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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10

Najdete nás na
www.vase10.cz

Pražský městský soud ukončil projed-
návání žaloby muslimské dívky Ayan
Jammal Ahmednuurové, která si v ní

stěžovala na přístup Střední zdravotnické
školy v Ruské ulici v Praze 10. Svou žalobu
totiž již před časem stáhla. Zástupci školy,

kterou původně žalovala o šedesát tisíc a om-
luvu, chtějí však proti tomuto rozhodnutí po-
dat dovolání k Nejvyššímu soudu. „Dovolání,
které podáme, je v zájmu nejen nás, ale celé
veřejnosti. Chceme dosáhnout spravedlnos -
ti,“ řekl Našemu REGIONU právní zástupce

Kauza hidžáb.
Škola chce věc dotáhnout do konce

Mediálně proslulá kauza, která se táhne již od roku 2013,
pořád není u konce. I když soud loni v létě případ zastavil
a jeho kroky potvrdila koncem ledna i odvolací instance,
škola chce pokračovat. Je přesvědčená, že celou dobu byla
v právu a že případ byl zpolitizován.
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Osobnost Prahy 10:
Rozhovor s Janou Plaňanskou
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Veřejný prostor: Parčík
v Rybalkově dostane nový háv
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Kam s odpadem v Praze 10
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školy Radek Suchý. Proces byl podle něj zpo-
litizován, zejména poté, co se do něj vložila
někdejší ombudsmanka Anna Šabatová. My -
slí si, že konečný verdikt o tom, zda byla škola
v právu či nikoli, si její ředitelka Ivanka Ko-
houtová zaslouží.

Stažení žaloby
Ahmednuurová si původně stěžovala na

to, že škola jí neumožnila nosit během vy-
učování šátek zvaný hidžáb, kterým si mus-
limské ženy zahalují vlasy, krk a ramena. Tím
ji prý nepřímo diskriminovala. Proto se obrá -
tila nejdříve na Obvodní soud pro Prahu 10

pokračování na straně 4
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veřejný prostor

Kompletní rekonstrukci další
části Hradešínské ulice na
Vinohradech připravila
Technická správa komunikací.
Součástí prací je nutné
pokácení stromů, které
nejsou v dobré dendrologické
kondici a stávají se
nebezpečnými. Ty budou
nahrazené novými třešněmi.

Jedná se o stromořadí vymezené ulicemi
U Vodárny a Chorvatská. Z původních
28 stromů v aleji zbylo už pouze 17 dře-

vin. Několik stromů bylo neznámými oso-
bami a bez jakýchkoli povolení odříznuto až
na pařez.

Kořenové systémy jsou značně narušeny
inženýrskými sítěmi a nedovoleným parko-
váním, některé prorůstají do komunikace,
kořenové baly jsou mírně nad terénem a koře -
ny expandují do chodníku. Převládající druh
okrasné třešně není do stávajícího stísně-

ného prostoru chodníku rozměrově vhod ný.
Technická správa komunikací proto – v době
vegetačního klidu a po projednání s vlastní-
kem pozemku a se všemi dotčenými orgány
– stávající dřeviny pokácí.

Po opravě komunikace pak osadí nové
zdra vé stromořadí tak, aby byl zachován cha-

rakter ulice ve vilové čtvrti s alejí kvetoucích
stromů a respektovány stávající stromy v za-
hradách vil, které přesahují větvemi do ulič-
ního prostoru. Vysa zeny budou okrasné rů-
žově kvetoucí třešně Sargentova – nádherné
stromy s mahagonovou kůrou a načervena-
lými listy, které  na podzim zezelenají.

Nebezpečné stromy
nahradí v Hradešínské ulici nové třešně

Vršovický domov seniorů byl pro zkou-
šení metody zvolený na základě žádos -
ti Hygienické stanice hl. m. Prahy. Tu

vyřizovalo Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, příspěvková organizace
městské části, která domov provozuje. „Cen-
trum sociální a ošetřovatelské pomoci je první
sociální organizací, v níž se tato metoda zkou -

ší. Aktivita Centra mě velmi těší, jsem rád,
že jsme se mohli zapojit do výcviku psích pro-
fesionálů, a pomoci k rozvoji nové inovativní
testovací metody,“ řekl radní pro sociální ob-
last, zdravotnictví a bezpečnost Michal Kočí.

„Vybraní zaměstnanci a klienti podstoupili
nejprve ráno pravidelné testování PCR me-
todou. Odpoledne pak dorazili čtyřnozí cel-

Senioři z Prahy 10 pomohli
při výcviku psů na vyhledávání covid-19
V Domově seniorů Vršovický zámeček odhalovali služební psi
Celní správy ČR onemocnění covid-19. Všichni testovaní
klienti i zaměstnanci byli negativní, výsledky se stoprocentně
shodly s předchozími PCR testy. Celní správa právě provádí
závěrečnou fázi výcviku psů na odhalování osob pozitivních
na nový typ koronaviru.

níci, kteří dostali vzorky sterilní gázy otřené
do pokožky a roušky podrobené několikami-
nutovému dýchání. Během deseti vteřin roz-
poznali, zda je přítomný virus SARS-CoV-2,“
popsala Eva Lexová, pověřená řízením Cen-
tra sociální a ošetřovatelské pomoci. Vý-
sledky se naprosto shodly s testy. Návštěva
Celní správy byla pro seniory, kteří mají už
téměř rok velmi omezené možnosti sociál-
ních kontaktů, zároveň vítaným zpestřením.
„Samotnou metodu by pak upřednostnili
před současným, ne vždy příjemným stěrem
z nosu,“ dodala Eva Lexová.

Kynologie Celní správy České republiky
rozhodla o rozšíření aktivit psů o vyhledávání
covid-19 u lidí už loni. V současné době je vý-
cvik v závěrečné fázi a připravuje se první
ostrá zkouška na Letišti Václava Havla.
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www.nceden.cz/otevreno

www.nceden.cz

● Koupím dům, byt nebo pozemek ve
va ší lokalitě! Volejte 702 011 404.
●Kompletní rekonstrukce bytů, do mů,
bytových jader, půdní vestavby, malířské,
podlahářské, topenářské, instalatérské
a elektrikářské práce. Serióz ní jednání
a kvalita. E-mail: stavbysrba @gmail.c om,
tel.: 603 814 590.
● Hledáme brigádnice se zdravotnic-
kým kurzem do stanu na covid testování.
Nástup možný ihned, pravidelný příjem,
stabilní společnost. Volejte 777 592 502.

Řádková inzerce

Zápisy dětí do mateřských škol zřizova-
ných Městskou částí Praha 10 pro škol -
ní rok 2021/2022 se uskuteční 5. květ -

na. Povinnost plnit předškolní vzdělávání
ma jí děti, které dosáhly do 31. srpna 2021
pě ti let. Elektronický předzápis bude pro zá-
konné zástupce otevřen od 6. dubna. Zápisy
k povinné školní docházce do prvních ročníků
základních škol zřizovaných Prahou 10 se

uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna. Způsob po-
dávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání a povinných dokladů bude určen v sou-
ladu s vydanými opatřeními Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. O formě
zápisu budou zákonní zástupci dětí včas in-
formováni prostřednictvím webových strá-
nek konkrétních mateřských a základních
škol Prahy 10.

Blíží se zápisy
do základních a mateřských škol

Školy a školky nadále fungují pro děti
pracovníků bezpečnostních sborů,
obecní policie, poskytovatelů zdravot-

ních a sociálních služeb a některých dalších
klíčových profesí. Pro ně jsou na Desítce ote-
vřené Základní škola Karla Čapka, v případě

vyčerpání kapa cit Základní škola Švehlova
a Mateřská škola Omská, v případě vyčerpání
kapacit Mateřská škola Magnitogorská. Škol-
ská zařízení mohou využít děti rodičů pra-
cujících v „první linii“ ve věku od dvou do de-
síti let. 

Úleva pro rodiče
klíčových funkcí
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a později na Městský soud v Pra -
ze, ale neuspěla. Zastání se jí do-
stalo nakonec u Nejvyššího sou -
du v roce 2019, který rozhodl, že
zákaz muslimského šátku při
teore tické výuce nemá legitimní
cíl. „Za podmínek daných naším
práv ním řádem by i tyto osobní
a nikoho neohrožující projevy ná-
boženského přesvědčení měly
být většinovou společností to -
lerovány, a to zvláš tě v oblasti
vzdělávání, jehož úkolem je mi -
mo jiné i vést studenty k úctě
a respektu k právům druhých
a ná zorové snášenlivosti,“ pro-
hlásil tenkrát soud.

K diskriminaci nedošlo!
Po tomto rozhodnutí se Ah -

med nuurová rozhodla žalobu
stáhnout. Jednak proto, že roz-
hodnutí považovala za jistou sa-
tisfakci. Zároveň ji k tomu ale
mě ly vést i obavy z nenávistných
útoků. Advokátka žalobkyně

Rad ka Korbelová Dohnalová
v dub nu 2020 prohlásila, že její
mandantka čelila vyhrožování
a dehonestaci a setkala se s obtí-
žemi při hledání bydlení nebo za-
městnání.

Žalovaná škola ale se stažením
žaloby zpět nesouhlasila a odvo-
lala se. Mimo jiné také proto, že
od počátku rozporovala již sa-
motný status dívky jako jejich
studentky. Podle zástupců školy
se jí totiž nikdy formálně nestala,
protože včas nepředložila doku-
menty nutné k přijetí, zejména
doklad totožnosti a povolení k po-
bytu. Obvodní soud pro Prahu 10
však v létě minulého roku žalob-
kyni vyhověl a proces zastavil.
A jeho rozhodnutí před několika
týdny potvrdil i soud městský.
Podle něj totiž k diskriminaci Ah-
mednuurové ze strany školy vů-
bec nedošlo, a proto byla žaloba
podána neodůvodněně.

Předseda senátu Městského
soudu v Praze Jan Klášterka dal
ve své závěrečné řeči škole za

dokončení ze strany 1

Kauza hidžáb.
Škola chce věc dotáhnout do konce

causa

Dívka žalovala školu, mezi jejíž studenty zřejmě vůbec nepatřila.

Podaří se škole očistit své jméno?
Diskutujte na webu nasregion.cz/p10-zdravka

pravdu i v tom, že její požadavek
na dodržování školního řádu byl
z její strany oprávněný. „Právo
žalobkyně projevovat své nábo-
ženské přesvědčení porušeno ne-
bylo. Neexistuje právo projevo-
vat své náboženství kdykoli
a kde koli. Podle této logiky by po-
tom například hodinu matema-
tiky mohlo narušovat odříkávání
otčenáše,“ řekl mimo jiné Kláš -
ter ka. „Žalobkyně se domáhá
ochra ny své pozitivní diskrimi-
nace, v tomto případě nosit po-

krývku hlavy tam, kde ostatní žá -
ci tuto výsadu nemají.“

Zákaz hidžábů?
Výslovný zákaz nošení hidžá -

bu zatím součástí českého práv-
ního řádu není, na rozdíl napří-
klad od Francie, kde jej nesmí
nosit žákyně do škol ani státní
zaměstnankyně. Na základních
ško lách je zakázaný také v sou-
sedním Rakousku nebo v osmi
spolkových zemí Německa. No-
šení pokrývek hlavy zahalující
obličej upravuje zákon také
v Dánsku, Belgii, Nizozemsku
nebo dokonce v Tunisku, první
muslimské zemi, která k něčemu
podobnému přistoupila z bezpeč-
nostních důvodů po sérii teroris-
tických útoků.

Proces s vedením školy z Pra -
hy 10 vzbuzoval velké emoce na
straně odpůrců islámu, kteří se
v hojném počtu účastnili soud -
ního řízení a při něm vyjadřovali
podporu ředitelce školy Ivance
Kohoutové. Té v souvislosti s tou -
to kauzou udělil v roce 2018 pre-
zident Miloš Zeman státní vyzna-
menání Za zásluhy I. stupně jako
„statečné ženě v boji s netole-
rantní ideologií“.

Ivanka Kohoutová
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Vytvoří se tak stezka zvýra-
zňující vstup do Havlíčko-
vých sadů – Grébovky.

Další zajímavostí bude pítko
s vod ním prvkem, který bude mít
na dně vytlačený motiv kolejí.

„Ty připomenou v těchto mís-
tech žijícího podnikatele Moritze

Gröbeho, jehož firma se zabývala
stavbou železničních tratí, a kte -
rý si nechal vybudovat sousední
zahradní areál, nynější Havlíčko -
vy sady,“ vysvětlila místostarost -
ka pro oblast životního prostředí
Jana Komrsková. Městská část
obyvatele rovněž s předstihem

Parčík v Rybalkově ulici 

dostane nový háv
Po zimní přestávce pokračuje Praha 10 ve
výrazné úpravě parčíku v Rybalkově ulici. Na
místě dojde k revitalizaci zeleně, výsadbě
nových stromů, vznikne nová parková cesta
a obmění se mobiliář. Dominantou budou
terénní jezdecké schody vložené do plochy
trávníku.

upozornila na plánované kácení
dvou akátů, jež jsou ve špatném
zdravotním sta vu.

„To proběhne v průběhu břez -
na. Místo těchto stromů, které
by mohly být pro okolí brzy ne-

bezpečné, do parčíku vysadí me
čtyři jerlíny japonské,“ řekla Ja -
na Komrsko vá. Revitalizace par -
ku bude probíhat do prázdnin
toho to roku, celkové náklady bu-
dou sedm milionů korun.



osobnost Prahy 10

6 www.vase10.cz

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 J

IT
K

A
 K

A
Č

Á
N

O
V

Á
, F

O
TO

A
R

C
H

IV
 J

A
N

Y
 P

LA
Ň

A
N

SK
É ●Mohla byste představit vaši organizaci?

Především je nutné říci, že nejsme klasický
útulek. Jsme domácí dočasná péče, to zna-
mená, že přebíráme zvířata, která potřebují
čtyřiadvacetihodinovou péči. Část mám
u sebe já a část je u dalších kolegů. Nemáme
žádné kotce nebo boudy, zvířata žijí s námi
v domácnosti. To je pro těžce nemocná nebo
psychicky nevyrovnaná zvířata jediná šance,
jak najít nový domov nebo si prodloužit život.
Přímá péče o psy a kočky je jen jedna část
naší činnosti. Také se věnujeme venkovním
kočkám po celé Praze a okolí. Zajišťujeme jim
krmení, kastraci, a pokud jsou trošku přizpů -
sobivé, tak i nové domovy. Hradíme veteri-
nární péči a krmení také pro zvířata, kte rá
žijí se sociálně slabšími občany. Staráme se
o všechny věkové kategorie od čerstvě naro-
zených štěňat, koťat až po opravdové starce
a stařenky. U mě doma je maximální počet
de set psů, někdy je to i víc podle potřeby.
Právě teď jich tam mám devět, protože se
hodně lidí rozhodlo, že je vhodná doba
k adopci.
● Proč myslíte, že právě teď?

Všichni trneme obavami, kolik psů o svůj
domov pak zase přijde. Hodně pejsků se
adop tovalo do rodin s dětmi, protože děti se
nudí, nechodí do školy a nemají kroužky.
Další k lidem, kteří dnes převážně pracují
v režimu home office. Ve chvíli, kdy se situace
znormalizuje – rodiče začnou chodit do prá -
ce, děti do školy a na své oblíbené krouž ky,
nebude na psy už čas. A pes, který si zvykne,
že je s ním někdo neustále doma a věnuje se
mu, může velmi problémově reagovat na si-
tuaci, že najednou bude osm, deset hodina
doma sám.
●Myslíte si, že je budou vracet zpátky ne -
bo v horším případě nechávat u popelnic?

Toho se asi bojíme všichni, bohužel.

● Jak jste financovaní?
Nemáme žádné dotace ani od státu, ani od

města. Fungujeme výhradně z příspěvků
dobrovolných dárců, kteří přispívají na naši
činnost. Někteří jednorázově, jiní pravidelně.
Bez této pomoci bychom nemohli fungovat.
Mnohdy to jsou lidé, kteří už od nás mají zví-
řata nebo na nás mají nějakou vazbu. Pořá-
dáme také různé bazárky z věcí, které nám
lidé darují. Tak získáváme další finance na
naši činnost. I když vše děláme dobrovolně,
bez nároku na mzdu, musíme hradit veteri -
ny, krmivo a tak dál.
● Jak dlouho takhle fungujete?

Devátý rok.
● Jak to vůbec vzniklo?

Já jsem měla psy celý život. Snažila jsem
se pomáhat útulkům, dělali jsme různé
sbírky, sháněli krmivo, deky, vodítka. Tím to
začalo. Pak jsem jeden čas psa neměla, tak
jsem chodila do útulku v Maršovicích u Be-
nešova venčit psy. Pak jsem si znovu adopto-
vala psa a začala se více zajímat o celkovou
problematiku opuštěných zvířat. Zjistila
jsem, že mnohá zvířata jsou dlouhodobě
v útul  ku jen proto, že jsou stará, nemocná,
pla chá nebo prostě mají jen své ,,mouchy“,
se kterými potřebují pomoci. A pak už se vše
začalo nabalovat. U pejsků se specializujeme
na zvířata, která jsou extrémně plachá nebo
mají závažné zdravotní problémy, při kterých
třeba nemohou být venku v kotci. Klasický
útulek většinou není schopný s jedním psem
nebo kočkou obíhat deset veterin a nějak
hlouběji řešit jejich zdravotní stav. Řešit psy-
chické problémy se také nedají venku, v kotci.
Mnohdy trvá dlouhé měsíce, než se pes soci-
alizuje. Většinou jsou to psi, kteří žili celý ži-
vot někde na zahradě, na dvorku nebo ve
smečkách. Neznají lidi ani ostatní zvířata,
mnoh dy nikdy nechodili na vodítku, nemají

hygienické návyky, netuší, co se doma smí
a co ne. A každý si přeje hodného, vychova-
ného, klidného pohodáře, který doma nic ne-
ničí, neštěká, ideálně ještě uvaří a poklidí,
než přijdou páníčci domů. A to vše se u nás
pomalinku naučí tím, že s námi žijí v oprav-
dovém domově. To jim dává naději na nale-
zení nového domova, kde už nebudou jen hlí-
dači a živé zvonky, ale opravdoví kamarádi.
● Jak se k vám zvířata se speciálními po-
třebami dostávají?

Řekněme, že padesát procent je na do-
mluvě s ostatními útulky, že tam nějaké ta-
kové zvíře mají a rádi by mu našli domov, ale
nejsou schopni zajistit jeho socializaci. A pa-
desát procent je od přímých majitelů. Když
je zvířátko malé, hezké, zdravé, tak se větši-
nou v rodině najde někdo, kdo se ho ujme.
K nám odkládají ta problémová. Anebo jsou
to stará zvířata, která už mají velké zdravotní
problémy, a nikdo z rodiny není ochoten nebo
schopen takovou zátěž zvládnout.
● Také k vám chodí lidé venčit psy? Kdo
vám všechno pomáhá? Jak velký máte
tým?

Základní tým jsem já a kolegyně od koček.
Pomáhá nám pár lidí, kteří chodí na návštěvy
za pejsky a jdou s nimi na procházku nebo
jim poskytnou dočasnou péči. Hodně lidí při-
jde jednou, udělat dobrý skutek, ale to teď
kvůli covidu v podstatě není možné. Venčení
je nyní omezené a vnitřní prostory uzavřené.
Přitom když sem chodí lidé a zvířata si na ně
zvykají a nechávají se od nich hladit, tak to
také přispívá k jejich socializaci.
● A jak jinak vás ovlivnil covid?

Teď, když jsou zákazy pohybu mezi okresy,
nám stojí adopce. My jsme specifičtí v tom,
že naše zvířata potřebují několik návštěv
svých budoucích majitelů. Normální provoz
je takový, že zájemci sem přijdou, dají si

Jana Plaňanská:
Zvířata, která máme, by bez naší
pomoci neměla šanci na nový domov

Ve svém projektu Hope-naděje, dočasná domácí péče,
pomáhá psům i kočkám už devět let. Stará se především
o zvířata, která mají nějaký problém – jsou například těžce
nemocná nebo málo socializovaná. V éře covidu se podle ní
teď zvířata adoptují víc než obvykle. Doufá, že až se vše vrátí
do normálu, lidé si je už nechají.
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kávu, pejsek si je v klidu očichá a seznámí se
s nimi v prostředí, kde se cítí v bezpečí. Poté
jdou několikrát na procházku, a teprve po-
tom řešíme přechod do nového domova. Vel -
ký problém je i nedostatek finančních pro-
středků. Pokud lidé nemohou vydělávat,
ne mohou ani pomáhat jinde.
● Máte nějaký případ z praxe, třeba ně-
jaké zvíře, které jste už pak nechtěla ni-
komu dát?

Ano. Měla jsem tady pejska, který se našel
u Karlštejna u silnice, kam ho majitelé evi-
dentně záměrně odložili. Asi mysleli, že ho
přejede auto nebo někde v tichosti umře. Byl
totiž částečně ochrnutý a nemohl chodit. Vel -
ký nádherný ovčák. A tak dostal jméno Kája,
po císaři, který tolik miloval Karlštejn. Mysle -
li jsme, že mu budeme umět pomoci. Bohužel
diagnóza zněla: degenerativní myelopatie.
Onemocnění, které vede k postupnému ochr-
nutí a neexistuje na něj léčba. Rok a půl bojo -
val, miloval život a já milovala jeho. Pak jsem
tady měla holčičku Micinku, která byla v jed-
nom útulku deset let jenom proto, že majitel
útulku bere pravidelné dávky od obcí, a tím
pádem psy neinzeruje, nesnaží se najít jim
no  vé domovy a z příjmů na psy blahobytně
ži  je. Ta se sem dostala už v pokročilém stadiu
rakoviny. Byla se mnou asi rok. Nádherné
stvo řeníčko, rozesmáté, uštěkané, které se
moc rádo mazlilo.
● Vy jste se v té činnosti asi našla?

Ten, kdo chce opravdu pomáhat, tak je uvá-
zán dvacet čtyři hodin denně – fyzicky i psy-
chicky. Já mám kadeřnicko-kosmetický salon,
který je teď zavřený, chodím do práce vydě-
lávat, ale zaměstnanec klasického útulku při-
jde v osm hodin do práce, odpoledne zavře,

převlékne se do čistého a jde domů. Jezdí si
na dovolené, bere si volno, jede na rodinnou
oslavu. U mě nic takového nepřipadá v úva -
hu, protože se mnou ta zvířata opravdu žijí.
Je to stejné, jako když má někdo jednoho psa.

Jana Plaňanská
■ Narodila se 11. 3. 1965 v Praze.
■ Má středoškolské vzdělání.
■ Od revoluce podniká v oboru kadeřnic -
tví, kosmetika a prodej zboží, posledních
devět let se věnuje činnnosti v projektu
Hope-Naděje dočasná domácí péče.
■ Jediný koníček, který měla, bylo pozná-
vání cizích zemí. Také tvořila mozaiky
a sošky.
■ Kdo by chtěl dočasnou péči pro zvířata
nějak podpořit nebo pomoci, může se oz -
vat na e-mail: docasna pece@cen trum.cz,
nebo si je najít na facebooku.

Mnohdy trvá dlouhé měsíce, než se pes socializuje.

Dočasná péče o psy funguje výhradně z příspěvků dobrovolných dárců.

Tady je to krát deset. Nemůžete odjet ani na
celý jeden den, aniž byste psy vyvenčila, na-
krmila, několikrát denně rozdala léky. Ne-
ustále vidíte řadu těch, kteří pomoc ještě po-
třebují.
● A co vám to dává pozitivního?

Radost, když vidíte, jak si takový plašan
po prvé přijde pro pohlazení, když poprvé
venku zvedne ocásek, když dostanete fotky
z nového domova, kde je třeba na dovolené
u moře. Pes, který velkou část života prožil
na řetězu u boudy. Zvířata, která máme, by
bez naší pomoci z devadesáti procent neměla
šanci na nový domov.
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Místo přistavení Datum Čas přistavení Katastr
■ Káranská x Bydžovského 23. 3. 15.00–19.00 Malešice
■ Práčská x Topolová 24. 3. 14.00–18.00 Záběhlice
■ Limuzská x V Úžlabině 25. 3. 15.00–19.00 Strašnice
■ U Kombinátu (v ohybu ulice) 26. 3. 15.00–19.00 Strašnice
■ Dětská (v ohybu ulice) 27. 3. 8.00–12.00 Strašnice
■ Na Universitním statku 27. 3. 10.00–14.00 Malešice
■ Heldova x Niederleho 30. 3. 15.00–19.00 Malešice
■ Voděradská x Krupská 31. 3. 14.00–18.00 Strašnice

Kontejnery
na bioodpad

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejnery jsou na každém

stanovišti přistaveny pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku, který je uvedený níže
v harmonogramu vedle data. Po
uplynutí této doby bude kontej-
ner odvezen. Kontejner může
být odvezen i dříve, pokud je již
zcela naplněn. V místě přistavení
je přítomný obsluhující pracov-
ník. Do kontejnerů lze vkládat
pouze ty odpady, pro které je tato
služba určena.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umývadla, vany a WC mí sy,
sta ré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, te-
levizory a elektrospotřebiče.

Bioodpad z údržby zahrad
rodinných domů lze dva-
krát ročně, v jarním a pod-

zimním období, odkládat na ur-
čených místech do přistavených
velkoobjemových kontejnerů.

Kontejnery slouží výhradně
pro odpad biologického chara-
kteru, jako jsou větve, tráva, listí,
spadané ovoce, zbytky rostlin,
případně jiné bioodpady ze za-
hrádek rodinných domů. Do kon-
tejnerů není možné vkládat jiné
druhy odpadů. Na stanovišti bu -
de přítomna obsluha, která ne-
povolí, aby se do nádob jiné odpa -
dy dostaly.

K odkládání bioodpadů slouží
také Sběrné dvory hlavního měs -
ta Prahy – např. v dostupnosti
občanům Prahy 10 je sběrný
dvůr v ulici Teplárenská v Male-
šicích, dále v ulici Perucká na
Vino hradech, v ulici Malešická
v ka  tastru Žižkova nebo sběrný
dvůr v ulici Zakrytá v katastru
Záběhlic. Upřednostnit je možné
stabilní sběrné místo bioodpadu,
která se nachází v ulici Dřevčická
(cca 100 metrů od ulice Černo-
kostelecká). Předání bioodpadu
ve sběrných dvorech či sběrně
bioodpadu je od občanů města
bezplatné.

Katastr Ulice Datum Od–Do
Záběhlice Šafránová x Chrpová 2. 4. 15.00–18.00
Michle Nad Vršovskou horou (u garáží) 3. 4. 9.00–12.00
Strašnice Mokřanská x Běžná (MSD) 3. 4. 9.00–15.00
Strašnice Molitorovská x Bylanská 3. 4. 13.00–16.00
Malešice Janderova x Chládkova 4. 4. 9.00–12.00
Michle Na Křivce x Osnická 4. 4. 13.00–16.00
Strašnice Nad Vodovodem x Slunečná 9. 4. 15.00–18.00
Záběhlice Ostružinová x Jahodová 10. 4. 9.00–12.00
Strašnice Dvouletky x Solidarity 10. 4. 13.00–16.00
Michle Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I 11. 4. 9.00–12.00
Strašnice Královická x Hájecká 11. 4. 13.00–16.00
Záběhlice Mezi Zahrádkami x Podléšková 16. 4. 15.00–18.00
Vinohrady Na Šafránce x Estonská 17. 4. 9.00–12.00
Strašnice U Trati x Na Spádu 17. 4. 13.00–16.00
Malešice Rektorská x Bakalářská 18. 4. 9.00–12.00
Strašnice V Úžlabině x Vykáňská 18. 4. 13.00–16.00
Michle Na Slatinách x Nad Elektrárnou 23. 4. 15.00–18.00
Záběhlice Kosatcová x Hvozdíková 24. 4. 9.00–12.00
Strašnice Středová x K Háječku 24. 4. 9.00–12.00
Strašnice Vyžlovská, parkoviště (proti č. 24) 24. 4. 13.00–16.00
Strašnice Brigádníků X U Kombinátu 25. 4. 9.00–12.00
Záběhlice U Záběhlického zámku 25. 4. 13.00–16.00
Strašnice Na Třebešíně x Nad Třebešínem II. 25. 4. 13.00–16.00

Praha 10 připravila pro své obyvatele
bezplatný odvoz elektroodpadu

■ Součástí jarních úklidů českých domácností se už dávno stal
i svoz nefunkčních a nepotřebných elektrospotřebičů. Naše domy,
byty a sklepy jsou totiž v mnoha případech doslova úschovnou
všech možných technických doplňků a výdobytků moderní spo-
lečnosti, které jsme si pořídili v průběhu roku, ale už je nepouží-
váme. 
■ V Praze 10 proběhne bezplatný svoz vysloužilých domácích
elektrospotřebičů ve spolupráci s kolektivními systémy REMA
v březnu. V rámci služby „Buď líný“ je možné odevzdat pračky,
mo nitory, počítače, televizory, elektrické sekačky, pily, fény rych-
lovarné konvice, ale i autobaterie, zářivky, baterie, tonery, staré
CD a DVD a další nepotřebné elektro.
■ Bezplatný svoz si mohli obyvatelé desítky objednávat od 8. do
18. března. Elektroodpad se bude v Praze 10 svážet v termínu
od 22. do 26. března. Informaci o dni a času svozu obdrží zájemci
telefonicky. Pro doplňující informace k této akci využijte v době
od 8 do 18 hodin bezplatnou telefonickou linku Chytré recyklace
800 976 679.
■ Odpadní elektrozařízení mohou lidé během celého roku ode-
vzdávat na sběrné dvory nebo na další místa zpětného odběru. 
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Buď líný
Pokud nemáte možnost dopravit své vysloužilé spotřebiče na místo
bezplatného odvozu, může pro něj REMA poslat kurýra, nebo spo-
třebič převzít přímo doma. Více na www.rema.cloud/bud-liny/.
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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

INZERCE V10-0305 INZERCE V10-0304

Řádková inzerce ve Vaše 10 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

● Jak radnice zvládá řešit roz-
počtové problémy spojené s vý-
padkem příjmů způsobených
covidem i daňovými změnami?

Problémem rozpočtu není
covi d. Problém je, že radnice ve -
de ná starostkou Chmelovou
nezvlá    dá sestavit vyrovnaný roz -
počet.  V roce 2019 sestavila roz-
počet se ztrátou přes 700 mili-
onů, na rok 2021 se počítá se
schodkem 344 milionů. Přitom
hlavní příjmy – daň z nemovitos -
tí a dotace z hlavního města Pra -
hy – jsou stejné, ať tu covid je,
ne  bo není. Opakovaně upozorňu-
jeme na roz mařilé a nehospodár -
né plýtvání veřejnými pro-
středky. Současné vedení zřídilo
velký počet bohatě placených
funkcí pro vládnoucí koalici. Rá-
nou pro rozpočet je i megaloman-
ská rekonstrukce radnice a proti
tomu rušení služeb pro občany
a zvyšování nájmů a daní.
● Na co by se teď měla radnice
zaměřit především?

Radnice tu je pro občany a teď
je nejlepší čas to dokázat. Vinou

pandemie došlo k výraznému
snížení příjmů občanů. Radnice
má nástroje jak pomoci. Náš klub
zastupitelů hnutí ANO předložil
návrhy a požadoval už v loni
v květ nu: snížení nájmů v obec-
ních bytech na úroveň roku 2019
(navýšeny byly v době covidu
o 20 %), snížení koeficientu daně
z nemovitosti, který byl od roku
2020 zvýšen o 100 %, odložení
zón placeného stání. Vládnoucí
koalice Pirátů, VLASTY a ODS
ná   mi připravené návrhy ne-
umožnila projednat a čekajícím
občanům se vyjádřit a do progra -
mu zastupitelstva je nezařadila.
Stejně tak odmítla revokovat
usne sení záměru rekonstrukce
současné radnice za půldruhé
miliardy a uložit RMČ zajistit
rozpracování záměru výstavby
nového objektu radnice.
● Co je největším problémem
vaší čtvrti?

Zásadní je právě hospodaření.
Není možné hospodařit se ztrá-
tami sta milionů ročně, neřešit
úspory a finanční zátěž přesou-

Opozici vadí, že radnice hospodaří se
schodkem, i rozmařilé zacházení s veřejnými
prostředky. Kromě nákladné rekonstrukce
radnice to jsou podle ní třeba i placené
funkce členů vládnoucí koalice. Přednostní
očkování zaměstnanců radnice považuje za
křiklavý projev papalášství.

vat na občany. Třeba nesmyslně
nákladná rekonstrukce radnice
zvýší zadlužení Prahy 10 mini-
málně na dalších 25 let. Přitom
ze studie, která srovnává rekon-
strukci současné nevyhovující
budovy a stavbu nové, vyplývá,
že stavbou nové budovy by se vý-
razně ušetřilo. Tato studie ale ve-
dením nikdy nebyla předložena
RMČ k seznámení.
● Jaké máte priority pro letoš -
ní rok?

Žijeme v těžké době, pandemie
nám odkryla řadu problémů a ty
musíme řešit. Samozřejmě dál
budeme kontrolovat koalici, aby
konala v zájmu a ve prospěch ob-
čanů Prahy 10. Nájmy, ceny so-
ciálních služeb, snížení počtu
placených funkcí, nehorázné sta-
tisícové částky pro poradce – to
jsou témata, o kterých jsem mlu-
vila. Ale před námi stojí potřeba
systémových opatření, vidíme
potřeby školství, sociální rozdíly,
které dětem komplikovaly dis-
tanční výuku, momentálně bude
třeba řešit přípravu škol i školek
na návrat dětí, připravenost uči-
telů, zastupitelnost profesí apod.
● Jak jste spokojena s postu-
pem očkování občanů vaší čtvr -
ti proti covidu?

Praha 10 má naprosto nedo-
stačující počet očkovacích míst,
chybí větší počet mobilních očko-
vacích týmů, a to v době, kdy pro-
bíhá očkování pedagogických
a ne pedagogických pracovníků
a seniorů 70+. Naopak starostka

Chmelová prosazuje prioritní oč-
kování zaměstnanců radnice,
což v době nedostatku vakcín
pova žujeme za křiklavý projev
papa lášství. Vakcíny by byly uži-
tečnější pro terénní sociální pra-
covníky, kteří na rozdíl od za-
městnanců radnice nemohou
vykonávat svoji práci z domova
a jsou v denním kontaktu s na-
šimi nejohroženějšími spoluob-
čany.

Radmila Kleslová
■ Bývalá starostka Prahy 10
v letech 2014 až 2016. Od
roku 2014 členkou ANO,
před tím byla od roku 1993
v ČSSD.
■ V lednu 2015 se stala mís -
to předsedkyní hnutí, ale týž
rok na podzim na svůj post re-
zignovala, stejně tak jako
o rok později i na post starost -
ky Praha 10, také kvů li kriti ce
za pobírání vysokých od měn
v mnoha státních společnos-
tech nebo za minulost spoje-
nou se Státní bezpečností.

Tentokrát pro Radmilu Kleslovou (ANO)
předsedkyni největšího opozičního klubu Prahy 10
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