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Jako ve zlém snu…
Ukrajinské ženy v Malešicích

Něco jiného je slyšet příběhy ukrajinských žen ve sdělovacích
prostředcích, a něco jiného mluvit přímo s nimi. Nejsou nijak
patetické, ale jejich upřímné odpovědi vyvolávají i otázku, zda
problémy, se kterými se všichni potýkáme, jsou opravdu tak vážné.
ženami, které nyní díky pomoci Prahy
10 mohou přebývat – některé se svými
dětmi – v bytovém domě v Malešicích
jsme krátce hovořili o jejich nečekaném
osudu. „Přijela jsem z charkovské oblasti
a nemyslela jsem si, že válka opravdu vypukne. Když se tak stalo, bylo to jako ve zlém
snu a chvíli si člověk namlouvá, že se z něho
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probudí. Ale realita je jiná, a tak jsem musela
opustit svůj domov. Cesta nám trvala pět
dnů, bylo to těžké a o to víc si vážím toho,
jak jste se k nám zachovali, s jakou srdečností jste nás přijali. Doufám a věřím, že se
vám to i vrátí,“ poznamenává se zvlhlýma
očima Irina Ševčenko. Další žena je tady se
synem. „Už by potřeboval chodit do školy,

dva bratři a manžel jsou na bojišti, snad jsou
ještě v pořádku. Moc děkujeme za možnost
tady být. Ubytování je velmi dobré a starají
se tady o nás jako o ‚vlastní‘,“ chválí pomoc
českých lidí.
Elena přišla z Kyjeva a už se snaží učit česky. „Asi se budu opakovat, ale to, co pro nás
děláte, je opravdu hodně. Rodinu mám právě
v hlavním městě Ukrajiny. Syn brání Kyjev
a můj manžel vozí lidi, kteří se chtějí dostat
ven. Je tam těžká situace a každý den myslíte
na to, jestli jsou ještě naživu, zdali se něco
hrozného nestalo. Vaše pomoc se vám stonásobně vrátí,“ vypráví Elena. Na cestě byli
pokračování na straně 2
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dokončení ze strany 1
dva dny, pak tři dny ještě čekali,
než se vyřídí „papíry“ v Kongresovém centru.

Najít si práci
Naděžda měla o tom, kdy a jak
rychle se vrátí domů, zcela jinou
představu. „Utíkali jsme rychle,
sbalila jsem věci, či spíše potraviny a myslela, že to bude třeba
trvat jen jeden den. Ale, že to dopadne takto, na to jsem v té chvíli
ani nepomyslela. Připojuji se
k poděkování, nemyslím to vůbec
formálně, je to pomoc, kterou potřebujeme opravdu nejvíc.“
S díky se připojuje i Natalie,
která si také zažila podobné dra-

ma jako ostatní ženy. Slovo děkujeme zněla ze všech úst a ještě na závěr naší návštěvy nám
ukrajinské ženy tato slova opakovaly. Když jsme se loučili, říkaly, co by v současné době ještě
hodně pomohlo. Na tom se shodly: „Najít si práci.“ Nechtějí jen
využívat dobrodiní, ale snaží se
zapojit do normálního života.
Rády by se i vrátily, ale otázka je,
zda budou mít vůbec kam.

Sto lidí
Koordinátorkou pomoci právě
v bytovém domě v Malešicích je
Marina Kravčuková, která sice
svou roli skromně upozaďuje, ale
její přínos je jednoznačný – nejenže ovládá ukrajinštinu, ale je
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Jako ve zlém snu… Ukrajinské ženy...

Skupinka ukrajinských žen a dětí, které našly útočiště v Bytovém
domě v Malešicích.
jasné, že právě ona je tady více
než potřebná. „Pracuji na úřadě
Prahy 10 na odboru dopravy.
Hned jak vypukla válka a začali
přijíždět první uprchlíci, zapojila
jsem se jako dobrovolník do pomoci a nyní jsem tady koordinátorkou. Dělám to ráda, pomoc
bude potřeba i v budoucnu,“ říká
Kravčuková.
„Praha 10 pomáhá nejen tady
v bytovém domě v Malešicích, ale
i na dalších místech. Pokud jde
o Malešice, začali sem přijíždět
uprchlíci 11. března. V současné
době tady žije asi sto osob. Mají
k dispozici jedno podlaží se vším
zázemím. I podle jejich reakce je

Irena Ševčenko strávila na cestě do bezpečí pět dnů.

zřejmé, jak si pomoci váží,“ dodává tiskový mluvčí Prahy 10
Jan Hamrník.
Z ukrajinských uprchlíků, kteří se zaregistrovali v hlavním
městě, jich zatím nejvíce nahlásilo pobyt v Praze 4, 10 a 5. Jak
vyplývá ze statistik ministerstva
vnitra, minulý týden jich ve čtvrté městské části bylo hlášeno téměř pět tisíc, v desáté a v páté
okolo čtyř a půl tisíce. Mezi třemi
a čtyřmi tisíci běženců se zaregistrovalo v Praze 8, 3, 6, 9 a 2.
Celkem v Praze podle čísel ministerstva v souvislosti s válkou
na Ukrajině pobyt nahlásilo přes
Aleš Pohořal
53 tisíc lidí.
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Veterinární klinika vyšetří zdarma zvířata ukrajinských uprchlíků
Naší klinice není lhostejná válka na Ukrajině, proto jsme se rozhodli poskytovat nutnou
veterinární péči pro zvířata uprchlíků vstupujících do České republiky zdarma. Jedná
se o zajištění klinického vyšetření zvířete do
72 hodin ode dne vstupu na území ČR za účelem zjištění, zda zvíře nevykazuje klinické
příznaky vztekliny. Pokud se jedná o zvíře,
které není identifikované, pak dále provedení
jeho označení mikročipem a zaznamenání
údajů o zvířeti a vystavení dokladu o provedeném vyšetření. Dále pak zajištění opětovného klinického vyšetření
zvířete mezi pátým až desátým dnem karantény. Pokud
zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny, pak
provedení očkování zvířete proti vzteklině a vystavení očkovacího průkazu.
Prosíme případné zájemce, aby se předem objednali
na tel. +420 774 418 018.

Наша клініка не байдужа до війни
в Україні, тому ми вирішили безкоштовно
надати необхідну ветеринарну допомогу
тваринам біженців, які в’їжджають до Чехії. Це має на меті забезпечити клінічний
огляд тварини протягом 72 годин від дати
в’їзду на територію Чеської Республіки,
щоб визначити, чи є у тварини клінічні
ознаки сказу. Якщо це тварина, яка не
ідентифікована, то її маркують мікрочіпом і записують дані про тварину та видають докази
обстеження. Крім того, забезпечення повторного диспансерного обстеження тварини з п’ятого по десятий
день карантину. Якщо у тварини немає клінічних
ознак сказу, то вакцинуйте тварину від сказу і видайте
карту щеплень.
Якщо Вас цікавить, просимо бронювати заздалегідь за тел. + 420 774 418 018.

Veterinárni klinika MVDr. Martina Načeradská, Úvalská 32/1222, Praha 10

3

Zpravodajství z Prahy 10

Nájemní městský dům, rekonstrukce fotbalového stadionu Ďolíček
a výstavba sportovní haly Přípotoční. Proměna důležitého území
ve Vršovicích včetně záchrany legendárního fotbalového stadionu
Bohemians získává konkrétní obrysy.

místech dnešního parkoviště v sousedství stadionu plánuje město ve
spolupráci s Prahou 10 výstavbu
domu s nájemním bydlením. „Výstavba bydlení a obnova sportovišť jsou bezesporu
úkoly města. V roce 2027 uplyne sto let od
slavného turné AFK Vršovice v Austrálii, odkud si přivezli klokany. A když budu optimistou, naproti modernímu stadionu by už
mohla stát nová sportovní hala, kterou budou moci využívat žáci sportovního gymnázia i Pražané. Součástí revitalizace celého
území bude i okolí Botiče a jeho břehů tak,
aby výsledkem byla příjemná rekreační
zóna,“ uvedl náměstek pražského primátora
pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené
síly pro Prahu).
V první fázi revitalizace stadionu vyroste
polyfunkční administrativní dům s integro-

V

vanou tribunou a pronajímatelnými obchodními a kancelářskými plochami. Zároveň
město zadá ekonomickou analýzu provozu
a využitelnosti stadionu Bohemians, na základě které bude řešena samotná revitalizace
stadionu. Rozvoj tohoto území ve Vršovicích
bude mimo jiné koordinován s revitalizací
přilehlých veřejných prostranství, zeleně
a okolí Botiče.
„Pro Prahu 10 to bude znamenat výrazné
zvýšení komfortu a občanské vybavenosti
v žádané lokalitě. Nedostatek nájemních
bytů je obecný problém všech měst, takže
každá bytová jednotka, která nám pomůže
udržet si zaměstnance klíčové infrastruktury, je potřebná. S tím pochopitelně souvisí
i rozvoj celé lokality, což jde v tomto případě
ruku v ruce,“ řekla místostarostka Prahy 10
Jana Komrsková (Piráti).
INZERCE V10-0305

Foto MHMP

Proměna Vršovic vzejde
z architektonické soutěže
„Považuji za velký úspěch, že jsme s magistrátem našli společnou řeč. A že se zavázal
při všech svých záměrech na zdejších pozemcích respektovat naše koncepční dokumenty, zejména náš generel veřejných prostranství a urbanistickou studii Botič. Jsem
rád, že bude vypsaná architektonická soutěž, která bude hledat ideální řešení, které
by mělo počítat i s následnou dostavbou tribuny jih s komerčními prostory orientovanými do ulice Vršovická a zajištěním pěšího propojení mezi Dannerovým parkem
a ulicí Sámova,“ uzavřel místostarosta Prared
hy 10 Martin Valovič (ODS).
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Odkládání
bioodpadu
ioodpad je organická (v
půdě rozložitelná) hmota,
která v sobě váže spousty
živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy. Bioodpad z údržby zahrad rodinných domů lze dvakrát ročně,
v jarním a podzimním období,
odkládat na určených místech do
přistavených velkoobjemových
kontejnerů.
Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleni-

B

Velkoobjemové
kontejnery
ny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, větve,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Zdroj MČ Praha 10

Místo přistavení

datum čas přistavení

■ Heldova x Niederleho
■ nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková
■ Na Šafránce x Estonská
■ U Trati x Na Spádu
■ Rektorská x Bakalářská
■ V Úžlabině x Vykáňská
■ Na Slatinách x Nad Elektrárnou
■ Kosatcová x Hvozdíková
■ Na Třebešíně x Nad Třebešínem II.
■ Šafránová x Chrpová
■ Mokřanská x Běžná (MSD)
■ Molitorovská x Bylanská
■ Janderova x Chládkova
■ Na Křivce x Osnická
■ Kounická x Malínská (u trafostanice)
■ Vyžlovská (parkoviště proti č. o. 24)
■ Brigádníků X U Kombinátu
■ U Záběhlického zámku
■ Dykova x U Vodárny
■ Žernovská x Štíhlická
■ Průhonická x Vestecká
■ V Rybníčkách x Šibřinská
■ Dvouletky x Škvorecká
■ Na Sychrově x Na Pahorku
K odkládání bioodpadů slouží
také Sběrné dvory hlavního města Prahy. Předání bioodpadu ve
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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.
Do VOK možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad-

K

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

■ Heldova x Niederleho
■ Michelangelova (v proluce)
■ Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)
■ Dukelská x Volyňská
■ Tulipánová x Želivecká
■ Jesenická x Nad Trnkovem
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem II.
■ Platanová x Kapraďová
■ Nad Elektrárnou (u ČD)
■ Krymská x Moskevská (ostrůvek)
■ Brigádníků x U Kombinátu
■ Nučická x Dubečská
■ Nosická (pod prodejnou Billa)
■ Nad Vodovodem x Slunečná
■ Srbínská (mezi garážemi, u tříď. odpadu)
■ Vladivostocká x Gruzínská
■ Sněženková x Meruňková
■ Křenická x Olešská
■ Bramboříková (parkoviště)
■ Rektorská x Bakalářská
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4)
■ U Vršovického nádraží x Ukrajinská
■ Vršovická x Karpatská
sběrných dvorech či sběrně bio- ■ Pod Altánem x Na Vrších
odpadu je pro občany města bez- ■ nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku)
■ Přípotoční x Oblouková
platné.
■ Káranská x Pobořská
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14.00–18.00
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14.00–18.00
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15.00–19.00
8.00–12.00
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15.00–19.00
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15.00–19.00
15.00–19.00
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15.00–19.00
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15.00–19.00
14.00–18.00
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10.00–14.00
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Objemný odpad lze zdarma odložit v některém z 16 sběrných
dvorů hlavního města 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 Na Vackově a Na Mokřině).
Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města
bezplatná. Ve sběrných dvorech
je možné si domluvit zajištění
odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena
za naložení a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv

sběrném dvoře hlavního města
Prahy.
Provozní doba ve sběrných
dvorech je od pondělí do pátku
od 8.30 do 18.00 hodin v době
letního času, do 17.00 hodin
v době zimního času a v sobotu
od 8.30 do 15.00 hodin.
Zdroj MČ Praha 10
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Desítka přijímá
do škol ukrajinské děti
Foto Malesice.eu

Den Země
v Malešicích

letošním roce se
v Malešicích opět
uskuteční Den Země.
Jedná se o 18. ročník celodenního happeningu pro
všechny generace. Zajímavý
program z oblastí životního
prostředí a udržitelného
rozvoje připravují pro návštěvníky společně místní
i další organizace, školy a zajímaví hosté. Den v přátelské atmosféře se uskuteční
v sobotu 23. dubna tradičně
red
v Malešickém parku.

V

Do základek zřizovaných městskou částí
nastoupilo v polovině března již osmdesát šest
žáků, jedenáct nových dětí je v mateřinkách.
S adaptací v novém prostředí pomáhají i krajané
z řad zaměstnanců a rodičů, kteří už v Česku žijí
delší dobu.
esátá městská část zřizuje celkem 13 základních škol a do integrace
už se zapojily všechny. „Místa nabízíme podle aktuálního místa
pobytu, aby to rodiče a děti měli
co nejblíž. Žádosti nám chodí
každý den, momentálně jich
vyřizujeme asi dvacet,“ řekl
místostarosta David Kašpar
(VLASTA/STAN), který má na
vršovické radnici na starost oblast školství. Na většině škol dětem, a někde i celým rodinám,
s adaptací pomáhají speciální koordinátoři.

D
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„Jedná se o ukrajinské rodiče,
kteří u nás žijí již delší dobu,
a zaměstnance školy. Reagovali
na výzvu ředitelů a nově příchozím primárně pomáhají překonávat jazykovou bariéru a komunikovat se školou. Někteří se
zapojují i do dalších aktivit ve
svém volném čase. Například příchozím předávají informace
o velmi důležitých praktických
záležitostech týkajících se bydlení, pojištění, pobytu a podobně,“ upřesnil místostarosta.
Pod odborem školství na vršovické radnici nově působí za-

městnankyně ukrajinského původu, která je školám k dispozici
pro vyřizování všech operativních záležitostí a jakékoliv konzultace. Další pracovnice se znalostí jazyka a ukrajinských reálií
pak koordinuje veškeré žádosti,
dotazy či nabídky, které chodí na
e-mail ukrajina@praha10.cz.
Menší zájem je o umisťování
dětí do mateřských škol. „Školku
jsme doposud zařizovali v jedenácti případech. Očekáváme ale,
že nápor ještě přijde – poté, co
si maminky najdou práci. Proto
už prověřujeme další možnosti
nad rámec našich kapacit, jako
jsou například dětské skupiny,“
doplnil Kašpar. Předškolní děti
musí být pro přijetí do mateřské
školy očkovány. Je proto vhodné
zajistit jim kromě pojištění i lékařské vyšetření u pediatra a domluvit se s ním na dalším pored
stupu.
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