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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10

Objekt ve Strašnicích by byl zřejmě až
dosud zcela neznámý, tak jako stovky
jiných se stejným osudem v Praze,

kdyby ho na konci listopadu neobsadila sku-
pina squatterů organizovaných skupinou
ODS (Opravdu Dobré Squaty)..

Požadovali, aby v něm vzniklo kulturní
a sociální centrum a poměrně dlouho nehod-
lali objet opustit. Až poté, kdy na místo přijeli
zástupci radnice v čele se starostou Marti-
nem Valovičem (ODS), squatteři budovu dí -
ky příslibu dalšího jednání opustili.

Squatteři z Malínské odešli,
domy se budou bourat

Desítka chce v ulici Malínská postavit nový objekt určený pro
dostupné nájemní bydlení. Vzniknout má přesně na místě
současného komplexu zanedbaných, vybydlených bytových domů,
které jsou vzhledem ke svému experimentálnímu původu
prakticky nerekonstruovatelné.

Cílem squatterů bylo, podle vyjádření je-
jich zástupců, vytvořit prostor pro alterna-
tivní kulturu a sociální služby, například li-
dem bez domova v souvislosti s krizí bydlení.

Velkorysá dohoda
Mezi squattery a radnicích došlo, dá se

v odstupem času říct, k velmi jasné a vstřícné
dohodě, kterou obě strany respektovaly a re-
spektují dodnes.

Obsazená budova podle Valoviče není pro
prezentovaný záměr vyhovující a není ani
bezpečná, což v listopadu pochopili i squat-

pokračování na straně 3 
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Klasicistní výklenková kaplička byla
z gruntu poprvé opravená už v roce
2009 v souvislosti s revitalizací Ha-

merského rybníka. I nadále však trpěla vlh-
kostí a vandalismem, další oprava proto pro-
běhla o osm let později, na přelomu května
a června 2017.

„Známým rizikům také odpovídala aktuál -
ní podoba rekonstrukce. Použili jsme moder -
ní postupy a materiály vhodné pro dlouho-
dobou odolnost proti vnějším vlivům. Ať už

se jedná o hydroizolační nátěr střechy, hloub-
kové penetrační nátěry či nátěr antigrafi -
tový,“ uvedla místostarostka Prahy 10 pro
investice, finance a rozpočet Olga Kouma-
rová (ODS).

„Bohužel, kontinuálně se potýkáme s tím,
že někteří lidé kapličku naprosto nesmy sl -
ně ničí. Vandalismu neodolaly ani plastiky
uvnitř kaple, doložené naposledy v první po-
lovině 20. století,“ řekl první místostarosta
odpovědný mimo jiné za kulturní památky

Tomáš Pek (TOP 09). „Přitom podobné men -
ší historické objekty jsou pro mě přirozenou
součástí veřejného prostoru a místy vhodný -
mi k rozjímání. Věřím, že opravenou kaplič -
ku občané při svých procházkách po Zábě-
hlicích ocení, a doufám, že tentokrát zůstane
od ničení uchráněná,“ dodal Pek. red

Kaplička u Hamerského
rybníka září novotou

Desátá městská část vyhlásí
dotační program na podporu
rodin dětí s těžkým zdravotním
postižením. V rozpočtu pro rok
2023 na něj bude vyčleněno
celkem 1,2 milionu korun, kdy
každé dítě bude mít nárok na
dvacet, respektive dvacet pět
tisíc korun za jedno školní
pololetí.

Dotace jsou určené rodinám dětí, které
jsou držiteli platného průkazu osoby
se zdravotním postižením ZTP/P, plní

školní docházku denní formou a mají trvalé
bydliště na území desáté městské části. Je-
jich zákonní zástupci mohou radnici žádat
o 20 tisíc korun na pololetí, pokud dítě plnilo
školní docházku denní formou ve škole spe-
cializované na vzdělávání žáků se zdravot-
ním postižením, a o 25 tisíc v případě nav-
štěvování školy nespecializované.

„Radnice dotační program vyhlašuje kaž-
doročně už řadu let a ohlasy jsou velmi
kladné. Jedná se o adresnou pomoc těm,
kteří ji opravdu potřebují. Péče o dítě s těž-
kým zdravotním postižením je nesmírně ná-

ročná nejen psychicky a fyzicky, ale i fi-
nančně, a já věřím, že naše dotace rodičům
pomůže překonávat překážky jejich každo-
denního života,“ řekl místostarosta Prahy 10
pro sociální a rodinnou politiku a zdravotnic -
tví David Kašpar (VLASTA/STAN). „Zároveň
považuji za velmi důležité podporovat, aby
děti s těžkým zdravotním postižením mohly
chodit do škol, kde se začleňují do kolektivu,

a tedy do běžného života. Samozřejmě to ale
může být pro některé rodiny finančně velmi
nákladné,“ doplnil.

Žádost o dotace se podává zpětně, možné
je osobní podání i elektronická forma. Za
první pololetí letošního školního roku je bude
radnice přijímat v období od 1. února do 31.
března, za druhé pololetí pak od 1. července
do 30. září. red

Radnice Desítky podpoří
děti se zdravotním postižením

Výpusť Hamerského rybníka opět zdobí opravená kaplička. Horní
část měla v havarijním stavu, byla počmáraná. To už je ale od
listopadu loňského roku minulost. Kaplička u Hamerského rybníka
má nově opravenou fasádu i střechu a navíc vyměněný dřevěný
sedák ve svém interiéru.
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Squatteři z Malínské odešli,
domy se budou bourat
teři, jejichž zástupci se na zákla -
dě dohody se starostou následně
sešli na vršovické radnici. Sou-
částí jejich podmínek pro opuš-
tění budovy bylo také to, že je po-
licie nebude legitimovat, s čímž
policisté souhlasili.

„Znovu jsme se sešli se zástup -
ci squatterů a byl jsem překva-
pený její věcností,“ potvrdil sta-
rosta. „Vysvětlili jsme jim, že
domy v Malínské se musí zbourat
a násled ně tam plánujeme vy -
budovat nájemní bydlení, což je
řešení, kte ré tomuto místu dá
nové smy sluplné využití. Pro
účely komunitního a sociálního
centra se do konce ledna poku-
síme vytipovat jiný vhodný pro-
stor,“ dodal.

Už během února, jak potvrdil
Našemu REGIONU tiskový mluv -
čí Městské části Praha 10 Marcel
Pencák, lze očekávat rozhodnutí
radnice o tom, jaký objekt squat-
terům radnice nabídne. 

Demolice jistá
Objekt v Malínské ulici je nato-

lik vybydlený, že je už několik let
na Desítce jedním z prvních
adeptů na demolici. „Situace
s bydlením se v Praze diskutuje
už mnoho let, budova v Malínské
je ale zároveň mnoho let bez vy-

užití. Správnou cestou je proto
tento prostor proměnit, využít
a přijít s kvalitním projektem pro
nájemní bydlení. Roste počet lidí,
kteří na vlastní bydlení nedosáh-
nou. Města a městské části mo-
hou a měly by v této situaci po-
moci i proto, že takové bydlení
má vliv na život a dění ve městě.
Byty pro mladé rodiny, ale i klíčo -

dokončení ze strany 1

● Blok na sebe navazujících pětipodlažních bytových domů na
rohu Malínské a Černokostelecké ulice byl zkolaudovaný v roce
1961 a jednalo se o domy postavené jako experimentální. Při je-
jich stavbě tedy byly používané i specifické, nepříliš obvyklé ma-
teriály a postupy. I proto budovy nevyhovují současným stan-
dardům bydlení, a navíc mají velmi nedostatečné protipožární
zabezpečení a statické problémy u některých konstrukcí.
● Obsazení prázdných domů squattery není v metropoli výji-
mečné, historicky téměř vždy skončilo zásahem policie. V Praze
jsou stovky zanedbaných budov, které se stávají cílem squatterů.
V posledních letech kromě bývalé kliniky v Praze 3 obsadili na-
příklad v roce 2018 na několik dní usedlost Šatovka v Šáreckém
údolí nebo o rok dříve na necelý den dvě budovy na rohu ulic Hy-
bernská a Senovážná. 
● Za první pražský squat bývá označována budova Zlatá loď ob-
sazená v roce 1990. Postupně vznikaly další, mezi nejznámější
patří vila Milada v Praze 8, bývalé statky Ladronka v Praze 6 a Ci-
bulka v Košířích či bývalá dělnická kolonie Buďánka v Pra ze 5.
Tam všude proti squatterům zasahovala policie, řada z nich skon-
čila před soudem.

vé profese do města mohou hod -
ně přinést. Hlavně proto by měly
vznikat projekty s nájemními
domy. Brownfield v Malínské k to -
muto vybízí a my budeme dělat
všechno pro to, aby dostal v dal-
ších letech co nejjasnější obrysy,“
popisuje Radek Lojda (TOP 09),
místostarosta pro bytovou poli-
tiku, dotace a bezpečnost.

Kdy se však začne stavět, není
jasné. Není jasné ani to, jak bu-
dou budoucí domy nájemního
bydlení Desítky vypadat, kolik
v nich bude bytů, jak velkých
a v jakých dispozicích. V součas -
né době není známá ani případná
cena výstavby nového bydlení
a ceny nájmů.

Táňa Pikartová/ČTK
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Místo bytových domů v Malínské ulici plánuje radnice postavit
nájemní byty.

Vybydlené bytové domy v Malínské ulici musí k zemi.
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Staré, nepotřebné elektro-
spotřebiče je možné odklá-
dat v určených sběrných

nádobách. Obecně je možné do
nádoby vložit jakékoliv elektro-
zařízení, které projde vhozovým
otvorem. V nádobě je speciální
schránka, kam lze navíc vkládat
baterie a akumulátory.

Všechny nádoby jsou pro us -
nad nění dostupnosti na stano-
vištích sběrných nádob na tří-
děný odpad.

Do sběrných nádob lze vkládat
běžnou spotřební elektroniku

typu videopřehrávačů, radiopři-
jímačů, CD přehrávačů, výpočet -
ní techniku včetně příslušných
komponentů, jako jsou myši ne -
bo klávesnice, telefonní přístroje
(klasické i mobilní), kalkulačky,
herní zařízení apod. 

Do nádob nepatřívelkorozmě-
rové odpady, ale stejně tak i mo-
nitory, televizory nebo zářivky.
Odkládat nelze ani odpad z pod-
nikatelské činnosti.

Elektrozařízení je možné také
předávat ve sběrných dvorech
(kam patří i televizory či zářiv -

Objemné složky domácích od-
padů lze předávat také ve sběr-
ných dvorech. Tato služba je pro
občany s trvalým pobytem na
území města bezplatná. Více in-
formací je uvedeno na webu
městské části ve složce „životní
prostředí“ pod odkazem „Měst-
ská část“ v hlavním menu. 

Ve sběrných dvorech je možné
si domluvit zajištění odvozu od-
padu. 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 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.

Do sběrných nádob patří
přepálený rostlinný olej
a tuk v pevně uzavřených

PET lahvích. Nádo by nejsou ur-
čeny na směs ný (komunální) od-
pad, živočišné tuky (sádlo, lůj),
motorový olej či na odpad z pod-
nikatelské činnosti. Svoz nádob
probíhá jednou za dva týdny. Ná-
doba je čer né barvy o velikosti
240 litrů s kruhovým vhozem
z čelní strany.

Sběrné nádoby se nacházejí
na těchto místech:

Michle
● Popovická x V Dolině
● Nad Vršovskou horou 981/3

Malešice
● Rektorská x Bakalářská
● Chládkova 94/6
● Božecká 348/1

Strašnice
● Mokřanská x Běžná
● Dubečská x V Rybníčkách
● Saratovská x Věšínova
● Na Vinobraní 3010/59
● Přetlucká 1565/7
● Doubravčická 1181/27
● Pod Strání 2218/33
● V Předpolí 1452/30  
● Brigádníků 1431/161  
● Nosická 1880/20
● Kounická 603/19
● Pod Třebešínem 1243/6

● V Úžlabině 68/76
● Ve Stínu 166/9
● Solidarity 1131/57
● Srbínská 1211/10
● Vyžlovská 2251/52
● U Hráze 248/24
● Počernická 3118/26

Vršovice
● Vršovická x Užocká
● Petrohradská x Pod Stupni
● Kodaňská 648/18
● Uzbecká 1412/2
● Vladivostocká 1034/8
● Moskevská 262/57
● Ruská 415/2  
● 28. pluku 1208/22  
● Dukelská 952/11  
● Charkovská 445/1

Vinohrady
● Ruská x Vlašimská
● Chorvatská 2316/12

Záběhlice.
● Mattioliho x Kamelova
● Ostružinová x Jahodová
● Náměstí Mezi zahrádkami
1813/13
● Mečíková 2855/2
● Sněženková 2582/15
● Jasmínová 2885/33

Použitý olej je možné také
předávat ve všech sběrných dvo-
rech hlavního města Prahy nebo
při mobilním svozu nebezpeč-
ného odpadu a jedlých olejů. 

Zdroj MČ Praha 10

Nádoby na sběr
rostlinných olejů

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 10

Sběr domácích
elektrospotřebičů

Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny ve
vymezeném časovém úse -

ku, který je uvedený níže v har-
monogramu vedle data. Po uply-
nutí této doby bude kontejner
odvezen. Kontejner může být od-
vezen 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 služ -
ba určena.

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

la, umyvadla, vany a WC mísy,
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, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

místo přistavení datum čas přistavení katastr
● Vršovická x Karpatská 30. 1. 15.00–19.00 Vršovice
● Pod Altánem x Na Vrších 31. 1. 15.00–19.00 Vršovice

Dostupné sběrné dvory pro Prahu 10:
● 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 ul. Na Vackově a Na Mokřině)

Zdroj MČ Praha 10

ky), ale také v obchodech s elek -
tronikou, kde pro to jsou určené
nádoby.

Nádoba pro odkládání drob-
ných elektroodpadů a baterií je
k dispozici i ve vestibulu budovy
B úřadu městské části, ulice Vr-
šovická 68.

Místa pro sběr
starých elektrospotřebičů 

Vršovice
● U Vršovického nádraží x Ros-
tovská 
● Litevská x Jakutská
● Magnitogorská x Uzbecká 
● Kodaňská x Žitomírská 
● Kodaňská (u Ministerstva ŽP)
● 28. pluku x Na Míčánkách 
●Vršovické náměstí x Sportovní 
● Dukelská x Bělocerkevská 

Strašnice
● Vyžlovská x Jevanská 
● Rubensova 18 x Přetlucká 

● Nad Primaskou x Starostraš-
nická 
● Saratovská x Kralická 
● Dubečská x Pod Strání 
● Tuklatská x Vrátkovská 
● Solidarity x Dvouletky 
● Nosická 20 

Záběhlice
● Topolová x Jabloňová 
● Ostružinová x Jahodová 
● Náměstí Mezi zahrádkami
●Na Vinobraní (parkoviště proti
č. 59)
● Sněženková x Jiřičkové 
● Mattioliho č. o. 2 

Malešice
● Nad Vodovodem x Cerhenická 
●Počernická, před ul. Dřevčická 
● Rektorská 24 x Bakalářská

Vinohrady
● Chorvatská x Dykova 
● Michle
● V Dolině (proti č. 1c)

Zdroj MČ Praha 10
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INZERCE V10-0101

Domov se zvláštním reži-
mem Zvonková se dočkal
prestižního ocenění. Na

za čátku listopadu loňského roku
mu byla prodloužena certifikace
kvality „Vážka“, kterou uděluje
Česká alzheimerovská společ-
nost. Domov ji získal už v letech
2014, 2016 a 2018 a po vynuce -
né přestávce způsobené covido-
vou pandemií o ni opět požádal.

Domov se zvláštním režimem
Zvonková provozuje Centrum
sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organi-
zace Prahy 10. Jeho klienty jsou
lidé, kteří mají sníženou sobě-
stačnost důsledkem Alzheime-
rovy choroby a dalších duševních
onemocnění. K dispozici mají
22 lůžek a nonstop péči s podpo-
rou a pomocí při různorodých
aktivitách.

Podmínkou znovuzískání cer-
tifikace od České alzheimerovské

společnosti je hloubkový audit,
který ve Zvonkové úspěšně pro-
běhl 2. listopadu. Šetření prová-
dějí zkušené auditorky a hodnotí
celou řadu kritérií určujících
kvalitní péči.

„Kromě samotného získání
cer tifikátu mě velmi potěšilo
i slov ní hodnocení auditorek. Ty
zdůraznily, že kvalita naší péče
se ani po takto dlouhé době ne-
snížila, což se v mnoha ostatních
zařízeních děje, a to až o desítky
procent. Ocenily naši vzájemnou
i proklientskou komunikaci, pro-
fesní kvality našeho personálu
a také celkovou atmosféru, která
ze zařízení dělá soudržnou rodi -
nu,“ upřesnila Eva Lexová, pově -
ře ná řízením Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci, zřizo-
vaného MČ Praha 10. Má při-
bližně 200 klientů pobytových
a dalších zhruba 1500 uživatelů
terénních služeb. red

Kurzy Jak pracovat s chyt-
rým telefonem jsou urče -
ny osobám v seniorském

věku, které se chtějí seznámit
s výhodami chytrého telefonu
a možnostmi jeho využití. Cílem
kurzu je zvládnout základní
ovládání dotykového telefonu
s operačním systémem Android
a vědět, jak ho využívat podle
vlastních potřeb. V kurzu se se-
nioři dozvědí informace o jejich
telefonu a jeho nastavení, o mož-
nostech příslušenství, základní
popis a ovládání operačního sys -

tému Android, jak telefon využí-
vat pro telefonování, SMS, poři-
zování a posílání fotografií a videí
a využívání dostupných praktic-
kých aplikací.

Bezplatné kurzy jsou určeny
pro seniory 60+ s trvalým byd-
lištěm na území Prahy 10. Pro-
bíhat budou od 6. do 20. února
každé pondělí a středu od 8.30
a od 11 hodin v radničním sa-
lonku na Úřadu městské části
Praha 10. Každý kurz se skládá
z pěti dvouhodinových lekcí
a je ho kapacita je maximálně

12 osob. Na kurzy si musí účast-
níci přinést vlastní dotykový tele -
fon či tablet, aby se učili na svém.

Registrace na oba kurzy bude
probíhat osobně ve středu 1. úno -
ra od 8 hodin do naplnění kapa-
city v informační kanceláři na
adrese Vršovická 68, přízemí bu-
dovy B. Je nutné se přihlásit
osob ně, jakákoliv jiná forma při-

hlášení (telefonem, poštou) ne-
bude platná. Přihlášku ke kurzu
lze stáhnout na webu městské
části nebo si vyzvednout v infor-
mačních kancelářích Prahy 10.
Vyplněnou přihlášku předloží
zájemci o účast v kurzu v den re-
gistrace společně s občanským
průkazem ke kontrole trvalého
bydliště na Praze 10. red

Senioři se mohou naučit
pracovat s chytrým telefonem

Česká alzheimerovská
společnost ocenila
Domov Zvonková

Radnice desáté městské části připravila na únor
pro své seniory bezplatné kurzy Jak pracovat
s chytrým telefonem. Kurzy jsou určeny osobám
v seniorském věku, které se chtějí seznámit
s výhodami chytrého telefonu a možnostmi jeho
využití.
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