
ZÁŘÍ
Vychází 27. 9. 2021

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10

Celá kauza odstartovala rubrikou Pět
otázek pro..., ve které v březnovém
vydání měsíčníku V10 Kleslová obvi-

nila starostku Desítky z papalášství. „Sta-
rostka Chmelová prosazuje prioritní očko-

vání zaměstnanců radnice, což v době nedo-
statku vakcín považujeme za křiklavý projev
papalášství. Vakcíny by byly užitečnější pro
terénní sociální pracovníky, kteří na rozdíl
od zaměstnanců radnice nemohou vykoná-

Válka starostky s exstarostkou.
Kvůli výrokům ve „Vaší Desítce“

Starostka Prahy 10 Renata Chmelová (VLASTA) dala k soudu svou

předchůdkyni v čele této městské části  (ANO). Dotkl se jí její výrok

o tom, že chtěla přednostně očkovat zaměstnance radnice a že to

je křiklavý projev papalášství. Chmelová tvrdí, že to je lež, která ji

poškodila, a proto bude žádat u soudu po Kleslové omluvu.

vat svoji práci z domova a jsou v denním kon-
taktu s našimi nejohroženějšími spoluob-
čany,“ napsala tehdy Kleslová do rubriky,
která je názorová, a kde za své výroky nese
zodpovědnost každý sám. A samozřejmě
i s rizikem, že případné nepravdivé výroky
může protistrana dát k soudu. A právě to se
stalo.

Lež škodící pověsti?
Chmelové se totiž tvrzení Kleslové dotklo

natolik, že se rozhodla ji dát k soudu. Pova-
žuje je za nepravdivá a škodící její dobré po-

pokračování na straně 3

Fo
to

 d
es

co
vi

cf
ou

nf
at

io
n.

or
g

Renata Chmelová

Radmila Kleslová
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Dopravní podnik uvedl od 15. září do
provozu novou tramvajovou smyčku
Zahradní Město, ve které nově končí

noční linka č. 99. Jsou sem prodlouženy spo -
je na lince č. 22, které původně končily na
obratišti Radošovická. Stavba tramvajové
smyčky Zahradní Město trvala necelých
5 mě síců, jejím zhotovitelem byly společ-
nosti PORR a Hans Wendel. 

Dvoukolejnou tramvajovou smyčku Za-
hradní Město vybudoval Dopravní podnik
pod Jižní spojkou na místě bývalého nevy-
užívaného prostoru. Smyčka je se stávající
tramvajovou tratí ve Švehlově ulici spojena
krátkou dvoukolejnou odbočkou, která vede
Ždánickou ulicí od světelné křižovatky s To-
polovou ulicí. Vnitřní kolej smyčky má kapa-
citu pro dvě tramvajové soupravy, na vnější
kolej se vejde o jeden sólo vůz T3 navíc. Po-
vrchy ve smyčce i na trati ve Ždánické ulici
jsou asfaltové, v místech odstavných kolejí
mlatové. Samotná smyčka Zahradní Město
nebude mít žádnou zastávku. Nástupní i vý-

stupní zastávkou pro ni bude stávající za-
stávka Zahradní Město ve Švehlově ulici.

„Praha 10 získá v Zahradním Městě nový
důležitý přestupní uzel veřejné dopravy.
Správa železnic vybuduje novou stanici
Praha – Zahradní Město, ve které budou za-
stavovat nejen regionální spoje, ale i vybrané
rychlíky. Pod ní vznikne nová zastávka Ná-
draží Zahradní Město, která bude určena pro
autobusy i tramvaje. Díky nové tramvajové
smyčce Zahradní Město, kterou DPP uvedl
do provozu, sem budeme moci přivést více
tramvajových spojů. Vznikne zde atraktiv-
nější přestupní uzel s větší nabídkou vazeb
vlak a tramvaj nebo autobus, než byl ten ve
Strašnicích. Pro větší atraktivitu přestupní
vazby bude vedle smyčky také P+R parko-
viště pro 58 aut, aby lidé mohli z auta pře-
sednout na tramvaj, vlak nebo auto bus,“ řekl
náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Předpokládané náklady na výstavbu smyč -
ky jsou 98 milionů korun, 85 procent uzna-
telných nákladů pokryjí dotace EU. red

Studenti pražských středních škol zví-
tězili ve dvou prestižních mezinárod-
ních soutěžích, Young Artists and Au-

thors Showcase a 2021 Youth Leadership
Summit. Obě byly otevřeny celému světu,
takže mezinárodní vítězství pražských stu-
dentů slouží i jako propagace škol a hlavního
města v zahraničí. Do druhé soutěže pod
náz vem 2021 Youth Leadership Summit se
zapojila tři pražská gymnázia. Prostřednic-
tvím výběrového řízení bylo vybráno 50 stu-
dentů z celého světa.
Výběrové řízení vyhrál student Karel Zajíc
z Gymnázia v Praze 10 ve Voděradské ulici
a zařadil se tím do skupiny studentů, kteří

měli možnost se zapojit do soutěže simulující
summit Rady bezpečnosti OSN. Tématem le-
tošního ročníku soutěže bylo Řešení dneš-
ních problémů za účelem vytvoření lepšího
zítřka. S pokračující pandemií covid-19 za-
žívají komunity po celém světě více problémů
než dříve. Pokud se tyto problémy nevyřeší,
v příštích letech exponenciálně porostou
a poškodí více komunit. Cíle udržitelného
rozvoje OSN (SDGs) však mohou poskyt-
nout plán řešení většiny globálních výzev.
Během summitu se studenti dozvěděli více
o cílech udržitelného rozvoje OSN a společně
se svými vrstevníky vyvinuli komunitní ře-
šení. red

Student z gymnázia Prahy 10
zvítězil v mezinárodní soutěži

Nová tramvajová smyčka
Zahradní Město je v provozu
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Práce s telefonem
pro seniory Prahy 10

Kurzy Jak pracovat s chytrým te-
lefonem jsou určeny osobám
v se niorském věku s trvalým byd-

lištěm na území Prahy 10, které se
chtějí seznámit s výhodami chytrého te-
lefonu a možnostmi jeho využití. Kurzy
pro seniory ve věku 60+ jsou pro ně bez-
platné a budou probíhat v budově úřadu
městské části ve Vršovické ulici od
12. do 27. října. Cílem kurzu je zvlád-
nout základní ovládání dotykového te-
lefonu s operačním systémem Android
a vědět, jak ho využívat podle vlastních
potřeb. V kurzu se senioři dozvědí in-
formace o jejich telefonu a jeho nastave -
ní, o možnostech příslušenství, základní
popis a ovládání operačního systému
Android, jak telefon využívat pro tele-
fonování, SMS, pořizování a posílání
foto grafií a videí a využívání dostupných
praktických aplikací. Každý kurz se
sklá    dá z pěti dvouhodinových lekcí a je -
ho kapacita je maximálně 10 osob. Zá-
jemci by si měli na kurzy nosit svůj
vlastní dotykový telefon či tablet. Při-
hlášku ke kurzu si lze stáhnout na webu
městské části nebo si ji bude moci každý
zájemce vyzvednout v informační kan-
celáři úřa du ve Vršovické ulici. red

Svatováclavská slavnost
ve Vršovicích

Ve Vršovicích se 28. září uskuteční
jubilejní slavnost u příležitosti
90. výročí posvěcení kostela sv.

Václava, která musela být loni na posled -
ní chvíli odložena. Slavnostní průvod
s koňmi a hudebními vystoupeními
zač ne v 17.30 hodin u kostela sv. Miku-
láše na Vršovickém náměstí a vydá se
Moskevskou ulicí ke kostelu sv. Václava.
Na náměstí Svatopluka Čecha, kde se
odehraje hlavní část programu, dorazí
kolem 17.45 hodin. Průvod pořádá far-
nost Vršovice za finanční podpory rad-
nice Prahy 10. red
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Barvy – Laky
Černokostelecká 10, Praha 10, tel 274 772 713
mail: vladimir.uhlir@barvyherbol.cz, www.barvyherbol.cz
Poradenství a prodej po–pá 8–17, so 8.30–11.30

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

Vysoká kvalita a trvanlivost nátěrů
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY NA:

OMÍTKY

OKNA

INTERIÉRY

DŘEVO

TOPENÍ

KOVY

Válka starostky s exstarostkou...

věsti. „Tvrzení paní zastupitelky Kleslové, že
jsem jako starostka prosazovala prioritní oč-
kování zaměstnanců radnice, se nezakládá
na pravdě a lze jej označit za lživé. Pro dané
tvrzení totiž nejsou žádné důvody, které by
se aspoň daly chápat jako podnět ke zveličo-
vání v rámci politického soupeření,“ řekla
Chmelová měsíčníku V10. „Na základě toho -
to nepravdivého tvrzení mne paní zastupi-
telka obviňuje z papalášství, což vytváří u ve-
řejnosti dojem mého selhání jako veřejného
činitele a zároveň bezdůvodně zpochybňuje
moje morální kvality. Toto absolutně neprav-
divé tvrzení rozhodně nelze brát na lehkou
váhu, neboť bylo vědomě učiněno v době nou-
zového stavu a probíhající pandemie co-
vid-19. V době tak citlivé, kdy jsou ohroženy
životy a zdraví lidí, a kdy občané o to citlivěji
vnímají to, jak politici plní své povinnosti na
poli ochrany zdraví občanů. Proto jsem se
rozhodla pro důsledné právní řešení,“ vy-
světlila svůj krok starostka Prahy 10.

Co se týče předběžných plánů, koho by
měla radnice očkovat ze svých zaměstnanců
nejdříve, měla při svých úvahách starostka
na mysli zaměstnance radnice, kteří byli v té

době v kontaktu s občany a nemohli pracovat
z domova. V podstatě úplně stejně, jako to
navrhovala Kleslová. „Vytipovali jsme za-
městnance, kteří jsou
,v první linii‘ – právě te-
rénní sociální pracov-
níky, které paní Kleslová
přímo zmiňuje, další
zaměst nance odboru
so ciálního a dalších
odbo rů úřadu, kteří
přicházejí nejčastěji do
kontaktu s klienty, pří-
slušníky vyšších věko-
vých skupin a tak
dále. Nejednalo se
tedy o žádný křiklavý
projev papalášství,
ale snahu ochránit
nejohroženější za-
městnance, za které
mám zodpovědnost,
respektive být při-
pravena jim umož -
nit očkování okam ži -
tě, jakmile by to Vláda ČR umožnila,“ brání
se Chmelová. Pro to žádá od Kleslové omluvu
a aby své výroky odvolala.

Kleslová však za svými výroky stojí. „Sta-
rostka Chmelová se cítí poškozena a chce se
bránit soudně. Opravdu? Starostka je nej-

vyšší představitel vlády na měst ské
části Pra ha 10 a mou
povinností jako opozič-
ního politi ka je vlád-
noucí koa lici kontrolo-
vat a poukazovat na
jednání pokud není
v souladu právními
před pisy či obecnými zá-
jmy,“ vyjádřila se před
nadcházející soudní pří
pro V10 Kleslová. „Paní
starostko, mrzí mne, že
celou dobu podněty opo-
zice a naše konstruktivní
návrhy ignorujete, pak se
samozřejmě setkáváme
místo na půdě radnice,
v mediálním prostoru. Věř -
te mi, že jako politička vá-
žím slova velmi pečlivě a po-
kud vznáším kritiku, tak
podloženou důkazy. A ty

jsem při pravena soudu předložit,“ vzkázala
nakonec Chmelové. Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1

5?
5 otázek pro...
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www.vase10.cz

Přijmeme inzertního manažeraprodej inzerce v lokalitě Prahy 10 � vytvářeníobchodních nabídek � komunikaces místními podnikateli � práce v přátelskémkolektivu � nadstandardní výdělekVíce informací na: a11.cz/karieranebo na tel.: 725 729 877

INZERCE V10-0305

INZERCE V10-0304

Řádková inzerce ve Vaše 10 ZDARMAPŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

� Jak radnice zvládá řešit roz-počtové problémy spojené s vý-padkem příjmů způsobenýchcovidem i daňovými změnami?Problémem rozpočtu nenícovi d. Problém je, že radnice ve -de ná starostkou Chmelovounezvlá    dá sestavit vyrovnaný roz -počet.  V roce 2019 sestavila roz-počet se ztrátou přes 700 mili-onů, na rok 2021 se počítá seschodkem 344 milionů. Přitomhlavní 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 zřídilovelký počet bohatě placenýchfunkcí pro vládnoucí koalici. Rá-nou pro rozpočet je i megaloman-ská rekonstrukce radnice a protitomu rušení služeb pro občanya zvyšování nájmů a daní.� Na co by se teď měla radnicezaměřit především?Radnice tu je pro občany a teďje nejlepší čas to dokázat. Vinou

pandemie došlo k výraznémusnížení příjmů občanů. Radnicemá nástroje jak pomoci. Náš klubzastupitelů hnutí ANO předložilnávrhy a požadoval už v loniv květ nu: snížení nájmů v obec-ních bytech na úroveň roku 2019(navýšeny byly v době coviduo 20 %), snížení koeficientu daněz nemovitosti, který byl od roku2020 zvýšen o 100 %, odloženízón placeného stání. Vládnoucíkoalice Pirátů, VLASTY a ODSná   mi připravené návrhy ne-umožnila projednat a čekajícímobčanům se vyjádřit a do progra -mu zastupitelstva je nezařadila.Stejně tak odmítla revokovatusne sení záměru rekonstrukcesoučasné radnice za půldruhémiliardy a uložit RMČ zajistitrozpracování záměru výstavbynového objektu radnice.� Co je největším problémemvaší čtvrti?
Zásadní je právě hospodaření.Není možné hospodařit se ztrá-tami sta milionů ročně, neřešitúspory a finanční zátěž přesou-

Opozici vadí, že radnice hospodaří seschodkem, i rozmařilé zacházení s veřejnýmiprostředky. Kromě nákladné rekonstrukceradnice to jsou podle ní třeba i placenéfunkce členů vládnoucí koalice. Přednostníočkování zaměstnanců radnice považuje zakřiklavý projev papalášství.

vat na občany. Třeba nesmyslněnákladná rekonstrukce radnicezvýší zadlužení Prahy 10 mini-málně na dalších 25 let. Přitomze studie, která srovnává rekon-strukci současné nevyhovujícíbudovy a stavbu nové, vyplývá,že stavbou nové budovy by se vý-razně ušetřilo. Tato studie ale ve-dením nikdy nebyla předloženaRMČ k seznámení.� Jaké máte priority pro letoš -ní rok?
Žijeme v těžké době, pandemienám odkryla řadu problémů a tymusíme řešit. Samozřejmě dálbudeme kontrolovat koalici, abykonala v zájmu a ve prospěch ob-čanů Prahy 10. Nájmy, ceny so-ciálních služeb, snížení počtuplacených funkcí, nehorázné sta-tisícové částky pro poradce – tojsou témata, o kterých jsem mlu-vila. Ale před námi stojí potřebasystémových opatření, vidímepotřeby školství, sociální rozdíly,které dětem komplikovaly dis-tanční výuku, momentálně budetřeba řešit přípravu škol i školekna 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 pedagogickýcha ne pedagogických pracovníkůa seniorů 70+. Naopak starostka

Chmelová prosazuje prioritní oč-kování zaměstnanců radnice,což v době nedostatku vakcínpova žujeme za křiklavý projevpapa lášství. Vakcíny by byly uži-tečnější pro terénní sociální pra-covníky, kteří na rozdíl od za-městnanců radnice nemohouvykonávat svoji práci z domovaa jsou v denním kontaktu s na-šimi nejohroženějšími spoluob-čany.

Radmila Kleslová
■ Bývalá starostka Prahy 10v letech 2014 až 2016. Odroku 2014 členkou ANO,před tím byla od roku 1993v ČSSD.
■ V lednu 2015 se stala mís -to předsedkyní hnutí, ale týžrok na podzim na svůj post re-zignovala, stejně tak jakoo rok později i na post starost -ky Praha 10, také kvů li kriti ceza pobírání vysokých od měnv 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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místo přistavení datum čas přistavení
■ Nad Vodovodem x Slunečná 28. 9. 15.00–19.00
■ Srbínská, mezi garážemi (u tř. odpadu) 29. 9. 14.00–18.00
■ Vladivostocká x Gruzínská 30. 9. 15.00–19.00
■ Sněženková x Meruňková 1. 10. 15.00–19.00
■ Křenická x Olešská 2. 10. 8.00–12.00
■ Bramboříková, parkoviště 2. 10. 10.00–14.00
■ Rektorská x Bakalářská 5. 10. 15.00–19.00
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4) 6. 10. 14.00–18.00
■ U Vršovického nádraží x Ukrajinská 7. 10. 15.00–19.00
■ Vladivostocká x Jaltská 8. 10. 15.00–19.00

■ Vršovická x Karpatská 9. 10. 8.00–12.00
■ Pod Altánem x Na Vrších 9. 10. 10.00–14.00
■ nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 12. 10. 15.00–19.00
■ Přípotoční x Oblouková 13. 10. 14.00–18.00
■ Káranská x Pobořská 14. 10. 15.00–19.00
■ Madridská x Norská 15. 10. 15.00–19.00
■ Ostružinová x Jahodová 16. 10. 8.00–12.00
■ Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 16. 10. 10.00–14.00
■ Doubravčická x Tehovská 19. 10. 15.00–19.00
■ Tuchorazská (konec ulice) 20. 10. 14.00–18.00
■ nám. Svatopluka Čecha x Minská 21. 10. 15.00–19.00
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou 22. 10. 15.00–19.00
■ Dykova, u Bezručových sadů 23. 10. 8.00–12.00
■ Průhonická x Vestecká 23. 10. 10.00–14.00
■ Petrohradská x Pod Stupni 26. 10. 15.00–19.00
■ Říčanská x Benešovská 27. 10. 14.00–18.00
■ Sámova x U Vršovického nádraží 29. 10. 15.00–19.00
■ Magnitogorská x Tádžická 30. 10. 8.00–12.00
■ Na Slatinách (u můstku) 30. 10. 10.00–14.00

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

Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu
odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení
(rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné
veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlav-
ního města Prahy. Zdroj MČ Praha 10

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery jsou na stano-
višti přistaveny ve vyme-
zeném časovém úse ku,

který je uvedený níže v harmo-
nogramu. Po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen. Kontej-
ner může být odvezen i dříve, po-
kud je již zcela naplněn! V místě
přistavení je přítomný obsluhu-
jící pracovník. Do kontejnerů lze
vkládat jen ty odpady, pro kte ré
je tato služba určena.

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

la, umyvadla, vany a WC mí sy,
staré 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 (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice,  a sporáky.
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