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Petr Exnar:
Státnice se

nejlépe dělají
v bosobotách
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Radmila Kleslová, mj. býva -
lá starostka Prahy 10, svůj
výrok publikovala v názo-

rové rubrice „5 otázek pro...“,
která poskytuje prostor k vyjá-
dření k aktuálním tématům zá-
stupcům radnice i opozice. V od-
povědi na jednu z otázek uvedla:
„… starostka Chmelová prosa-
zuje prioritní očkování zaměst-
nanců radnice, což v době nedo-
statku vakcín považujeme za
křiklavý projev papalášství. Vak-
cíny by byly užitečnější pro te-
rénní sociální pracovníky, kteří
na rozdíl od zaměstnanců rad-
nice nemohou vykonávat svoji
práci z domova a jsou v denním
kontaktu s našimi nejohroženěj-
šími spoluobčany.“

Tento výrok se hrubě dotkl sta-
rostky Prahy 10 Renaty Chme-
lové.

„Pravda je zcela jiná a přesně
opačná k uveřejněnému tvrzení.
Starostka MČ, paní Renata
Chme lová, nikdy neprosazovala
jakékoli zvýhodnění zaměst-
nanců radnice MČ oproti jiným
skupinám, a to ani při očkování
proti covid-19,“ uvedla ve svém
prohlášení starostka Renata
Chmelová. „Když byla ze strany
Magistrátu hlavního města Pra -

hy dne 16. 3. 2021 MČ vyzvána,
aby sdělila, kteří zaměstnanci
Úřa du MČ by měli být přednost -
ně očkováni proti covid-19, bylo
Magistrátu sděleno, že MČ ne-
chce svým výběrem (bez jasně
definovaných kritérií) určovat,
kdo ze zaměstnanců by měl mít
přednost v podání očkování před
jinými. Zároveň MČ Magistrátu
navrhla, aby byly tyto dávky po-
skytnuty dle platné Strategie oč-
kování ostatním zaměstnancům
sociální péče v přímém kontaktu
s klienty a zaměstnancům zdra-
votních a sociálních služeb bez
přímého kontaktu s klienty,“ do-
dala starostka Prahy 10.

Soudní hrozba
Starostka Prahy 10 považuje

tvrzení Radmily Kleslové za ne-
pravdivá a škodící její dobré po-
věsti, hodlá vše řešit soudně. 

„Paní zastupitelce Kleslové
jsem zaslala předžalobní výzvu
s žádostí o nešíření nepravdivých
informací a odvolání jejích vý-
roků. Informace, které prostřed-
nictvím Vašeho periodika zveřej-
nila, se nezakládají na pravdě,“
uvedla starostka Prahy 10. „V do -
bě tak citlivé, kdy jsou ohroženy
životy a zdraví lidí, a kdy občané

Starostka chce žalovat šéfku opozice.
Kvůli výroku o očkování
Ostrou reakci vedení Prahy 10 vyvolala slova
šéfky největší opoziční strany této městské
části Radmily Klesové (ANO) v březnovém
vydání měsíčníku Vaše 10. Kleslová v něm
obvinila starostku Renatu Chmelovou
(koalice Vlasta), že se snažila přednostně
naočkovat zaměstnance radnice proti
covid-19. Radnice se hodlá obrátit na soud. 

o to citlivěji vnímají to, jak poli-
tici plní své povinnosti na poli
ochrany zdraví občanů, je takový
zásah do mých osobnostních
práv natolik intenzivní, že je na
místě jeho důsledné právní ře-
šení.“ Radmila Kleslová ovšem
na svých tvrzeních trvá. „Nevi-

dím důvod, abych na svých výro-
cích cokoli měnila,“ sdělila sta-
rostka Kleslová Našemu REGI-
ONU.

Konkrétní protiargumenty,
kte rými hodlá svá tvrzení dolo-
žit, si údajně nechává až k chys-
tanému soudnímu sporu.
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Další
parkovací zóny

Zóny placeného stání začnou od
1. července platit i v části Prahy 10
na jih od vlakového koridoru, tedy

na Bohdalci, v Záběhlicích a v Zahradním
Městě, pokrytá tedy bude celá městská
část. Jedná se o poslední fázi rozšíření,
po které budou zóny pokrývat celé území
městské části. Obyvatelé oblasti si už teď
mohou vyřizovat parkovací oprávnění na
výdejně v prvním patře úřadu městské
části nebo přes internet. Zóny Praha 10
zavádí postupně. Ve Vršovicích a části Vi-
nohrad, která spadá pod Prahu 10, byl
sys tém ZPS spuštěn loni 24. srpna, ve
Strašnicích o dva měsíce později, 5. října,
a v Malešicích 30. listopadu. Radnice
zóny zavádí s odůvodněním, že Praha 10
je obklopena městskými část mi, kde už
na výdejně v prvním patře fungují, a par -
kující auta se přesouvají na její území.
Parkovací karta pro rezidenty, tedy lidi
s trvalým pobytem v dané oblasti, stojí
1200 korun ročně za první a 7000 korun
za druhé auto.

INZERCE V10-0504

Oslavte se svými nejmenšími Den 

Od 15. května probíhají stavební práce
související s úpravou křižovatek Prů-
běžná x Švehlova a Průběžná x Na Pa-

desátém, po etapách zde bude omezován
provoz uzavíráním jednotlivých jízdních
pruhů. Už od 15. května tak není možný
sjezd směrem na Strašnice, v daném směru

bude nutné využít buď sjezd do ulice V Kory-
tech, nebo objízdnou trasu vedenou ulicemi
Švehlova – Průmyslová – Rabakovská. Od
15. června pak naváže kompletní uzavírka
podjezdu, více informací najdete na webu
opravujeme.to. Řidiči by měli věnovat zvýše-
nou pozornost dopravnímu značení

Omezení sjezdů z Jižní spojky

Novou školku v Bajkalské ulici v Pra -
ze 10 postaví pro městskou část
sdruže ní firem Geosan a Vistoria za

128,5 mi lionu korun. Nová budova vznikne
na mís tě původní školky. Práce mají začít
v červnu a odhad dokončení je za 20 měsíců.
Zařízení bude složeno ze tří pavilonů, jeden
bude mít dvě učebny, druhý čtyři a třetí bude
hospodářský. Původně se mělo se stavbou
začít dříve, příprava se však kvůli pandemii
koronaviru zpozdila. Desítka si předloni ne-
chala zpracovat demografickou analýzu, po -
dle kte ré nemá dostatek míst ve školách
a školkách. Radnice loni dokončila novou škol -

ku v ulici Nad Vodovodem, v plánu je kromě
Bajkalské také oprava prázdné bývalé školy
u Strašnické a další stavby či přístavby škol na
Zahradním Městě, ve Vršovicích a v Maleši-
cích. Podobné plány mají i další městské části
zejména na okrajích metropole, ale i Praha 5
nebo Praha 3 v souvislosti s bytovou výstav-
bou. Praha 10 je podle počtu obyvatel po
Praze 4 druhou největší pražskou městskou
částí, žije v ní zhruba 110 tisíc lidí. Zahrnuje
celé Vršovice, většinu Strašnic a Malešic
a části Záběhlic, Michle, Vinohrad, Hrdlořez,
Hloubětína a Žiž  kova. Městská část nyní zři-
zuje 13 základních a 20 mateřských škol.

Nová školka v Bajkalské
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●Můžete nám představit služ -
bu Domy sobě?

Přinášíme úspory, komfort
a bezpečnost bytovým domům
pomocí moderních technologií,
jako jsou fotovoltaické panely,
chytré měřiče a senzory. Je to
služ ba chytré správy energií,
tedy energetický management,
identifikace úspor apod. a je ur-
čena pro všechny bytové domy
– nájemní, družstevní či SVJ.

● Mluvíte o velkých úsporách
na elektřině, jak takové výše
dosáhnete?

Dělali jsme si studie na poten-
ciál úspor v typických bytových
domech, panelácích chcete-li.
Z to ho nám vychází, že opravdu
největší potenciál je v úspoře na
elektřině a to zhruba 35 %,
takže každý byt ušetří několik
stovek měsíčně. Takové úspory
lze dosáhnout díky instalaci
fotovol taické elektrárny, slouče-
ním odběrných míst a chytrou
správou. 

● Na čem ještě může bytový
dům ušetřit?

S námi lze nyní ušetřit také
na odebraném množství tepla
a to zhruba 10 % pomocí chyt-
rých termohlavic, které umí
automaticky regulovat topení.

Zároveň vidíme potenciál úspor
v dálkových odečtech měřidel.
Připravuje se legislativa, která
bude nařizovat domům měsíční
odečty měřidel. To v podstatě ne-
lze bez odpovída jící technologie.

● Jaká je vaše filozofie? Co je
váš záměr?

Energetika hraje obrovskou
roli v klimatických změnách
a solární fotovoltaické panely
jsou již konsensuálně brány jako
jedna z technologií, na kterých
musíme stavět. Je to ekono-
mické i ekologické a obzvláště to
má smysl u by tových domů.
Proto věříme, že fotovoltaika
bude brzy na stře še každého by-
tového domu a my tomu chceme
naší nabídkou pomoci.

● A jak je to s financováním?
Co se týče financí, je třeba

mluvit o ceně v rámci úspor,
které to přinese v průběhu život-
nosti této technologie. Jinými
slovy, kdy se vám to vrátí a kolik
vám to celkově přinese do té
doby, než technologie doslouží.
Životnost je v průměru 20 let,
na panely se dává garance 20–25
let a návratnost je asi 6–9 let,
takže investice se vám za dobu
životnosti vrátí dvojnásobně. To
je lepší, než aby peníze seděly na

Radomil Valeš:
Fotovoltaika bude brzy
na střeše každého bytového domu
Snížit náklady na energie je snahou snad
každého bytového domu. S tím nově
pomáhá služba Domy sobě, která bytovým
domům dokáže mimo jiné pomocí reálně
ušetřit 35 % z účtů za elektřinu. Služba je
ušitá na míru SVJ, takže se nemusí o nic
starat. O úsporách na energiích
a budoucnosti solární fotovoltaiky jsme se
bavili s Radomilem Valešem z Domů sobě.

O Domech sobě
■ Domy sobě jsou výsledkem partnerství společností Veolia
a Crea tive Dock.
■ Jejich cílem je přinášet moderní technologie a z toho vyplývající
energetické úspory všem bytovým domům v ČR.
■Navrhují, instalují a spravují domovní fotovoltaické elektrárny,
dodávají a zprovozňují systémy dálkových odečtů, úsporné regu-
lace topení a bezpečnostních čidel.  

účtu a znehodnocovaly se inflací.
Navíc v současnosti mají Praža -
né v rámci dotačního programu
No vá zelená úsporám nárok na
dotaci průměrně 80–250 ti síc
korun na instalaci.

Radomil Valeš stojí
u kormidla projektu Domy
sobě. Je nadšený ambasador
snižování CO2, propagace
fotovoltaických elektráren
a pomáhal rozvíjet moderní
energetiku již řadě velkých
společností. Zároveň má
bohaté zkušenosti jako člen
výboru SVJ a bytového
družstva, mj. v Praze 8.

●Čím se liší Domy sobě od po-
dobných služeb na trhu?

Společností nabízející různá
solární řešení je skutečně mno -
ho, ale jen pár z nich se dnes
snaží uchopit specifický seg-
ment bytových domů. My jsme
přesvěčeni, že pokud má taková
služba fungovat, musí být pro
SVJ bez práce a rizika. Takže
veš kerou administrativu a byro-
kratické kroky vyřídíme my,
a navíc pomůžeme vše vysvětlit
na shromáždění SVJ tak, aby
všechny otázky byly kvalifiko-
vaně zodpovězeny. 

● Zmínil jste se o chytré síti,
můžete nám ji přiblížit?

Jedná se o chytrou síť i apli-
kaci zároveň a jmenuje se Domi-
niq. Pomocí Dominiqa má výbor
vše pod kontrolou a každý v do -
mě se může podívat např. na
svou spotřebu, dostat upozor-
nění z protipožárního senzoru
nebo třeba ovládat topení na
dálku, pokud si od nás tento mo-
dul necháte nainstalovat. 

●Kde se mohou Pražané v pří-
padě zájmu o vaše řešení do-
zvědět více?

Samozřejmě nejjednodušším
způsobem je navštívit naše we-
bové stránky www.domysobe.cz
nebo nám mohou zájemci rov-
nou volat na telefonní číslo
704 063 512. Přijedeme za vámi
a všech no spolu probereme.



Pomáháme bytovým 

Zavolejte nám na +420 704 063 512. www.domysobe.cz
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„Když se vše zavřelo, přišel šok, uvě-
domil jsem si, jak je život pomí-
jivý. Ale rozhodli jsme se bojovat,

předělal jsem e-shop a doufali jsme. Teď už
víme, že přežijeme,“ popisuje Petr Exnar. „Co
člověka nezabije, to ho posílí. Prahu 10 mám
spojenou se svým studiem na Metropolitní
univerzitě. Zažil jsem tam mnoho skvělých
vyučujících a hodně mi to dalo. V roce 2019
jsem složil státnice a je ze mě doktor filozofie.
To se k barefoot velmi hodí. 
● Jaký rok máte za sebou?

Byl to velmi těžký rok, asi nejtěžší v našem
životě. Ještě na začátku loňského roku jsem
si říkal, jakou skvělou firmu máme, jak
všechno šlape a domníval jsem se, že už ne-
můžeme stoupat výš. A pak přišel covid... Vě-
děl jsem vždy dopředu, co bude, plánoval
jsem. A když se vše zavřelo, přišel šok, uvě-
domil jsem si, jak je život pomíjivý. Ale roz-
hodli jsme se bojovat, předělal jsem e-shop
a doufali jsme. Zákazníci se naučili nakupo-

vat on-line, samozřejmě někteří zákazníci
tuhle možnost nikdy nezvolí, ale obchody se
nám díky e-shopu rozběhly.
● Byli jste v nevýhodě proto, že koupit
boty na dálku bez zkoušení je trošku risk?

U bot je to složité. U žárovky víte, jaký
chcete typ, u bot – a bosobot ještě o něco víc
– je to složitější. Jednoduché to nebylo.
● A jak se cítíte teď, po roce?

Teď už víme, že přežijeme. Zachránil nás
loňský květen a červen, lidé doháněli dobu,
kdy jsme měli zavřeno. Na podzim jsme na
e-shopu zapracovali ještě se specialisty a dá
se říct, že zimu jsme zvládli lépe než loňské
jaro. Samozřejmě, že plánované třicetipro-
centní nárůsty se nekonaly, konal se asi dva-
náctiprocentní pokles, což ale vzhledem k té
„bídě“ uneseme.
● A v jaký rok jste před vypuknutím pan-
demie doufali?

Před pandemií jsme stoupali raketovou
rychlostí a říkal jsem, že musíme zpomalit,

že nemáme kapacity. Mám rád udržitelný
rozvoj. Od roku 2016, kdy jsme začali, jsme
ročně vyrostli o třicet procent.
● Podrželi vás zákazníci?

Ono je to složitější v tom, že pro oběd si
denně dojít můžete, ale boty si koupíte jenom
občas. Mám bosoboty rád a rád v nich chodím
a myslel jsem si, že pocit, který při chůzi
v nich zažívám, se nedá zapomenout. Ale
chvíli jsem se loni v březnu bál, že na nás lidé
zapomněli. Jasně, šlo o životy… Ale už si to
nemyslím, klienti se nám vrátili.
● I když byl rok složitý, máte v nabídce
řadu novinek…

Novinky máme, vývoj se nezastavil ani
v do bě covidu. Byl paralyzovaný, Německo
plánovalo větší progres, ale i tak máme nové
modely. Pro dámy máme krajkové amalfi bi-
anco a nero, potom baleríny leguano lady
pink. Nové jsou i leguano go white a go gold
a úplně nejaktuálnější novinkou jsou sandály
leguano jara blau. Na tyhle boty jsme čekali
bez přehánění šest let. Vypadá to, že se letoš -
ní sezona víc zaměřila na ženy, ale pravda je,
že bosoboty nosí ženy častěji než muži.
●Vývoj je překotný, když jste začínali, byly
leguána v podstatě ponožky s podrážkou,
teď není rozdíl mezi obyčejnou a bo sou bo-
tou v podstatě vidět…

Rozdíl už se opravdu skoro nepozná, má -
me boty k šatům, k obleku, klidně i do diva -
dla. V bosobotách se nedá hrát fotbal, jinak
se v nich dá dělat cokoliv.
● A jaké máte plány?

Dne 10. května otevíráme prodejnu, ne-
vzdáváme nic, i když jsme ještě letos neměli
otevřeno ani jeden jediný den. A rádi se zase
vrátíme k tomu třiceti-, ale i dvacetiprocent-
nímu nárůstu. I po tom šoku zůstávám opti-
mistou a věřím, že rok 2022 bude zase nor-
mální. Ale protože se zároveň věnuji politice
v Praze 6, čeká mě rozhodování, co dál. Jsem
předsedou TOP 09 Praha 6 a předsedou Ko-
mise strategického rozvoje MČ Praha 6. Beru
to jako službu lidem a také tato práce má
smysl.

Petr Exnar:
Státnice se nejlépe dělají v bosobotách

Velmi složitý rok má za sebou rodina Petra Exnara. Ta od
roku 2015 buduje v Dejvicích rodinný obchod Bosoboty
leguano a tisíce Čechů naučila zdravé chůzi. Potom však
přišla pandemie covidu-19, obchody se uzavřely a nikdo
nevěděl, co bude dál. 

Bosoboty leguano pro rok 2021.
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● Není Praha 10 od Prahy 6
příliš daleko?

Ne, ne. Cesta metrem ze Straš-
nické trvá 16 minut. Navíc náš
obchod je nedaleko Kulaťáku,
takže od metra jsou to k nám do
obchodu čtyři minuty chůze. Bo-
soboty jsou boty dobré nálady
a věřím, že výlet do Prahy 6 pro
novou barefoot obuv se lidem
z městské části Praha 10 vyplatí.
Barefoot je o zdraví a o svobodě.
● Všichni sedíme plus minus
rok doma, nesportujeme, moc
se nehýbeme. Není teď nejlepší
čas na to obout bosoboty?

Určitě ano, je k tomu ideální
čas. Potřebujeme se dát do kupy,
potřebujeme se rozhýbat. Mu-
síme zase myslet na své zdraví.
● Připomeňme výhody nošení
bosobot…

Bosoboty umožňují správnou
funkci chodidel stejně jako chůze
naboso. To má pozitivní vliv na
statiku těla, funkci velkých klou -
bů, páteře, na celý pohybový apa -
rát. Říkám jim boty dobré nálady,
nesvázanost chodidel je velmi
příjemná, aktivace reflexních bo -
dů na ploskách chodidel je uvol-

ňující a správná informovanost
mozku o povrchu, na kterém se
zrovna nacházíme, mu umož-
ňuje přizpůsobit styl chůze tak,
aby byl optimální. Někdo si musí
na bosou chůzi zvykat a cho dit
v nich z počátku třeba jen dvacet
minut denně. Bosoboty jsem za-
čal nosit ve čtyřiceti a už je neplá -
nuji zout. 
● V čem děláme chyby při vý-
běru klasických bot? 

Já upřímně doufám, že boso-
boty se stanou klasickou obuví
a dnešní obuv bude přežitkem.
Boty, které jsou na trhu, nere-
spektují tvar chodidla, mají tvr-
dou podrážku, často podpatky
a deformují nohy. 
● Německý výrobce má svého
designéra nových modelů. Kdy -
byste se do něj mohl převtělit,
jakou bosobotu byste uvedl na
trh? 

V podstatě to s manželkou má -
me tak, že si řekneme, jaký mo-
del by se nám líbil a za ně ja kou
dobu ho výrobce nabídne. Je vi-
dět, že už myslíme podobně. My
jsme už před lety toužili po tom,
aby vznikly sandály a splnilo se. 

Petr Exnar uběhl v bosobotách leguano maraton a proběhl
všechny ulice v Praze 6.

Bosoboty leguano si oblíbila i Simona Babčáková.

Tomáš Klus říká o bosobotách leguano, že mají hlavu i patu.

● Pravdou je, že bosoboty ne-
jsou nejlevnější. Mají ale zase
velké výhody, jaké?

Nosím bosoboty od roku 2015,
dělám v nich vše, kromě fotbalu
a drží! Dá se v nich sportovat,
může se v nich do vody. Investuji
do sebe, do zdraví, do budouc-
nosti. Například mohu předejít

deformitám chodidel, vbočeným
palcům, plochým nohám, šetří
velké klouby nohou a ploténky.
Ideálně bych pořídil postupně
čtyři páry, které by mi pokryly
teplejší i chladnější měsíce, volný
čas i společenské události. Boso-
boty jsou investicí do budouc-
nosti, je to životní filozofie. ✂
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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 VOK je možné odložit sta -
rý nábytek, koberce, linolea, zr -

cad la, umyvadla, vany a WC mí -
sy, staré sportovní náčiní, auto-
sklo a kovové předměty.
■ Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 10

■ Kamelova (mezi č. 2 a 4) 24. 5. 15.00–19.00
■ U Vršovického nádraží x Ukrajinská 25. 5. 15.00–19.00
■ Vladivostocká x Jaltská 26. 5. 14.00–18.00
■ Vršovická x Karpatská 27. 5. 15.00–19.00
■ Pod Altánem x Na Vrších 28. 5. 15.00–19.00
■ nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 29. 5. 8.00–12.00
■ Přípotoční x Oblouková 29. 5. 10.00–14.00
■ Na Universitním statku (parkoviště) 29. 5. 9.00–15.00
■ Káranská x Pobořská 31. 5. 15.00–19.00
■ Madridská x Norská 1. 6. 15.00–19.00
■ Ostružinová x Jahodová 2. 6. 14.00–18.00
■ Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 3. 6. 15.00–19.00
■ Doubravčická x Tehovská 4. 6. 15.00–19.00
■ Tuchorazská (konec ulice) 5. 6. 8.00–12.00
■ nám. Svatopluka Čecha x Minská 5. 6. 10.00–14.00
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou 7. 6. 15.00–19.00
■ Dykova, u Bezručových sadů 8. 6. 15.00–19.00
■ Průhonická x Vestecká 9. 6. 14.00–18.00
■ Petrohradská x Pod Stupni 10. 6. 15.00–19.00
■ Říčanská x Benešovská 11. 6. 15.00–19.00
■ Sámova x U Vršovického nádraží 12. 6. 8.00–12.00
■ Magnitogorská x Tádžická 12. 6. 10.00–14.00
■ Na Slatinách (u telef. automatu) 14. 6. 15.00–19.00
■ Nedvězská č. 6–12 15. 6. 15.00–19.00
■ Práčská č. 37 (před školou) 16. 6. 14.00–18.00
■ 28. pluku x Na Míčánkách 17. 6. 15.00–19.00
■ Na Křivce x Osnická 18. 6. 15.00–19.00
■ Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 19. 6. 8.00–12.00
■ Litevská x Bajkalská 19. 6. 10.00–14.00
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami 21. 6. 15.00–19.00
■ Sněženková x Jiřičkové 22. 6. 15.00–19.00
■ Saratovská x Kralická 23. 6. 14.00–18.00
■ Nad Úžlabinou (naproti č. o. 32) 24. 6. 15.00–19.00
■ K Botiči x Ukrajinská 25. 6. 15.00–19.00
■ Káranská x Bydžovského 26. 6. 8.00–12.00
■ Práčská x Topolová 26. 6. 10.00–14.00

Objemný odpad lze zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvo -
rů hl. m. Prahy, například.
■ ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
■ ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
■ ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
■ ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ulicemi Na Vackově a Na Mokři -
ně).

INZERCE V10-0506

Kontejnery
na bioodpad
Bioodpad z údržby zahrad

rodinných domů lze dva-
krát ročně, v jarním a pod-

zimním období, odkládat na ur-
čených místech do přistavených
kontejnerů. Bioodpad je orga-
nická (v půdě rozložitelná) hmo -
ta, která v sobě váže spousty ži-
vin, které může me ve formě
kompostu navracet do půdy.
■ Mezi bioodpad patří: listí,
trá va, plevel, zbytky ovoce, zele -

ni ny, čajové sáčky, kávová sedli -
na, zbytky rostlin, piliny, větve,
dřev ní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spa-
dané ovoce atd.
■Mezi bioodpad nepatří: zbyt -
ky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožra-
vých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další biologicky neroz-
ložitelné odpady.

katastr ulice datum od do
Strašnice U Kombinátu, v ohybu ulice 29. 5. 9.00–12.00 
Malešice Na Universitním statku 29. 5. 9.00–15.00 
Strašnice Křenická (vedle č. o. 29) 29. 5. 13.00–16.00 
Záběhlice Slunečnicová x Ostružinová 30. 5. 9.00–12.00 
Michle Pod Sychrovem I. x Na Křivce 30. 5. 13.00–16.00 
Strašnice Mokřanská x Běžná 5. 6. 9.00–12.00 
Strašnice Na Výsluní x Révová 5. 6. 13.00–16.00 
Strašnice Kounická x Rostoklatská 6. 6. 9.00–12.00 
Strašnice Nedvězská (za ul. Strašínská) 6. 6. 13.00–16.00 
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Švejk Restaurant Strašnice
Průběžná 1174/28, 100 00 Praha – Strašnice,
www.svejkovokoryto.cz,  tel.: 702 127 719

6 DRUHŮ MASA / 550 G NA OSOBU
Pečené koleno, pikantní žebírka, steaky z krkovice,

kuřecí řízky, chilli paličky, medová křidýlky, klobásky,
uzené, 5 druhů omáček, cibulka, okurky a feferony.

ŠVEJKOVO KORYTO

koryto S (2–4 osoby) 490,-
koryto M (5–8 osoby) 890,-
koryto 6 (9–12 osob) 1790,-

koryto XL (13–16 osob) 2490,-
koryto XXL (17–20 osob) 2990,-
koryto XXXL (21–30 osob) 3590,-

Ideální na párty, firemní večírky a rauty, venkovní grilování.
Chystáte pohoštění pro rodinu a přátele? Chystáte se grilovat?

Navíc na přání: pečené brambory, zeleninový salát,
obloženou mísu nebo koláče
Záloha na lipové koryto je 1000 Kč
s možností vrácení kterýkoli den mezi 11–24 hodinou.

Vše s Vámi rádi domluvíme!
Nutné objednat min. 24 hodin předem

Rozvoz

zdarma

Na jeho počest se na Desítce
bude konat řada kultur-
ních událostí. Připravena

je například venkovní výstava,
architoulky po Kotěrových stav-
bách, přednášky či komentované
prohlídky.

„V Praze 10 žila a tvořila
spous  ta význačných umělců,
snad žádný ale v tak velké míře
neovlivnil podobu naší městské
části. Kotěrovo dílo je její nedíl-
nou součástí, stavby geniálního
architekta můžeme obdivovat
nejen na expozicích, ale vidíme
je i z ulic naší čtvrti. Projektem

chceme širokou veřejnost upo-
zornit na ty nejvýraznější a do-
plnit řadu zajímavostí, které se
k nim vážou,“ uvedl místostaros -
ta Prahy 10 pro školství a kultu -
ru David Kašpar.

Známá je například Trmalova
vila ve Strašnicích, Jan Kotěra je
ale i autorem návrhu Vršovické
vodárny, nedaleko vily bratří
Čap ků stojí jeho vlastní (Kotěro -
va) vila. V Trmalově vile bude
otevřený XXI. Salon Jana Kotěry
2021 a u vstupu do budovy bude
odhalena nová pamětní deska.
Od léta pak budou probíhat archi -

toulky po stavbách Jana Ko tě ry
a jeho žáků v Praze 10. Závě r
roku bude patřit přednáškám,
besedám a komentovaným pro-
hlídkám tematických výstav
v Trma   lově vile. Tady se také
18. prosince, jako připomínka ar-
chitektových narozenin, usku-
teční vzpomínkové pásmo.

„Projekt Jan Kotěra 150 ukáže
Kotěru nejen jako významného
tvůrce moderní české architek-
tury, ale také jako teoretika, pe-
dagoga i projektanta, který vy-
choval celé generace našich
archi tektů, v čele s Josefem Go-

Rok Jana Kotěry
čárem,“ řekl ředitel obecně pros -
pěšné společnosti Kotěrovo cen-
trum architektury Oldřich Ja -
nota.

Význačné stavby Jana Kotěry
a jeho spolupracovníků a násle-
dovníků připomene výstava Če-
ská moderní architektura od se-
cese k dnešku, která se bude
ko nat v Jízdárně Pražského hra -
du v termínu 1. 9.–31. 10. 2021.
Její vstupní část představí Jana
Kotěru jako vůdčí osobnost české
moderní architektury s odkazem
na jeho dílo v jednotlivých kraj-
ských expozicích.

Projekt Jan Kotěra 150 připomíná 150 let od narození vůdčí
osobnosti moderní české architektury, ale i architekta mezinárodního
významu, pedagoga, návrháře nábytku, podněcovatele a inspirátora
nových tendencí v architektuře a urbanismu, Jana Kotěry, který žil
a tvořil na území Prahy 10.

Trmalova vila ve Strašnicích.



Kia

Opel

Volkswagen

Renault

ŠKODA

Dacia
Volvo

Nepropásněte narozeninovou nabídku vozů 

„Edice 30 let TUkas“

TUkas Štěrboholy
ŠKODA

K Hrušovu 344/6,
102 00, Praha 10

TUkas Hostivař
Volkswagen, servis AUDI

Štěrboholská 391
102 00, Praha 10

TUkas Malešice
Opel, Volvo

Černokostelecká 621/122
108 00, Praha 10

TUkas Strašnice
Dacia, Renault

Černokostelecká 565/114
108 00, Praha 10

TUkas Modřany
Kia, servis ŠKODA

K Vltavě 1911/33 
143 00, Praha 4

TT-Complex
Operativní leasing

Černokostelecká 565/114
108 00, Praha 10

JSME PRO VÁS

www.tukas.cz

INZERCE V10-0502
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