let, prodavačka
Nelíbí se mi, jak jsou teď udělaný ty cesty, není to
odhrabané. Jinak tady na Skalce je čisto, když nepadá sníh. To se mi líbí. To zase ve Strašnicích
u pošty, tam je hrozná špína.
Libuše Neužilová, 85 let, důchodkyně
(bývalá zdravotní sestra na zubním)

Co se mi nelíbí? To vám řeknu. Jsem vášnivý cyklista a všude je to tady pro mě daleko. Kdykoliv
chci někam vyjet, tak musím jet nějakých šest,
sedm kilometrů, abych se dostal na nějakou relativně slušnou cestu. Jinak se mi tu líbí, žiju tady
celý život. Líbí se mi ta dostupnost, že to máte
všude kousek.
Marek, 30 let, skladník

Anketa probíhala u stanice metra Skalka.

Teď se mi tu líbí všechno, jsem spokojená. Žiju tu
od roku 1964, takže vidím, jak se to tady všechno
postupně vyvíjí. A je to dobré. Jsem třeba ráda,
že obecní úřad se bude rekonstruovat a nebude
se stavět nový místo té školy, která je vzácná, jak
se původně plánovalo. Jinak spojení všude dobré.
Nelíbilo by se mi, kdyby tady byl ten tunel, který by
vedl kolem dokola, jak by navazovala tu Blanku.
Helena Kříčková, 80 let, důchodkyně

Líbí se mi, že je všude zeleň. A nic mě na Praze 10
neštvě. Jsem tady spokojený, proto tady bydlím.
Já jsem tu celý život. Víceméně žádné problémy
nemám.
Roman Krsek, 32 let, kuchař

Já nevím, bydlím tu teprve rok, předtím jsem bydlela na Praze 4. Asi jsem spokojená s tím, jaká je
Praha 10.
Adéla, 21 let, studentka ČVUT

Co se vám líbí, a co vás štve na desáté městské části
Diskutujte na webu nasregion.cz/p10-libisenam
www.vase10.cz
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a co vás naopak štve na Praze 10?

srevis

Velkoobjemové

kontejnery
ontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže
v harmonogramu vedle data. Po
uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může
být odvezen i dříve, pokud je již
zcela naplněn! V místě přistavení
je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat
pouze ty odpady, pro které je tato
služba určena.

K

Co lze odložit do VOK

ZDROJ MČ PRAHA 10

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad-

la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

místo přistavení
datum
■ Vršovická x Karpatská
16. 2.
■ Pod Altánem x Na Vrších
17. 2.
■ nám. Mezi Zahrádkam
18. 2.
■ Přípotoční x Oblouková
19. 2.
■ Káranská x Pobořská
20. 2.
■ Madridská x Norská
20. 2.
■ Ostružinová x Jahodová
23. 2.
■ Elektrárenská x Nad V. horou 24. 2.
■ Doubravčická x Tehovská
25. 2.
■ Tuchorazská (konec ulice)
26. 2.
■ nám. Svat. Čecha x Minská
27. 2.
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou 27. 2.
■ Dykova, u Bezručových sadů
2. 3.
■ Průhonická x Vestecká
3. 3.
■ Petrohradská x Pod Stupni
4. 3.
■ Říčanská x Benešovská
5. 3.
■ Sámova x U Vršovic. nádraží
6. 3.
■ Magnitogorská x Tádžická
6. 3.
■ Na Slatinách (u můstku)
9. 3.
■ Nedvězská č. 6–12
10. 3.
■ Práčská č. 37 (před školou)
11. 3.
■ 28. pluku x Na Míčánkách
12. 3.
■ Na Křivce x Osnická
13. 3.
■ Na Hroudě x U Hráze (park) 13. 3.
■ Litevská x Bajkalská
16. 3.
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami 17. 3.
■ Sněženková x Jiřičkové
18. 3.
■ Saratovská x Kralická
19. 3.
■ Nad Úžlabinou (proti č. o. 32) 20. 3.
■ K Botiči x Ukrajinská
20. 3.
■ Káranská x Bydžovského
23. 3.
■ Práčská x Topolová
24. 3.
■ Limuzská x V Úžlabině
25. 3.
■ U Kombinátu (v ohybu ulice) 26. 3.
■ Dětská (v ohybu ulice)
27. 3.
■ Na Universitním statku
27. 3.
■ Heldova x Niederleho
30. 3.
■ Voděradská x Krupská
31. 3.
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čas přistavení katastr
15.00–19.00 Vršovice
14.00–18.00 Vršovice
15.00–19.00 Záběhlice
15.00–19.00 Vršovice
8.00–12.00 Malešice
10.00–14.00 Vršovice
15.00–19.00 Záběhlice
14.00–18.00 Michle
15.00–19.00 Strašnice
15.00–19.00 Malešice
8.00–12.00 Vršovice
10.00–14.00 Strašnice
15.00–19.00 Vinohrady
14.00–18.00 Záběhlice
15.00–19.00 Vršovice
15.00–19.00 Vinohrady
8.00–12.00 Vršovice
10.00–14.00 Vršovice
15.00–19.00 Michle
14.00–18.00 Strašnice
15.00–19.00 Záběhlice
15.00–19.00 Vršovice
8.00–12.00 Michle
10.00–14.00 Vršovice
15.00–19.00 Vršovice
14.00–18.00 Strašnice
15.00–19.00 Záběhlice
15.00–19.00 Strašnice
8.00–12.00 Malešice
10.00–14.00 Vršovice
15.00–19.00 Malešice
14.00–18.00 Záběhlice
15.00–19.00 Strašnice
15.00–19.00 Strašnice
8.00–12.00 Strašnice
10.00–14.00 Malešice
15.00–19.00 Malešice
14.00–18.00 Strašnice

Oddělený sběr
domácích spotřebičů
taré, nepotřebné elektrospotřebiče je možné odkládat v určených sběrných
nádobách.
Do sběrných nádob lze vložit
běžnou spotřební elektroniku
typu videopřehrávačů, radiopřijímačů, CD přehrávačů, ale také
výpočetní techniku včetně příslušných komponentů, jako jsou
myši nebo klávesnice, telefonní
přístroje (klasické i mobilní), kal-

S

kulačky, herní zařízení apod.
Obecně je možné do nádoby vložit jakékoliv elektrozařízení, které projde vhozovým otvorem.
V nádobě je speciální schránka,
kam lze navíc vkládat baterie
a akumulátory.
Do nádob nepatří velkorozměrové odpady, ale stejně tak i monitory, televizory nebo zářivky.
Odkládat nelze ani odpad z podnikatelské činnosti.

Vršovice
■ U Vršovického nádraží x Rostovská
■ Litevská x Jakutská
■ Magnitogorská x Uzbecká
■ Vladivostocká x Karpatská
■ Kodaňská x Žitomírská
■ Kodaňská (u Ministerstva ŽP)
■ 28. pluku x Na Míčánkách
■ Vršovické náměstí x Sportovní
■ Dukelská x Bělocerkevská
Strašnice
■ Vyžlovská x Jevanská
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Rubensova 18 x Přetlucká
■ Nad Primaskou x Starostrašnická
■ Saratovská x Kralická
■ Dubečská x Pod Strání

■ Tuklatská x Vrátkovská
■ Solidarity x Dvouletky
■ Nosická 20
Záběhlice
■ Topolová x Jabloňová
■ Ostružinová x Jahodová
■ náměstí Mezi zahrádkami
■ Na Vinobraní (parkoviště proti
č. 59)
■ Sněženková x Jiřičkové
■ Mattioliho č. o. 2
Malešice
■ Nad Vodovodem x Cerhenická
■ Počernická, před ul. Dřevčická
■ Rektorská 24 x Bakalářská
■ Vinohrady
■ Chorvatská x Dykova
■ Michle
■ V Dolině (proti č. 1c)

Objemný odpad lze odnést
do sběrných dvorů a mobilních sběrných dvorů
Na stanoviště označené jako mobilní sběrný dvůr je možné donést
kromě objemného odpadu také bioodpady, dřevěný odpad a stavební suť (v množství 1m³ na osobu za měsíc). Čas provozu mobilního sběrného dvora je od 9.00 do 15.00 hodin.
Rozpis mobilních sběrných dvorů v 1. pololetí roku 2021:
■ Kounická x Malínská (u trafostanice)
■ Na Universitním statku (parkoviště)
■ Ostružinová x Jahodová (parkoviště)
■ Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.
■ Mokřanská x Běžná
■ Nad Vršovskou horou (za mostem, u garáží, oblast Slatiny)
Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných
dvorech hlavního města Prahy, například:
■ ulice Teplárenská, Malešice (cca 300 metrů od ul. Průmyslové)
■ ulice Perucká, Vinohrady (cca 200 metrů od Vršovické)
■ ulice Zakrytá, Záběhlice (ve slepé části ulice)
■ ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

zdraví

Nabídněte
Praha 10 spustila mezigenerační výzvu
v souvislosti s očkováním proti koronaviru.
V ní na své občany apeluje, aby pomohli
příbuzným, sousedům a známým ve věku
80 let a víc, kteří se od 15. ledna mohou
registrovat na očkování proti Covid-19.
zhledem k tomu, že přihlásit se je možné pouze
elektronicky, potřebuje
řada z nich asistenci. Na území
desáté městské části žije přibližně 7200 lidí, kterým je minimálně osmdesát let. Tito obyvatelé mají od 15. ledna možnost se

V

on-line objednávat na vakcinaci
proti novému typu koronaviru.
„Všechny oslovíme osobním dopisem se základními informacemi a kontakty. Zároveň si ale
uvědomujeme, že tato věková
skupina v mnoha případech nepracuje s počítačem a nemá in-

ternet. Proto prosíme všechny
jejich známé a příbuzné, aby jim
pomohli, a to nejen s registrací,
ale i s případným následným odvozem na vakcinaci,“ vysvětlila
starostka Renata Chmelová.
Městská část výzvu spustila
prostřednictvím sociálních sítí,
letáky rozmístila i po území své
městské části a poskytla je například praktickým lékařům, pečovatelkám v terénu nebo školám.
„Občané zároveň mohou volat na
naši informační linku na čísle
267 093 888, kde se budeme věnovat jejich individuálním dotazům a požadavkům,“ doplňuje
starostka Chmelová.

Hlavní město provozuje již od
jara 2020 společně s neziskovými organizacemi bezplatnou informační linku ke koronaviru na
čísle 800 160 166. Nově bude
tato linka sloužit i pro pomoc seniorům nad 80 let s registrací
k očkování v Centrálním rezervačním systému a operátoři zde
také vyřizují případné dotazy
k očkování. Informace poskytnou ale také o pomoci, kterou
obyvatelům nabízejí městské
části. V provozu je linka denně
od 8.00 do 16.00 hodin a obsluhována je operátory hlavního
města a neziskové organizace Život 90.

Jak probíhá očkování
a jak se k němu přihlásit
Očkování v České
republice probíhá
od 27. prosince 2020.
V první fázi byli
očkovaní zdravotníci,
zaměstnanci a klienti
domovů pro seniory.
d 15. ledna se mohou k očkování hlásit obyvatelé
České republiky, kteří jsou
starší 80 let. Od 26. ledna 2021
se mohou přihlašovat zdravotničtí pracovníci, kteří doposud
nebyli očkovaní.
Registrace k očkování občanů
mladších 80 let se odsouvá z důvodu snížení dodávek vakcín.
Přihlášení k očkování probíhá
ve dvou krocích. Prvním krokem
je registrace, na jejímž začátku
vyplníte telefonní číslo. Dorazí

O

vám SMS zpráva s ověřovacím
kódem PIN1. Po vyplnění tohoto
kódu zadáte údaje o sobě (jméno,
trvalé bydliště, rodné číslo, číslo
a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.
Registrace k očkování probíhá
prostřednictvím centrálního rezervačního systému. V případě,
že je vám více než 80 let a jste
imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku
z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi
individuálně domluví, jak pro vás
očkování zajistit. Pokud se necítíte dostatečně technologicky
zdatní, abyste provedli registraci
sami, a nemáte nikoho, kdo by
vám s registrací pomohl, můžete
využít pomoci řady informačních
linek, zřizovaných neziskovými
subjekty či kraji.
Pro občany Prahy 10, kterým
je 80 a více let, nemají přístup

k internetu, nedaří se jim objednat na očkování přes státní linku
1221 nebo pražskou 800 160
166 a potřebují pomoc s registrací na očkování, zřídila Praha 10 informační linku na čísle
267 093 888, kde se operátoři
věnují jejich individuálním dotazům a požadavkům.
Druhým krokem je rezervace.
Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu
s kódem PIN2. Po zadání tohoto
kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená,
že očkovací místo má k dispozici
volné dávky vakcíny.
Rezervaci termínu očkování je
po registraci možné provést na
odkazu: reservatic.com/ockovani. Bez zvací SMS není rezervace
možná.
Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo ve dvou
termínech. Rezervace se týká

termínu aplikace první dávky
vakcíny. Termín druhé dávky systém přiřadí automaticky s rozestupem 28 dní. K samotnému očkování je třeba přinést občanský
průkaz a průkaz pojištěnce.
Další informace a odpovědi na
vaše otázky najdete také na portálu covid.gov.cz. Podrobnosti
k očkování proti covid-19 v ČR
jsou dostupné ve strategii očkování proti covid-19 a v metodickém pokynu očkovací kampaně.

www.vase10.cz
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pomoc svému seniorovi 80+

zdraví

V Praze je možné podstoupit

PŘIPRAVILA RED., FOTO MARCELA NEJEDLÁ

antigenní test na koronavirus
Stejně jako v celé republice, probíhá i v Praze
od 16. prosince 2020 dobrovolné antigenní
testování osob pojištěných v České republice.
Antigenní testy jsou pro osoby se zdravotním
pojištěním v České republice poskytovány
zdarma. Preventivní antigenní testování není
primárně určeno pro osoby s příznaky
onemocnění covid-19 nebo pro osoby
v karanténě.
echat se preventivně otestovat antigenními testy
mohou zájemci nejvýše jedenkrát za pět dní. Na preventivní testování je nutné přijít na
testovací místo s průkazem pojištěnce nebo jiným patřičným
náhradním dokladem.
Na desítce antigenní testování
s rezervací času provádí Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady,
ulice Ruská, spodní brána, Praha 10. Odběrové místo pro pěší
je umístěné mimo areál Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady
u spodní brány a je dostupné
pouze z ulice Ruská. Přes areál
nemocnice je nedostupné.

N

Testy jsou prováděny na základě vystavené elektronické žádanky, kterou vystavují pracovníci v odběrovém místě. Odběr
včetně vyhodnocení trvá přibližně 20 minut.
Vyšetření se neprovádí u osob,
které v posledních devadesáti
dnech měli pozitivní výsledek
PCR testu a byli v izolaci a u osob,
které měli v posledních třech
dnech negativní výsledek PCR
testu.
Telefonicky ani osobně se objednat nelze. Pokud v systému
nenajdete volné místo, je již vyčerpána kapacita laboratoří a je
třeba se objednat na další den.

INZERCE V10-0202

Přijmeme inzertního manažera
prodej inzerce v lokalitě Prahy 10 ● vytváření
obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském
kolektivu ● nadstandardní výdělek

Více informací na: a11.cz/kariera
nebo na tel.: 725 729 877

Testovací centrum ve vinohradské nemocnici.
Antigenní testování s rezervací provádí v desáté městské
části také například Scimed
Biotechnologies,
Šrobárova
1150/50, Praha 10. Odběrové
místo je umístěno na chodníku

mezi vrátnicí SZÚ, Šrobárova 48
a FNKV, Šrobárova 50, ve směru
z centra Prahy. Zájemci mají
možnost připlatit si za odběr výrazně šetrnější metodou výplachem ústní dutiny.

■ Odběr je prováděn pouze na základě objednání na
https://objednavky.fnkv.cz/objednavka2.php?ID=266.
■ Seznam odběrových míst je zveřejněn na https://covid.praha.eu/ nebo na https://testovani.uzis.cz/Antigen, na obou webových stránkách je spuštěn také rezervační systém.
■ Více informací najdete také na https://www.fnkv.cz/zpravaodberova-mista-covid-19-ve-fnkv.
INZERCE V10-0201

Řádková inzerce ve Vaše 10 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!
Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

Vaše 10. Nezávislý měsíčník o dění v Praze 10, vydává A 11, s. r. o., Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00, IČ 27120805,
Registrace MK ČR E 22445, Ročník VI, vychází měsíčně, Datum vydání únorového čísla 22. 2. 2021
Příjem inzerce: Marta Messnerová, marta.messnerova@a11.cz, tel.: 777 052 074
Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 15. 3. 2021, časopis vychází 22. 3. 2021
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školství

Zápisy se blíží!
Budoucí školáčky a předškoláčky čeká na jaře

odičům se doporučuje obhlédnout si, jak škola vypadá, jak na ně působí
a například i to, jak má vybavené
učebny, alespoň po internetu.
Vzhledem k tomu, že školy jsou
už bezmála rok uzavřeny, není
totiž možné přijít ani na klasický
den otevřených dveří.
V desáté městské části si mohou pro své ratolesti vybrat

R

z dvacet mateřských a třinácti
škol základních zřizovaných
přímo městskou částí. Zápis do
mateřinek stejně jako zápis do
přípravných tříd v základních
školách Břečtanová, Olešská,
U Vršovického nádraží, V Rybníčkách a Eden by měl probíhat
5. května 2021, rodiče budoucích prvňáčků mohou děti zapisovat 7. a 8. dubna 2021.

INZERCE V10-0204

PŘIPRAVILA RED., FOTO PIXABAY

Zápisy do základních a mateřských škol už se
blíží, jenže stejně jako v roce loňském i ty
letošní budou hodně jiné. Výběr základní
školy je důležitý, dítě v ní stráví minimálně
pět, maximálně potom dokonce devět let.

Na dobrém výběru školy opravdu záleží.
INZERCE V10-0205
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Schwabe
Czech

From nature. For Health.

Schwabe Czech s.r.o.
150 00 Praha 5, Pod Klikovkou 1917/4
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz

www.canephron.cz
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