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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10

Venkovní panely před Nákupním cen-
trem Eden představily výsledky archi-
tektonicko-urbanistické soutěže o po-

dobu okolí vršovické radnice, včetně mnoho
let uzavřeného kulturního domu.  „Návštěv-
níci se mohli seznámit se všemi šestnácti ná-
vrhy, které nám do soutěže přišly, s pěti oce-
něnými pak podrobněji. Viděli, jaké možnosti
současný Kulturní dům Eden a jeho okolí na-
bízejí,“ popsal výsledky klání Martin Valovič

(ODS), místostarosta MČ Praha 10 pro
územ  ní rozvoj a místopředseda sedmičlenné
poroty, v níž měli většinu nezávislí odborníci. 

Jednoznačný vítěz
Vítězem mezinárodní architektonické sou-

těže se stal koncept architektonického ate -
liéru ohboi a projekční společnosti JIKA-cz.
O kvalitě architektonického návrhu svědčí
fakt, že se na něm porota shodla jedno-

Boj o Nový Eden:
Nebourejte nám kulturák!

Vršovický kulturní dům Eden se již prakticky 20 let nevyužívá.
Radnice proto před časem vyhlásila architektonickou soutěž, která
by pomohla vdechnout tomuto místu nový život. Podle jejího
vítěze zde vzniknou nové byty a komunitní centrum. Se zbouráním
starého Edenu však mnozí nesouhlasí.  

myslně. „Respektuje polohu původního Kul-
turního domu Eden a integruje jeho prostory
s novým městským bydlením do jednoho
celku v rafinovaném mimoúrovňovém kon-
ceptu,“ objasnil rozhodnutí poroty architekt
Ivan Kroupa, jeden z jejích členů.

„Projekt Nového Edenu vstupuje do pro-
storově složité situace, která je ale zároveň
příležitostí. Svým umístěním dotváří po-
slední frontu městskému náměstí. V domě
je navržena pestrá paleta provozů, od kul-
turního parteru až po v Praze unikátní měst-
ské nájemní bydlení v nadzemních patrech.
Takto navržené spojení funkcí zajistí, že dům
bude žít po celý den,“ dodal architekt Jan
Kubát z ateliéru ohboi. Potřebu nové budo -
vy a odstranění staré hájí i místostarosta

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 10

Po pečlivé přípravě projektu
zahájila desátá městská
část rekonstrukci Nové

strašnické školy, známé mezi
míst ními pod názvem Stará ško -
la. Stavební práce potrvají
26 měsíců, následně bude do
opravené budovy chodit až
360 žáků. Generálním dodava-
telem je společnost „ZŠ Straš-
nice – OHLA ŽS & SYNER“, roz-
počet je 312,8 mi lionů korun.

Symbolickým poklepáním na
základní stavební kámen odstar-
tovala koncem května očekávaná
rekonstrukce. Secesní Nová
straš nická škola, od roku 2014
kulturní památka, je zavřená už
třináct let a od té doby čeká na
svou opravu. „Jedná se o velkou
rekonstrukci ikonického objektu,
a podle toho jsme také přistupo-
vali k projektu, který jsme po
naši ch předchůdcích upravili
směrem k větší střídmosti. Vy-
cházíme z původních dispozic,
zásahy do zachovaných kon-
strukcí budou minimální. Děti se
mohou těšit na dvanáct kmeno-

vých učeben, chybět nebude jí-
delna s vlastní kuchyní. Vedle
školy vznikne polyfunkční spor-
tovní hřiště s nízkou tribunou,
v parčíku západně od budovy při-
bydou nové cestičky, stromy i od-
počinkové plochy,“ uvedla radní
Prahy 10 pro investice a budovy
základních a mateřských škol
Olga Koumarová (ODS).

„Rekonstrukce kulturních pa-
mátek, kam spadá i tato školní
budova postavená v secesním
slohu, je pro stavaře vždy zají-
mavá, ale i náročná. Jednak za-
chraňujeme chátrající objekt
a navracíme mu život, současně
také máme možnost obdivovat
ruční práci dřívějších stavařů.
Pravda, i my se zde setkáme ne
zrovna s odbornými zásahy, ale
fakt, že svislé konstrukce jsou re-
lativně zachovalé, ukazuje na
kvalitně odvedenou práci a i my
se vynasnažíme, aby po rekon-
strukci škola dobře sloužila dal-
ším generacím dětí,“ řekl ob-
chodní ředitel SYNER Miroslav
Kot. Časově náročné budou re-

staurátorské práce na reliéfních
prvcích na fasádě či římsách,
a stavaře tak čeká úzká spolu-
práce s památkáři. 

„Po dlouhých letech se koneč -
ně podařilo zahájit rekonstrukci,
kterou zachráníme kulturní pa-
mátku, a zároveň významně na-
výšíme kapacity našich základ-
ních škol. Děti se budou moci učit

v krásném prostředí, které bude
nové, kvalitní a zároveň bude
historicky a kulturně hodnotné.
Z tzv. Staré školy bude najednou
krásná nová základka. Strašnice
se mají na co těšit,“ řekl místo-
starosta David Kašpar (VLAS -
TA/STAN), který má na vršo-
vické radnici na starost školství
a kulturu. red

Nevyužívaná škola bude opět sloužit dětem

Český svaz ochránců pří-
rody vyhlásil tento rok Ro-
kem netopýrů. Chce tak

upozornit veřejnost na tato zají-
mavá zvířata, přispět k vysvět-
lení mnohých fám, které se
o těch to nočních letcích mezi
lidmi šíří, a ukázat, s jakými pře-
kážkami musí netopýři v našem
světě bojovat o přežití. Ochránci
přírody v Praze seznamují se ži-
votem netopýrů i seniory, a to
přímo v terénu!

Klienti klubů seniorů Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10 se vydali společně
s ochránci přírody na hrad v Týn -
ci nad Sázavou. Hlavním cílem
výpravy tentokrát byla letní ko-
lonie samic netopýra velkého,
která již desítky let sídlí v hradní
věži. Věž je vzorovou ukázkou
přátelského soužití lidí a neto-
pýrů. Netopýři zde mají vyhra-
zený prostor, kam vletují otevře-
ným okénkem ve střeše. Na jaře
přiletí, poté – zavěšené na trá-
mech – zde samičky porodí a vy-

chovají novou generaci neto-
pýrů. Na konci léta zase odletí do
svých zimovišť. 

Všem klientům byla určena již
během cesty autobusem předná-
ška o životě netopýrů. Na ná-
dvoří hradu pak proběhla ukázka
živých ochočených, trvale hen-
dikepovaných netopýrů reza-
vých Kájínka a Matyáše. Neto-
pýři se nechali vyfotit, pohladit
a nejvíc se těšili na odměnu –
moučné červy.

Akce pro seniory a zdravotně
znevýhodněné jsou zaměřeny
především na programy s živými
zvířaty v zařízení klientů, jako
jsou kluby seniorů, denní stacio -
náře, domovy domácí péče, cen-
tra sociální a ošetřovatelské
pomo ci, školy pro děti se spe -
ciálními potřebami apod. S kluby
seniorů v Praze 10 spolupracují
ochranáři z Českého svazu
ochrán ců přírody Nyctalus dlou-
hodobě za finanční podpory Pra -
hy 10, kteří pomáhají i s případ-
ným odchytem netopýrů. red

Senioři z Desítky
se vydali za netopýry

Desítka ocenila
hrdiny každodennosti 

Nová strašnická škola s pomníkem padlých

Ve svém volném čase a bez
nároku na honorář pomá-
hají druhým. Taková je

spo lečná charakteristika devíti
občanů, které vršovická radnice
ocenila coby Dobrovolníky loň-
ského roku. Angažovali se v so-
ciální a zdravotní oblasti, kul-
tuře, sportu, ochraně životního
prostředí i sféře vzdělávání.

Hrdiny každodennosti do an-
kety nominovaly neziskové orga-
nizace z Desítky, seznam násled -
ně projednala hodnotící ko mise.
Vybrala devět vítězů, kteří byli
slavnostně ocenění 14. června
v prostorách Vršovického zámeč -
ku. „Sílu dobrovolnictví jsme ná-
zorně viděli při koronavirové
pandemii, aktuálně ji sledujeme
v přímém přenosu v souvislosti
s migrační krizí. Dobrovolník je
však pro nás ne jen člověk, který
pomůže, když systém nestačí.
Jedná se o občana, jehož aktivitu
systémově podporujeme. Moti-
vujeme naše obyvatele, aby se
zajímali o své okolí a své sousedy,

pravidelně s nimi komunikujeme
a ukazujeme jim, že život na De-
sítce se dá měnit i ,zdola‘,“ řekl
místo starosta David Kašpar
(VLAS TA/STAN), který v Pra -
ze 10 zodpovídá za školství a kul-
turu.

Praha 10 anketu vyhlašuje už
od roku 2012 a ocenila v ní na-
příklad pořádání volnočasových
aktivit pro seniory či lidi se zdra-
votním znevýhodněním, za orga-
nizaci brigád, vedení dětských
táborů, ale i pravidelné návštěvy
těžce fyzicky postižené dívky
a pomoc s péčí o ni. red

Ocenění Dobrovolníci roku 2021

Fo
to

 M
Č

 P
ra

ha
 1

0

Fo
to

 P
et

r 
V

ilg
us

, W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s



3 Zpravodajství z Prahy 10

Pra hy 10 Martin Sekal (ODS): „Praze 10 se
nedostá vají městské prostory pro kulturu
a umění. Budova je prostě poplatná době
svého vzniku a bylo by těžké pro ni najít vy-
užití.“

Kulturák nebourejte!
Ač je vítězný návrh jakkoliv ambiciózní

a mimořádně kvalitní, podporu, kterou by
radnice i architekti jistě očekávali, nemá. Bu-
dova z roku 1980 od architektů Hany a Dali-
bora Peškových je sice bezpochyby poplatná
své době, ale její interiér má unikátní výzdo -
bu. Kamenná mozaika je od malíře a mozai -
káře Martina Sladkého, skleněné artefakty
a svítidla jsou dílem sklářských výtvarníků
Reného Roubíčka a Bořka Šípka.

Sochař Pavel Karous navíc tvrdí, že budo -
va je v relativně dobrém stavu. „Asi před mě-
sícem jsem se byl vevnitř podívat. Našel jsem
tam účelově porušené parkety, aby to vypa-
dalo v dezolátním stavu. Odmontovaly se
židle z kina, aby nevypadalo funkčně. Ale do
toho domu neteče, konstrukce nerezaví,
stavba je suchá, není v havarijním stavu,
všechno včetně elektroinstalace a topení
fungu je,“ řekl před nedávnem časopisu Re-
portér. Je přesvědčený o tom, že budova je ar-
chitektonický skvost a že u Edenu jde nyní
pře devším o to, aby budoucí developer vytě-
žil z místa maximum a generoval zisk 

Neufinancovatelné!
S představou radnice Prahy 10, jak naložit

s Edenem, nesouhlasí ani bývalá starostka
Desítky Radmila Kleslová (ANO). Zbourání
architektonicky ceněné dominanty Pra -
hy 10, ke které má mnoho místních vztah,
je podle ní nepochopitelné a rozhodně jej ne-
podpoří. Jedním z důvodů je i absence finanč-
ních prostředků v rozpočtu městské části,
přestože radnice s vítězným projektem v ru -
ce budí dojem, že financování projektu Nový
Eden včetně nákladů na likvidaci původního
kulturního domu má zajištěno.

„Megalomanský projekt s odhadovanými
náklady asi za sedm set milionů korun je
z hlediska financování pro Prahu 10 napro-
sto nereálný a neufinancovatelný,“ myslí si
Kleslová.

Pochybnosti o ufinancovatelnosti projektu
Nový Eden má i její stranický kolega Ondřej
Prokop: „Myslím si, že v době, kdy se obyva-
telům markantně zvyšují náklady na život,
jsou priority úplně někde jinde. V první řadě
musíme umět pomoct Pražanům se zvlád-
nutím vysoké inflace, vzrůstajících cen ener-
gie, odpadů, vodného a stočného a dalšího.

A až se situace časem navrátí k normálu,
můžeme se začít bavit o podobných projek-
tech. Dříve mi to nedává smysl.“ Demolici
kulturního domu považuje za zbrklé a ne-
uvážené rozhodnutí.

Petice 
Proti bourání Edenu vznikla dokonce pe-

tice, která poukazuje na to, že v Praze se již
zbořilo několik budov pozdní moderny, a pro -
to metropoli hrozí vyškrtnutí z prestiž ního
seznamu UNESCO. Rozhodnutí o Edenu po-
važují autoři petice za selhání nejen vedení
mětské části ale i magistrátu, památkové

péče i Institutu pro plánování a rozvoj (IPR). 
„Interiér je plný dnes materiálově i tech-

nologicky nedostupného kvalitního dobové -
ho řemesla. Kromě nenahraditelné kulturní
ztráty v době ekologické, hospodářské a bez-
pečnostní krize a z toho odvozené nastupu-
jící hyperinflace stavebního materiálu, de-
molice navíc znamená mohutné a zbytečné
zatížení. Vznikne velké množství odpadu
a stav ba zcela nového objektu bude energe-
ticky, materiálově i materiálně velmi ná-
ročná. Tolik nafty, vody, skla a betonu přijde
vniveč,“ píše se v petici, kterou podepsalo již
téměř pět set lidí. Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1
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Boj o Nový Eden:
Nebourejte nám kulturák!

Interiér kulturního domu Eden skrývá díla českých výtvarníků Bořka Šípka, Reného
Roubíčka a Martina Sladkého. 
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Místo přistavení datum čas přistavení
■ Topolová x Jahodová 27. 6. 15.00-19.00
■ Práčská 101 (parkoviště pod Jasmínovou) 28. 6. 15.00-19.00
■ Ruská x Tolstého 29. 6. 14.00-18.00
■ V Korytech x Jesenická 30. 6. 15.00-19.00

Velkoobjemové
kontejnery 

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).

Zdroj MČ Praha 10

Malešice
■ Cerhenická x Nad Vodovodem
■ Heldova x Niederleho
■ Chládkova x Janderova
■ Lipecká x Káranská
■ Marciho (u č. o. 4)
■ Mölzerova
■ Na Universitním statku
■ Nad Úžlabinou (u č. o. 32)
■Počernická (před ul. Dřevčická)
■ Přistoupimská
■ Rektorská x Bakalářská
■ U Tvrze x Pod Táborem
■Univerzitní (v slepé části ulice)
■ Univerzitní (u domu č. o. 1)
■ Plaňanská (bytový areál)

Michle
■ Na Křivce (proti č. o. 90)
■ Nad Vršovskou horou x Elekt-
rárenská
■ V Dolině (proti č. o. 2)
■ Osnická x Pod Sychrovem I.
■ Sedmidomky

Strašnice
■ Brigádníků (proti č. o. 161)
■ Černická (č. o. 10)
■ Dětská (u č. o. 1)

■ Dobročovická x Kružberská
■ Doubravčická x Tehovská
■ Dubečská x Pod Strání
■ Dubečská x Průběžná
■ Dvouletky (při ul. Dětská)
■ Hostýnská x Na Vinici x Bla-
tovská
■ Ke Strašnické (č. o. 20)
■ Konojedská x Jevanská
■ Královická x Hájecká
■ Krátká x U Nových vil
■Michelangelova (proti č. o. 12)
■Michelangelova (proti č. o. 20)
■ Mokřanská x Běžná
■ Na Hroudě 667/21
■ Na Stezce (proti č. o. 3)
■ Na Třebešíně (č. o. 23)
■ Názovská (č. o. 16–18)
■ Nad Vodovodem x Slunečná
■ Nedvězská (č. o. 14)
■ Nosická (č. o. 20)
■ Novostrašnická x Úvalská
■ Nučická 1746/9
■ Okrajní
■ Pod Altánem (proti č. o. 49)
■ Pod Strání (u č. o. 33)
■ Průběžná x Čestlická

■ Pod Třebešínem x K Červené -
mu dvoru
■ Přetlucká x Prusická
■ Přetlucká x Rubensova
■ Saratovská x Kralická
■ Saratovská x Věšínova
■ Štěchovická x Solidarity
■ Troilova
■ U Hráze x Na Hroudě
■ U Kombinátu (ohyb ulice)
■ U Krbu x Nad Třebešínem
■ V Úžlabině (při č. o. 76)
■ Ve Stínu (u školky)
■ Vrátkovská x Tuklatská
■ Vyžlovská x Jevanská
■ Vyžlovská x Přetlucká
■ Za Stadionem (č. o. 5)

Vinohrady
■ Benešovská x Vlašimská
■ Chorvatská x Dykova
■ Korunní – Korunní Dvůr
■ Benešovská x Říčanská

Vršovice
■ 28. pluku x Na Míčankách
■ Bajkalská x Gruzínská
■ Bajkalská x Karpatská
■Bajkalská (za domy na Kubán-
ském náměstí)
■ Dukelská x Bělocerkevská
■ Charkovská x Rybalkova
■ K Botiči x Petrohradská
■ Kavkavzská x Moskevská
■ Kavkazská x Kodaňská
■ Kodaňská x Moldavská
■ Kodaňská x Žitomírksá
■ Konopišťská x U Roháčových
kasáren
■ Moskevská x Slovinská
■ Murmanská (č. o. 11)
■ Na Hroudě x Kubán. náměstí
■ Nám. Sv. Čecha x Slovinská
■Oblouková 1254/6 (vnitroblok)

■ Oblouková x Žitomírská
■ Připotoční x Pod Soutratím
■ Ruská x Moskevská
■ Ruská x Žitomírská
■ Sportovní x Vršovická
■Sportovní x Vršovické náměstí
■ U Vršov. nádraží x Rostovská
■ Uzbecká x Magnitogorská
■ Užocká x Vršovická
■ V Předpolí x Ruská
■ Vladivostocká x Gruzínská
■ Vladivostocká x Karpatská

Záběhlice
■ Bramboříková x V Korytech
■ Bramboříkova (proti č. o. 4)
■ Harlacherova
■ Jabloňová x V Korytech
■ Jasmínová (proti č. o. 45)
■ Jesenická x Oty Pavla
■ Jesenická x V Korytech
■ K Prádelně x Záběhlická
■ Ke Skalkám x Přespolní
■ Ke Skalkám x Za Návsí
■ Kosatcová x Pivoňková
■ Malinová x Hvozdíková
■ Mattioliho (u č. o. 2)
■ Mečíková x V Korytech
■ Meruňková x Hlohová 
■ náměstí Mezi zahrádkami
■ Ostružinová x Jahodová
■ Ostružinová x Narcisová
■ Práčská x Aubrechtové
■ Průhonická x Vestecká
■ Sněženková x Jiřičkové
■ Sněženková x Práčská
■ Topolová x Jabloňová
■ Topolová x Sasanková
■ U Záběhlického zámku x Za
Po tokem
■ Velenovského x Mattioliho
■ Zvonková x Hvozdíková

Zdroj MČ Praha 10

Sběr kovových obalů

Letní odstávka
teplé vody

● Pražská teplárenská soustava potřebuje pro svůj efektivní
provoz údržbu stovek kilometrů potrubí, kterými je zákazníkům
dopravována tepelná energie. V letošním létě proběhne na této
síti řada důležitých revizí a oprav, které nelze provádět za pl-
ného provozu, a které jsou nevyhnutelné pro celoroční bezpro-
blémové vytápění a dodávky teplé vody.
●V Praze 10 proběhne odstávka teplé vody od 15. do 20. čer-
vence ve Vršovicích, od 1. do 4. srpna na Skalce a ve Straš-
nicích a od 10. do 14. a od 25. do 26. srpna v Zahradním
městě – Záběhlicích.
●V Praze 15 proběhne odstávka teplé vody od 10. do 12. čer-
vence v Hostivaři – Horních Měcholupech, v Petrovicích a ve
Štěrboholích v průmyslové zóně.
●Pražská teplárenská se omlouvá za dočasné snížení komfortu
pro některé obyvatele a omezení dodávek v místě odstávek.
Denně aktualizované informace o letních odstávkách najdete
vždy na webu Pražské teplárenské www.ptas.cz Zdroj PT a. s.

Přerušení dodávky vody
v části Praha 10 – Vršovice

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 28. června od 8 do 16 hodin přerušena do-
dávka pitné vody v oblasti Praha 10 – Vršovice v ulici Bajkalská.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Bajkalská
č.p./č.o. 1170/28, 1171/30, 1172/32 a 1173/34.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601
274 274. Zdroj PVK
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KoresponDance láká na originální
projekty v netradičním prostoru
Festival současného tance, pohybového divadla
a nového cirkusu KoresponDance slaví své
10. výročí. Letošní ročník nabídne divákům
originální projekty umělců z 11 zemí. Uskuteční se
jako tradičně ve dvou částech. Pražský festival
začne 28. června v industriálních prostorách
PRAKAB Pražské kabelovny v Hostivaři, druhá
část se odehraje v červenci ve Žďáru nad Sázavou.

Festival se za deset let své
existence proměnil z pi-
lotní akce pro necelou tisí-

covku lidí po akci sahající k té-
měř osmitisícové návštěvnosti.
Pohybový, energický, magický,
poetický, čistý, citlivý. Takový
bude 10. ročník mezinárodního
festivalu současného tance, po-
hybového divadla a nového cir-
kusu KoresponDance. Jeho ju -
bilejní edice láká na bohatý
pro gram zasazený do netradič-
ních prostor, v němž si přijde na

své úplně každý. Hlavní program
nabídne 21 různých představení
umělců z 11 zemí. Dále jej doplní
filmové projekce, workshopy
a mas ter classy či koncert, festi-
valové dění si užijí také děti.

Pražská část festivalu pozve
do industriálního prostředí PRA-
KAB Pražské kabelovny v Hosti-
vaři, kde se za plného provozu
odehraje první z komunitních
projektů. Ten dá vzniknout ori-
ginální choreografii pracovníků
továrny ve spolupráci s česko-

švýcarskou novocirkusovou sku-
pinou Cie Pieds Perchés a dal-
šími českými a zahraničními
umělci, v režii švýcarské uměl-
kyně a akrobatky Stephanie
N’Duhirahe. Program dále na-
váže impozantním pohybovým
uměním s polystyrénovými ob-
jekty italského umělce Andrey
Salustri a novým cirkusem pl-
ným zábavy, rytmu a pohybu
pánského mezinárodního tan-
demu Hippana Maleta. Nedílnou
součástí pražského dne bude již
tradiční KoresponDance Battle,
taneční soutěž všech možných
stylů s mladým charismatickým
breakdancerem Kristiánem Men-
sou, která 10. ročník festivalu
odstartuje. Vstup je volný.

Festival KoresponDance je
nejen mezinárodní, ale také in-
terdisciplinární. Ve svém nad-
cházejícím programu navazuje
na komunitní projekty, letos s té-
matem Továrna v pohybu. Toto

hlavní akcentované téma bude
unikátně zpracováno na pražské
i žďárské edici festivalu. „Ambicí
projektu je ukázat, že taneční
umění má potenciál oslovit nejen
profesionální umělce, ale schop-
nost vyjádřit se pohybem v sobě
nese úplně každý,“ vysvětlila ře-
ditelka festivalu Marie Kinsky.
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Švýcarská umělkyně a akrobat -
ka Stephanie N’Duhirahe
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