
Za krátkou dobu si divadlo 
získalo diváky i  respekt od-
borné veřejnosti. Z poslední 
doby uveďme čtvrtou příčku 
v tradiční anketě divadelních 
kritiků časopisu Svět a divadlo 
nebo poctu festivalu …příští 
vlna/next wave… za produ-
centský počin roku 2017. 
X10 se ovšem od začátku vě-
nuje i místnímu programu. 
V divadle se hraje pro rodiny 
s dětmi a pro školy. Působí tu 
Dětské studio Strašilka. Ko-
nají se zde sousedské akce, 
pořádané většinou lidmi ze 
sídliště Solidarita. Vznikají 
zde „site specific“ (jinam ne-
přenosné) projekty v ulicích 
Prahy 10. Divadlo zpracovává 
témata vycházející z genia loci 
(inscenace Patent na oko o to-

várníku a mecenáši Jindřichu 
Waldesovi). Všechno funguje, 
jak má. Jenomže…

Pokud jde o peníze, v roce 
2016 získalo Divadlo X10 grant 
městské části ve výši 119 000 
Kč a v roce 2017 ve výši 590 
000 Kč. Celkem lze vyčíslit 
finanční podporu MČ Praha 
10, včetně původní nepřímé, 
na 2,5 mil. Kč za pět let. Pro 
představu: náklady na budo-
vu činí nyní ročně 1,5 mil. Kč 
a zahrnují nájemné, energie, 
údržbu, nutné opravy a úklid. 
Divadlo X10 navíc v  budově 
provedlo nutné opravy. X10 
tedy za pět let jen do budovy 
investovalo přibližně 6 mili-
onů korun. A to mluvíme stá-
le jen o budově, ne o vlastní 
umělecké činnosti. Divadlo sa-

mozřejmě celou dobu shánělo 
finanční prostředky z granto-
vých zdrojů mimo Prahu 10. 
Získalo celkem přes 20 mili-
onů Kč a dalším zdrojem byly 
výnosy z vlastní činnosti. Lze 
tedy konstatovat, že podpora 
činnosti Divadla X10 ze strany 
Prahy 10 nikdy nedosahovala 
úrovně kulturních služeb, kte-
ré toto divadlo městské části 
poskytovalo.

Odchází soubor,  
který divadlo rozvíjel

Ke 30. 6. 2018 Divadlo X10 
na Praze 10 ukončí činnost. 
Budova Strašnického diva-
dla bude uzavřena a  zůsta-
ne prázdná. Proč? Nájemní 
smlouva k  budově divadla 
byla prodlužována vždy jen na 
jeden kalendářní rok. V roce 
2016 začala městská část 
plánovat rekonstrukci budo-
vy kvůli záměru privatizace 
okolních činžovních domů, 
s  nimiž je budova stavebně 
propojena. Nájemní smlouva 
k budově Strašnického divadla 
platila do 31. 12. 2017, až na 
poslední chvíli byla prodlou-
žena do června 2018. Jak to 
bude s rekonstrukcí, je však 
v tuto chvíli nejisté.

Pro jakoukoliv seriózní or-
ganizaci je dlouhodobě neú-
nosné fungovat v prostředí, 
kde se neustále mění podmín-
ky a informace a kde neexis-
tuje účinná podpora. Se svými 
diváky a příznivci se tak Di-
vadlo X10 rozloučí v květnu 
2018 tradičním festivalem 
strašNICE. Velká škoda... pro 
všechny. 

— David Kašpar,  
spolupracovník koalice 
VLASTA za hnutí STAN

Nejsme si jisti, zda toto 
rozhodnutí bude pro budouc-
nost šťastné. Jistě, Slatiny 
(nacházející se v  údolí Sla-
tinského potoka od Bohdalce 
mezi Záběhlicemi a Strašni-
cemi) potřebují vizi dalšího 
rozvoje jako sůl. Více než 17 
let je tam stavební uzávěra! 
Konkrétním impulsem pro 
zpracování nynější urbanis-
tické studie byla skutečnost, 
že se zde v blízké době koneč-
ně postaví nová stanice dráhy, 
související s novým železnič-
ním spojením mezi Edenem 
a Hostivaří. 

Když obecně uvažujeme 
o tom, kde v Praze stavět, při-
rozeně počítáme s prázdnými, 

tzv. rozvojovými plochami. 
V dalším kroku je dobré na-
plánovat, kde a jak chceme 
stavět, co z původního teré-
nu, staveb a krajiny zachovat 
a co nikoli. Jak by měl z toho-
to pohledu vypadat rozumný 
rozvoj Bohdalce a Slatin? 

Rozumná výstavba ano, 
skryté hrozby ne! 

Koalice VLASTA je pro ro-
zumnou výstavbu. Dobrá 
myšlenka se ale někdy zvrt-
ne v hrozbu a pak bývá těž-
ké vrátit se k  rozumnému 
postupu. A  to se podle nás 
stalo u studie, kterou zadal 
radní pro územní rozvoj Bo-
humil Zoufalík. Obavy máme 

hlavně z nevyřešené dopra-
vy a z enormního zalidnění. 
Proto jsme nehlasovali pro 
a vyzvali jsme Radu k dopra-
cování studie. Neúspěšně. 
Podle našeho názoru ovšem 
hájíme rozumný veřejný zá-
jem, jenž vyvažuje všechny 
nutné potřeby občanů Prahy 
10: rozvoj zanedbaného úze-
mí, péči o životní prostředí 
a kvalitní řešení dopravy, ře-
šení celé lokality jako celku, 
nikoli vytěžení developery. 

Čtěte „Chceme Bohdalec 
a Slatiny zabydlet, ne pře-
lidnit“ na str. 3.  

— Renata Chmelová, 
předsedkyně zastupitelů 

koalice VLASTA 

Bude nás tady až o 30 000 víc?
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Praha 10 se má během pár desítek let rozrůst. Vyroste zde nová městská čtvrť  
pro 30 tisíc lidí. V září 2017 rozhodli zastupitelé TOP 09, ČSSD, ODS, nezávislí  
B. Zoufalíka a Zelení o budoucnosti lokality Bohdalec – Slatiny. 

NA ČEM 
PRO VÁS   
DĚLÁME  str. 2 

Klub K2 je na Zahradním Městě už pevně zakořeněn. Slouží rodičům a dětem z celé 
Prahy 10. Čtěte článek „Zahrada ve městě. Už pošesté!“ na straně 8.

„V zastupitelstvu teď máme 
7 zastupitelů ze 40. I když ne-
sedíme v Radě, vládnoucí stra-
ny nám v řadě případů museli 
vyjít vstříc. Můžu slíbit, že 
i ve zbytku volebního období 
budeme bránit špatným vě-
cem a prosazovat ty dobré,“ 
říká předsedkyně zastupitelů 
VLASTY a  senátorka Renata 
Chmelová. Rok 2018 je posled-
ní, kdy vládne podivná koalice 
ČSSD, TOP 09, exODS, odpad-
líků z ANO, Zelených, hnutí 
radního Zoufalíka a  komu-
nistů. V minulých volebních 
obdobích se děly špatné věci. 
Na radnici se podepisovaly ne-
výhodné smlouvy k poliklini-
ce v Malešicích a k Horskému 
hotelu na Černé hoře. Přijí-
maly se rozpočty s obrovským 
schodkem, jen aby se mohlo 
začít s podivnými stavebními 
zakázkami. O  „obchodech“ 
s Key Investments ani nemlu-
vě. Něčemu podobnému se le-
tos postavíme hlasitě na odpor!

Opozice, která jen 
nekritizuje

Rolí opozice ovšem není 
jen kritizovat. Nabízíme 
i alternativu. Už v roce 2016 
jsme iniciovali lepší finan-
cování spolků a neziskových 
organizací. Jako jediní jsme 
měli v  programu tzv. par-

ticipativní rozpočet. Díky 
našemu tlaku byla zrušena 
nevýhodná rámcová smlouva 
na stavební zakázky i nesmy-
slná smlouva na IT služby na 
našem úřadě. Stáli jsme na 
počátku plodné diskuse o hos-
picové a paliativní péči pro 
naše občany. To nejsou malič-
kosti, ale stovky hodin práce! 

Díky našemu soustavnému 
tlaku se odkrývají skandální 

nedostatky na Horském ho-
telu, způsobené předchozí-
mi politickými garniturami. 
Před nepořádkem na hotelu 
varujeme více než dva roky! 
Odmítáme politiku zlodě-
jin, záhadných penězovodů 
i  „loutkáře“ s  temným po-
zadím. Víme, jak se z Prahy 
10 může stát moderní město 
s vyšší kvalitou života pro nás 
všechny! Dejte nám důvěru 
v podzimních komunálních 
volbách! 

VLASTA: nestraníci, 
lidovci, Starostové 
a nezávislí

Pod osvědčenou značkou 
VLASTA půjde do voleb kromě 
nestraníků a KDU-ČSL také 
hnutí Starostové a nezávislí 
(STAN). Jednáním za STAN je 
pověřen David Kašpar, který 
se profesně zabývá kulturou 
a podporou aktivní občanské 
společnosti. VLASTA nabídne 
občanům Prahy 10 odpověd-
nou, transparentní a vstříc-
nou správu Prahy 10. Naši-
mi prioritami jsou efektivní 
hospodaření městské části, 
vstřícná a přímá komunika-
ce s  občany, koncepční na-
kládání s byty a nebytovými 
prostorami, navýšení kapa-
city mateřských a základních 
škol, zapojování občanů do 
připomínkování význam-
ných záměrů ve veřejném 
prostoru a podpora kultury, 
umění, spolků a sousedských 
akcí. „Jdeme do toho znovu 
a s ještě větší chutí než před 
čtyřmi lety!“ říká s odhodlá-
ním Renata Chmelová.  

Koalice VLASTA v roce 2018
Koalice VLASTA se pilně připravuje na podzimní 
volby. Má více spolupracovníků, podrobnější 
program a chuť pokračovat dál v dobrém 
díle. Kromě KDU-ČSL se VLASTA nově spojí 
i s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). 

Ze Strašnic odejde 
oblíbené divadlo

David Kašpar
Divadlo X10 odchází kvůli 
neustále se měnícím 
podmínkám ze strany radnice. 

Divadlo X10 vzniklo v roce 2013 a působí 
v divadelní budově v parku na Solidaritě. Po 
pěti letech existence patří k nepřehlédnutelným 
nezávislým scénám v rámci celé republiky. 

http://www.vlasta10.cz
http://www.vlasta10.cz
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz/index.php/program


Koalice VLASTA se po celé vo-
lební období snažila dělat aktiv-
ní, pro občany prospěšnou poli-
tiku. Bránili jsme z opozičních 
lavic špatnostem – a v mnoha 
případech úspěšně. Odhalova-
li jsme to, co bylo dlouhodobě 
zanedbávano. Předražená za-
kázka na zeleň, IT na úřadě 
a kamery ve školách. Přefouklé 

stavební záměry a šílená struk-
tura městských akciových spo-
lečností. Nedostatečná bezpeč-
nost dětí na Horském hotelu. 
Nízké čerpání investic. Dluž-
no říct, že špatnosti se snažila 
zakrývat koalice vedená ANO 
2011 i ČSSD a TOP 09. 

Koalice VLASTA je ale zá-
roveň obcetvorná. Opozice 

nemůže jen kritizovat. Přiná-
šeli jsme své znalosti a know-
-how do oblasti bezpečnosti, 
územního rozvoje, životního 
prostředí, školství, sociální 
politiky, kultury a  dalších. 
Nevyměnili jsme své zásady 
za výsady. Přečtěte si prosím 
naše malé ohlédnutí za uply-
nulými lety.   

Už za půl roku půjdeme k volbám do 
zastupitelstva Prahy 10. Tyto volby 
zásadně ovlivní, jak se bude v naší krásné 
městské části vládnout. Budou Prahu 
10 řídit dobří hospodáři? Nebo Praze 
10 zůstane pověst čtvrti řízené špatně, 
nekoncepčně a lidmi s neprůhlednými 
a polomafiánskými úmysly? 
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Zdravé ovzduší 
ve zdravé 
Praze 10
Jako první jsme zkritizovali záměr 
obřího překladiště v Malešicích – 
a v tomto boji vytrváme! Dal jsem 
podnět ke zlepšení kvality ovzduší, 
protože hlavně ve Vršovicích je 
situace kritická. Kritizuji současného starostu za to, že „sedí“ na 
předražené zakázce na čistotu a údržbu zeleně. V roce 2016 jsme 
se hlasitě zastali spolků a pomáhajících neziskových organizací. 
Proto jsme podpořili systémové financování jejich činnosti. 
Dobrovolnické nadšení má mít přednost před nesmyslně drahými 
výdaji jinde!

Milan Maršálek, člen Výboru životního 
prostředí a Komise dotační politiky

Úpravy 
linek MHD 
a parkování
Zabývám se aktivně vašimi podněty 
ohledně stavu komunikací. Aktivně 
jsem připomínkoval úpravy linek 
MHD (např. tramvaj č. 6). S naší velmi 
pracovitou senátorkou Renatou 
Chmelovou jsem inicioval kroky k tomu, aby autovraky nehyzdily 
další léta ulice Prahy 10. Hledáme také účelné a spravedlivé řešení 
problému parkování. Je třeba se rozhodnout, jakým směrem 
půjdeme. Usiluji o to, aby radnice místo stále nových a drahých 
studií hledala napříč politickým spektrem řešení, opřené o data, 
která už existují.

Miloslav Müller, člen Výboru dopravy a cyklostezek

Prošlapávejme 
cestu dobrým 
věcem
Celá VLASTA bojuje přes dva 
roky za bezpečné školy v přírodě 
na Horském hotelu v Krkonoších. 
Současnou radu jsem zavčasu 
varoval před vytvořením spádových 
obvodů mateřských škol dle „čísel popisných“. Jako první jsem 
navrhl odměňovat kvalitní učitele Prahy 10 za jejich mimořádně 
dobré či dlouhodobě přínosné výsledky. Přispěl jsem k tomu, 
aby paliativní péče v Praze 10 stála na pevných základech. Teď 
připravuji koncepci obecních novin. Obnovíme je pro vás hned 
po volbách. 

Pavel Mareš, člen Výboru zdravotně 
sociálního a Komise výchovně vzdělávací

O penězích aneb 
je nutno být 
stále ve střehu! 
Mým úkolem je hlídat hospodaření 
a kroky koalice, s jejichž důsledky 
se můžeme prát ještě za mnoho 
let. Praha 10 spravuje miliardový 
majetek. Rozpočet a plán zdaňované 
činnosti se blíží dvěma miliardám! Ve Finančním výboru a Výboru 
pro strategické investice se aktivně ptám na detaily, které se do 
oficiálních dokumentů, bůhvíproč, nedostaly. Svá zjištění s vámi 
sdílím srozumitelným jazykem ve zpravodaji koalice Vlasta, na 
webu vlasta10.cz a ve Vlastních novinách. Je to potřeba. A mě 
to pořád baví!

Lucie Sedmihradská, členka Výboru finančního 
a Výboru pro strategické investice

Řešme kulturu, 
sport a spolky 
koncepčně!
Mojí velkou každoroční starostí 
i radostí je organizace dubnového 
dobrovolnického úklidu v Praze 10. 
Scházím se s mnoha spolky napříč 
městskou částí. Štve mě, že kvůli 
lajdáctví současné Rady odchází ze Strašnic kvalitní divadelní 
soubor. Vidím, že současné vedení Prahy 10 má obrovské rezervy 
v rozvíjení kulturního života a podpoře sousedských akcí. Přitom 
to nemusí stát mnoho peněz! Zneužívání estrád k politickým 
účelům ani nerozvádím… Připravujeme s kolegy koncepční 
materiál pro kulturu, sport i spolkový život. Víme, jak na to!

Martin Moravec, člen Výboru 
kulturního a Výboru sportovního

Strážníci na 
ulici a bezpečný 
Horský hotel
Pro bezpečnost je důležitá prevence 
kriminality a  k  tomu jsou třeba 
strážníci na ulicích. Navrhl jsem 
proto lépe odměňovat „měšťáky“. 
Koalice VLASTA prosazuje nulovou 
toleranci hazardu, protože z gamblerů se snadno stávají zloději. 
Zabýváme se bezohlednou jízdou řidičů a drogovým problémem 
na Solidaritě. Kontrolujeme zanedbaná místa, kde se zdržují lidé 
bez domova. A konečně: vytrvale žádám o výjezd na Horský hotel 
v Krkonoších. Při mé poslední návštěvě (2016) totiž technický stav 
elektroinstalace bezpečnost našich dětí nezaručoval, ale ohrožoval. 

Karel Duchek, člen Komise bezpečnostní

Otevírám vám 
zabouchnuté dveře

Zastupitelka
Blíží se chvíle, kdy 
můžete na léta dopředu 
ovlivnit, co vyroste 
vedle vašeho domova. 
Obří panelák? Další 
obchoďák? Nebo něco 
rozumného? Podle tzv. 
Metropolitního plánu 
se budou posuzovat všechny nové stavby. Já už 
jsem jeho návrh podrobně prostudovala. A ve 
všech čtvrtích Prahy 10 jsem vedle dobrých věcí 
našla i hrozby. Chci a budu je s vámi probírat. 
Současné vedení Prahy 10 o vašem zapojení 
do připomínkování zatím neuvažuje. Pro nás 
je to priorita. Připojte se k nám! 

Senátorka
Každé pondělí od 15 do 17 hodin jsem pro vás 
ve své senátorské kanceláři na Kubánském 
nám. 4. Mockrát Vám děkuji za Vaši důvěru a za 
to, že v tak hojném počtu chodíte! Pomohla 
jsem mnohým s radou v tíživé situaci – ať už 
šlo o zpožděné platby sociální podpory, velké 
zvýšení nájmu, hrozící ztrátu bydlení nebo akutní 
rodinné problémy... Řešíme spolu podrobně 
i čistotu v ulicích, problémy s hlukem, hernami 
a vraky, jež zabírají parkovací místa. Jako vaše 
senátorka toho můžu dost ovlivnit a urychlit. 
Neváhejte a obracejte se na mě!

Renata Chmelová 
lídr koalice VLASTA,  
členka Komise územního rozvoje, 
senátorka Prahy 10

KONTAKTUJTE  
SVOU 
SENÁTORKU
Kancelář:  
Kubánské nám. 1272/4, 100 00 Praha 10-Vršovice, 
hodiny pro veřejnost: pondělí 15–17 hod.

telefon: 724 022 964 
e-mail: chmelovar@senat.cz 
web: renatachmelova.cz 
F: facebook.com/senatorkarenata

KOALICE VLASTA
Klub zastupitelů MČ Praha 10

Vedení: Renata Chmelová (předsedkyně),  
Pavel Mareš, Milan Maršálek (místopředsedové)

Kontaktní místo: Kubánské nám. 1272/4,  
100 00 Praha 10-Vršovice 

Telefon: 603 278 278, e-mail: info@vlasta10.cz,  
web: vlasta10.cz, F: facebook.com/vlasta10.cz

Na dobrou politiku koalice Vlasta 
můžete přispět i finančně.

Třeba na naše podzimní noviny. 

Náš transparentní účet je: 
2800585034 / 2010

http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz


Kubánské 
náměstí

Jižní spojka

Bohdalec

Vršovický 
hřbitov

Eden aréna

Zahradní město
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Nebyla vyhlášena archi-
tektonická soutěž. Vybral 
se jeden jediný zpracovatel. 
S místními se nikdo nebavil. 
A tak se stalo, že studie nebe-
re ohled na vlastnické vztahy 
v území. Že místo stávajících 
domů je navržen park. Že na 
soukromých zahradách je ná-
městí a místo vzácného mo-
křadu je rybník. 

Během veřejného předsta-
vování studie na jaře 2017 byly 
největší nesmysly, jako napří-
klad zrušení sportovišť klubu 
SK Slavia, opraveny. Není ná-
hoda, že právě a jen na pozem-
cích, které vlastní MČ Praha 
10, navrhuje studie obrovské 
věžáky. V návrhu nového me-
tropolitního plánu je přitom 
navržena pouze čtyřpatrová 
zástavba! 

Reakcí na tyto nedomyšle-
nosti a naschvály byla Petice 
za Zelené Slatiny (viz zelený 
rámeček). K  10. září 2017 
ji podepsalo přes 1500 lidí 
a byla předána zastupitelům. 
Jak na to reagovali někteří 
představitelé vládnoucí koali-
ce? Secvičené herecké předsta-

vení zastupitele Lukáše Rázla 
(ČSSD) a exstarosty Bohumila 
Zoufalíka vyvrcholilo trapný-
mi útoky na mě jako senátor-
ku, ale hlavně na členy petič-
ního výboru. My politici něco 
vydržíme a  máme možnost 
reagovat. Ale Rázlovo a Zou-
falíkovo nechutné obviňování 
přítomných i nepřítomných 
z údajné spekulace s pozemky 
bylo příšerné. Neuvěřitelné 
bylo i tvrzení, že strůjci petice 
jsou vlastníky černých staveb 
(viz dopis paní Křepelkové na 
této straně). Radní Zoufalík 
přitom čile nakupoval pozem-
ky v Pitkovicích a tato vlád-
noucí koalice odsouhlasila 

změnu územního plánu na 
Hamru v Záběhlicích, čímž 
pomohla zlegalizovat tamní 
černé stavby!

Co bude dál? Je šance daný 
stav změnit a chybu napravit? 
Ano. Můžeme důsledně připo-
mínkovat nový metropolitní 
plán a  využívat všech mož-
ností, stanovených zákonem. 
Je možné i nechat studii do-
pracovat, aby se stala oprav-
du kvalitním podkladem pro 
rozhodování. A v říjnu zvolit 
ty, kdo budou hájit vaše opráv-
něné zájmy.  

— Renata Chmelová, 
senátorka Prahy 10, členka 

Komise pro územní rozvoj

S podobnými případy se po-
slední dobou setkáváme stále 
častěji. Platí, že vlastník bytu 
může nájemné zvýšit nejdříve 
po roce a maximálně o 20 % za 
poslední 3 roky. To se u Věry 
a Pavla splnilo. V Praze 10 je 
obrovská poptávka po volných 
bytech – k prodeji i k proná-
jmu. Do Vršovic, Strašnic a na 
Vinohrady se stěhuje stále 
více lidí. Ceny bytů stoupají 
astronomicky. V Praze 10 při-
tom žije nadprůměrně seniorů 
(zhruba 25 000 starších 65 let) 
a mnozí z nich v bytech sou-
kromých vlastníků. Lze tedy 
očekávat, že někteří budou 
brzy čelit podobné situaci jako 
dvojice Věra a Pavel. 

Co lze dělat?
Samozřejmě jednat s maji-

telem bytu. Předem si zjistit, 
zda postupoval v souladu se 
zákonem. Pokud jste v soci-
ální tísni, můžete využít bez-

platné právní poradenství na 
úřadě Prahy 10. 

Můžete kontaktovat Úřad 
práce a ověřit si, zda nemá-
te nárok na některou z dávek 
státní sociální podpory (pří-
spěvek na bydlení) či hmotné 
nouze (doplatek na bydlení).

Můžete požádat o  nájem 
v obecním bytě. Rada MČ Pra-
ha 10 stanovuje termíny pro 
podání žádostí 2–3x ročně (do 
dubnového losování se mohli 
žadatelé hlásit do 3. 4., ter-
míny jsou vždy vyvěšeny na 
úřední desce).

Zanedbaný bytový fond 
a plán koalice VLASTA

Praha 10 musí svůj byto-
vý fond spravovat efektivně, 
aby nepřicházela o pravidel-
né příjmy. Musí intenzivně 
investovat do nutných rekon-
strukcí (což se neděje). Letos 
bylo na opravy vyčleněno 25 
mil. Kč, což stačí pouze na 62 

bytů (místo původně plánova-
ných 150). Část bytů by měla 
být určena těm, kdo nedo-
sáhnou na komerční bydlení: 
rodinám s dětmi, seniorům 
s nízkými příjmy, matkám sa-
moživitelkám, které nezaplatí 
standardní nájem; krátkodobě 
i těm, kdo se ocitli v akutní 
krizi. Koalice VLASTA opa-
kovaně připomíná, že Praha 
10 patří k městským částem 
s největším počtem obecních 
bytů. Cílem rozumné bytové 
politiky na komunální úrovni 
by mělo být zachování soci-
álně zdravého mixu obyvatel 
– rodin s dětmi, seniorů i mla-
dých jednotlivců – ve všech lo-
kalitách.   

— Veronika Žolčáková, 
spolupracovnice koalice 

VLASTA
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Pohled na Slatiny (odsouhlasená urbanistická studie 
Bohdalec – Slatiny, zdroj www.praha10.cz)

„ČERNÉ 
STAVBY“
Většina lidí si myslí, že 
černá stavba vznikne tak, 
že v rozporu s územním 
plánem někdo bez povolení 
postaví dům. Na Slatinách 
jde ale o něco jiného. 
Mnohé z místních domků 
byly postaveny v roce 1926 
se souhlasem úřadu jako 
nouzové, protože dráhy 
měly v případě potřeby 
právo rozšířit železnici, 
která je v blízkosti Slatin. 
Když majitelé domků žádali 
v roce 1937 o kolaudaci, 
úřad to odmítl s tím, že 
pozemky, na kterých domky 
stojí, nejsou rozparcelovány. 
K tomu došlo v roce 1944. 
Jenže ke kolaudaci opět 
nedošlo, protože skončila 
válka. A záhy nastoupili 
k moci komunisté, kteří 
chtěli  celých 40 let kolonii 
zlikvidovat. Nepovedlo 
se jim to. A tak mnohé 
domky stojí na Slatinách 
už 91 let, ale pro úřady 
jsou některé z nich pořád 
černou stavbou. Někteří 
lidé si domky koupili 
k bydlení, a pokud si je 
opravili (i když je v místě už 
18 let stavební uzávěra), 
musejí žádat o dodatečné 
stavební povolení a výjimku 
ze stavební uzávěry. Tu 
ovšem nedostanou. Jde 
přece o černé stavby, tedy 
o stavby, které nebyly 
zkolaudovány, bez ohledu 
na to, že jejich výstavba byla 
roce 1926 povolena. Kruh, 
z kterého nelze vystoupit.

— Maria Křepelková, 
členka petičního výboru 

Za zelené Slatiny

Když se  
řekne bydlení…
Finančně dostupné bydlení je takové, na nějž 
domácnost se středními příjmy vydá max. 30 % 
ze svého celkového hrubého příjmu. Důstojné, 
vyhovující bydlení pro méně majetné, kteří by 
si jen velmi obtížně pořizovali vlastní bydlení 
nebo bydleli v bytě s komerčním nájmem. 

Sociální bydlení má zajistit důstojné bydlení 
lidem v bytové nouzi v nájemním bydlení. Je 
poskytováno na bázi neziskovosti s využitím 
dotací a je určeno např. pro ty, kdo odcházejí 
z dětských domovů nebo kdo řeší kritickou 
situaci, vyžadující intenzivní sociální péči.

Krizové bydlení je dočasnou službou, 
zajišťující střechu nad hlavou lidem, kteří 
bydlení nutně potřebují, jinak by se okamžitě 
ocitli na ulici. Dočasný azyl v případě živelní 
pohromy (požár, záplavy…), domácího násilí 
nebo náhlého vyhoštění z bytu majitelem. 

Podporované bydlení poskytuje obec, jež 
s nájemníkem uzavře nájemní smlouvu na 
dobu určitou (lze dále prodlužovat). Nájemné 
je nižší než komerční nájemné v dané lokalitě. 
Obec monitoruje, jaké příjmy tito nájemníci 
mají. Zlepší-li se jejich situace, měli by se 
přesunout zase do běžného bydlení.

Chceme Bohdalec a Slatiny 
zabydlet, ne přelidnit

UŽITEČNÉ KONTAKTY
Bezplatné právní poradenství: Bc. Linda Zákorová, 
vedoucí oddělení sociální práce, odbor sociální Úřadu MČ 
Praha 10, tel. 267 093 226, e-mail: lindaz@praha10.cz
Kontaktní pracoviště Úřadu práce:  
Vršovická 1429/68, Praha 10, tel.: 950 178 704 (-708, -711), 
 e-mail: posta.abj@aa.mpsv.cz

Slabiny studie 
Hlavní slabiny jsou podle 

našeho názoru dvě. 
1. Studie neřeší automobi-

lovou dopravu, jež by enorm-
ně zatížila Vršovice, Strašnice 
a  Záběhlice. Ze studie nelze 
vytušit ani to, jak silná bude 
občanská vybavenost a  kdo 
ji zaplatí. Dále je tu otázka, 
jak reálný je návrh na novou 
tramvajovou trasu na Bohda-
lecké ulici a vybudování sjezdu 
z Jižní spojky.

2.  Zadání studie vzniklo 
za zavřenými dveřmi. Nepro-
jednávalo se ani na Komisi 
územního rozvoje, ani s obča-

ny. Autorský tým byl osloven 
napřímo, bez soutěže. 

Požadavky petice  
za Zelené Slatiny

1.  Zachování zeleně a při-
rozeného mokřadu v oblasti 
Na Slatinách.

2.  Respekt k historickému 
charakteru Slatin a začlenění 
současných staveb a  ucele-
ných soukromých pozemků 
do studie.

3.  Zpracování dopravní 
analýzy s  dopady na okolí.  
(30 000 nových obyvatel zna-
mená Malešice a  Zahradní 
Město dohromady).

4.   Lepší komunikace 
s vlastníky pozemků a s míst-
ními obyvateli (může přispět 
ke zdaru celého záměru).

O BYTECH 
V PRAZE 10
K 31. lednu 2018 bylo 
na území Prahy 10 
celkem 16 ubytoven. 
V nevyhovujících 
podmínkách na 
ubytovnách žije v Praze 
10 celkem 37 rodin 
s dětmi (nepočítáme 
azylové domy), zhruba 
polovina jsou občané 
Prahy 10. MČ Praha 
10 má celkem 3426 
obecních bytů, většina je 
obsazena dlouhodobými 
nájemníky. Celkem  
326 bytů je  
prázdných, řada z nich 
neobyvatelných, před 
rekonstrukcí nebo 
určených k privatizaci. 
To je obrovské číslo! 
Kvůli dlouhodobému 
zanedbávání bytového 
fondu minulou i stávající 
politickou garniturou 
přicházíme o miliony 
ročně z ušlého nájmu. 
Když se sečte průměrný 
ušlý zisk z pronájmu 
prázdných bytů 
(využitelných je 240), 
jde o částku  
18 mil. Kč za rok. Z toho 
by se dalo opravit dalších 
45 obecních bytů… 

Velké vize mají stát 
na pevných základech. 
Dlužno konstatovat, že 
příprava urbanistické 
studie Bohdalec – 
Slatiny neprobíhala 
vůbec ideálně. Ta 
nejdůležitější, zadávací, 
část běžela za 
zavřenými dveřmi. 

Paní Věra a pan Pavel jsou senioři. Majitel bytu, v němž žijí už 30 let,  
jim napsal, že jim zvýší nájem o 4000 Kč měsíčně. Takové navýšení  
si nemůžou dovolit, a tak se přišli poradit za námi v koalici Vlasta. 

http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz
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VLASTA vyzývala v  roce 
2015 Radu vedenou hnutím 
ANO a  od roku 2016 dále 
Radu vedenou ČSSD a TOP 09 
k důsledné nápravě poměrů 
na Horském hotelu. Opako-
vaně, důrazně a na základě 
řady znepokojivých faktů. 
Upozornili jsme na neprove-
dené elektroinstalace a bez-
důvodné obohacení se firmy, 
jež si vyfakturovala přes 5 
mil. Kč za práci, kterou nikdy 
neodvedla. Dosáhli jsme as-
poň toho, že se peníze vrátily. 

Narazili jsme na žalostný stav 
elektroinstalace a hromosvo-
dů a žádali jsme, aby byly od-
straněny desítky závad. Náš 
zastupitel Karel Duchek pro-
jevoval vážné obavy o zdraví 
dětí kvůli bezskrupulózním 
způsobům pana Zemánka. 

Nevolnost z 12. 12. 2016
Co stálo za úplným uzavře-

ním hotelu? Incident z  12. 
prosince 2016, kdy byla kvůli 
nevolnosti ze školy v přírodě 
odvezena celá třída ze ZŠ Ja-

kutská. Dva dny poté zaslali 
zastupitelé Chmelová, Ma-
reš a  Richterová starostovi 
a zodpovědným radním dopis 
s žádostí o zevrubné informa-
ce o incidentu a výzvu, aby 
iniciovali důkladné šetření, 
týkající se kvality podávaných 
jídel a KVALITY VODY v Hor-
ském hotelu. 

Vládnoucí koalice moh-
la nestandardní poměry na 
Černé hoře řešit rozhodně dů-
kladněji a obezřetněji. Místo 
toho se na sérii besed ve ško-
lách Prahy 10 během března 
a dubna 2017 zaměřila na to, 
aby rodiče přesvědčila o tom, 
jak skvělé školy v  přírodě 
v  Krkonoších máme a  jaký 
smysl má jejich pokračování. 

Co objevila hygiena
Jenže mezitím konala hra-

decká hygiena – a začaly se dít 
věci. Objevily se dlouhodobě 
neřešené problémy s pitnou 
vodou. Zatékání do objek-
tu. Nezkolaudovaná sauna. 
Špatné skladování jídla. Vel-
ký nepořádek na mnoha mís-
tech... Nejhorším zjištěním 
bylo to, že se pan Zemánek 
mezi lety 2012 a 2016 vyhý-
bal své zákonné povinnosti 
a nestaral se řádně o úpravnu 
pitné vody. Na tomto místě 

se přitom ve vodě vyskytují 
nadlimitní hodnoty arsenu...

Děti na školy v  přírodě 
od září 2017 přestaly jezdit. 
Pár týdnů poté se do objek-
tu vydali vládnoucí politici, 
aby zjistili, že na Horském 
hotelu je stejně velký nepo-
řádek, jaký po návštěvě v lis-
topadu 2015 popsali Renata 
Chmelová a  Karel Duchek. 
Kvůli liknavosti ANO, ČSSD 
a jejich spojenců nemáme od 
hotelu pokoj. V Radě pak se-
děli či sedí mnozí z těch, kteří 
tento stav dopustili nebo mu 
jen trpně přihlíželi (starosta 
Novák, radní Cabrnochová). 

A současný stav? Dostáva-
jí se nám jen kusé a nejasné 
informace. Na doplňující 
otázky k  rekonstrukčním 
pracím se opět odkazuje na 
to, že hotel nepatří přímo 
Praze 10, ale zprostředkova-
ně městské akciovce. A tudíž 
nemáme právo vědět víc. Kdy 
se Horský hotel znovu otevře? 
Kdy bude moci objekt vidět 
na vlastní oči veřejnost? Není 
známo. Doufáme pevně, že už 
brzy přestane být černou dí-
rou na peníze, hygienu i naši 
trpělivost.  

— Pavel Mareš, zastupi-
tel VLASTY, člen Komise 

výchovně vzdělávací

Problémy s pitnou vodou uzavřely 
Horský hotel. Těsně před začátkem 
školního roku 2017/2018 oznámila 
radnice, že z bezpečnostních 
a hygienických důvodů přerušuje 
program škol v přírodě na Černé 
hoře. Vyvrcholily tak problémy 
s provozovatelem hotelu, firmou 
Gastro servis Zemánek. 

Horský hotel 
nevzkvétá
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Areál Gutovka spravuje 
od roku 2012 akciovka Pra-
ha 10-Majetková. V součas-
nosti do něj Praha 10 nalé-
vá půl milionu Kč měsíčně 
plus DPH, hradí větší opravy 
a investice. Loni v létě radní 
otevřeli nesmyslnou disku-
si o zavedení vstupného na 
Gutovku. V září jej předložili 
i zastupitelstvu a obřadně za-
mítli. Proč to divadlo? Inu, ve 
stejném usnesení se výrazně 
zvýšil i  finanční příspěvek, 

nutný k udržení pro-
vozu Gutovky.

Zarazilo nás ješ-
tě něco jiného. Proč 
současná koalice 
nepodpořila náš ná-
vrh, aby se MČ Pra-
ha 10 pokusila pro 
areál získat podpo-
ru z rozpočtu hlav-
ního města? Je to požadavek 
naprosto oprávněný. Vždyť 
z  analýz, které předložila 
sama rada, je zřejmé, že 45 % 

návštěvníků Gutovky přichází 
odjinud než z Prahy 10. Chtě-
li jsme napomoct financování 
z více zdrojů. Proč Praha 10 

financuje sama volnočasový 
areál, jenž má význam pro 
celou Prahu?  

— Lucie Sedmihradská

Před více než deseti lety začala vznikat 
Gutovka – areál, jehož vybudování stálo 
MČ Praha 10 zhruba 150 milionů Kč. Nikdo 
ale při tom, zdá se, nepřemýšlel, jak složitý 
a finančně náročný bude jeho provoz.

Přispěje hlavní město  
na Gutovku?

Čeho se smlouvy týkají a jak nevýhodné jsou? Proč aspoň 
některé z nich není vládnoucí koalice schopna ukončit 
a změnit? Probereme si zde tři nejvýmluvnější kauzy 
minulých let. V tuto chvíli je zásadní nedovolit, aby něco 
takového nevznikalo i v roce 2018!   

— Lucie Sedmihradská, členka Finančního  
výboru Zastupitelstva MČ Praha 10

Zděděné 
smlouvy  
pořád smrdí

Nekonečné Bio Vzlet 
Únor 2007. Praha 10 podepsala nájemní smlouvu s Klang 
s.r.o. Kino má být zrekonstruováno a v listopadu 2008 
zkolaudováno. Ke kolaudaci nikdy nedošlo. Prodlužovaná 
smlouva byla v prosinci 2012 ukončena. Praha 10 následně 
firmě Klang zaplatila vyrovnání ve výši 31,7 mil. Kč. Bohumil 
Zoufalík poté slibuje, že se rekonstrukce dokončí v řádu 
měsíců a bude stát jednotky milionů. Až po dalších 5 letech 
byla dokončena nová projektová dokumentace a začal se 
vybírat zhotovitel. Prosinec 2017: radní vyhlašují vítěze, 
firmu VISTORIA, spjatou s nechvalně známým podnikatelem 
Hrdličkou. V lednu 2018 Rada zakázku pozastavuje 
a nařizuje audit vývoje smluvních vztahů od roku 2001. 
Otevření kina i způsob jeho využití v nedohlednu.

Poliklinika se slevou
Praha 10 v roce 2004 pronajala areál polikliniky Malešice 
v Plaňanské firmě Medifin. Smlouva byla uzavřena do 
konce července 2020 za roční nájemné za nemovitost ve 
výši 5,02 mil. Kč bez DPH. K zásadně nevýhodné změně 
smlouvy mezi MČ Praha 10 a Medifinem došlo v roce 
2013. Smlouva byla prodloužena o dalších 10 let do roku 
2030 a nájemné sníženo na polovinu! (Sleva pro nic za 
nic!) To vše za právně nevymahatelný příslib Medifinu, 
že na své náklady provede stavební úpravy vnitřku 
polikliniky. V dubnu 2017 je podepsáno memorandum, 
podle kterého Medifin vrátí onu „slevu“ na nájemném 
a MČ Praha 10 zrekonstruuje objekt kompletně na své 
náklady. Právní vymahatelnost závazků z Memoranda 
měly zajistit na ně navazující smlouvy. Ty zatím podepsány 
nebyly. Firma Medifin je mezitím od 1. 1. 2018 v likvidaci. 
Právní nástupce „Medifin – Zdravotní služby“ má nového 
majitele. Jednání pokračují, projektová dokumentace 
je těsně před dokončením. Výsledek v nedohlednu.

Hotel pro Zemánka 
V roce 2008 koupila MČ Praha 10 prostřednictvím své 
akciovky Praha 10-Rekreace (Rekreace) Horský hotel na 
Černé hoře. Ten v několika vlnách rekonstruovala. Celkové 
náklady na pořízení, rekonstrukce a vybavení hotelu 
se vyšplhaly na 120 mil. Kč. V říjnu 2008 začne objekt 
spravovat firma Gastroservis Zemánek (GSZ). Smlouva 
o provozování hotelu zajišťuje GSZ jistý zisk. Během 
školního roku platí GSZ nájemné 1 Kč za den, Rekreace 
hradí GSZ 350 Kč za osobu a den, resp. 200 Kč za prázdné 
lůžko a den. V době školních prázdnin platí GSZ nájemné 
600 Kč na den a 111 lůžek může dle libosti dále pronajímat. 
Vzniknou i smlouvy mezi Prahou 10, jí zřizovanými školami 
a Rekreací. Na jejich základě MČ Praha 10 pošle školám 
dotaci 450 Kč na osobu, resp. 300 Kč na prázdné lůžko. 
Školy z těchto prostředků uhradí účast dětí na školách 
v přírodě, a to Rekreaci. Dotace na školy v přírodě činily 
v roce 2016 bezmála 16 mil. Kč. Rekreace během své 
existence navrší ztrátu 21 mil. Kč. Od konce letních prázdnin 
2017 je Horský hotel kvůli nevyhovujícím bezpečnostním 
a hygienickým podmínkám – navzdory desítkám milionů 
Kč investovaným do oprav – pro školy v přírodě uzavřen. 
Praha 10 i její akciovka vydávají další velké peníze za právní 
konzultace, jak řešit stávající situaci. Ztráty vygenerované 
Prahou 10-Rekreace, a. s., budeme muset zaplatit všichni.

Horský hotel uzavřen! Provozovatel Robert Zemánek se několik 
let řádně nestaral o úpravnu pitné vody. 

Restaurace na Gutovce je nyní uzavřena. Údajně z „technických důvodů“...

Akceschopná 
Solidarita!
12. dubna se u ZŠ Brigádníků na 
Solidaritě konalo setkání občanů. 
Impulsem byla nová informace 
o výstavbě sportovní haly na místním 
hřišti. Investorem má být hl. m. Praha. 
Sportovní výbor Zastupitelstva Prahy 
10 záměr výstavby schválil také. Škoda 
jen, že ti, kdo v bezprostřední blízkosti 
hřiště žijí, o chystaném záměru 
nevěděli. K tématu se brzy vrátíme.  

— David Kašpar

Koalice VLASTA vstupovala do veřejného dění 
s vědomím, že MČ Praha 10 je vázána řadou 
smluv, které pro ni nejsou vůbec výhodné. To, 
na co jsme přišli, ale předčilo nejhorší očekávání. 

http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz


Na začátku se vraťme 
k roku 2017. Oproti plánu se 
v něm proinvestovalo jen 25 % 
původně zamýšlené a schvá-
lené částky. Minimálně 100 
mil. Kč běžných výdajů pak 
pokryly příjmy z  prodejů 
obecního majetku. Novinkou 
schváleného rozpočtu na rok 
2018 je absolutní krátkozra-
kost. Na konci roku nemá na 
účtu zdaňované činnosti zbýt 
prakticky nic! 

Starosta nechce 
opravovat městské 
byty?

Do rozpočtu je totiž zapojen 
nejen zisk z prodeje a proná-
jmu nemovitosti v minulých 
letech (310 mil. Kč), ale i zisk 
plánovaný v roce 2018 – celých 
130 mil. Kč. Místo aby se zisky 

ze zdaňované činnosti investo-
valy do údržby bytového fon-
du, místo aby Praha 10 aktivně 
snižovala množství prázdných 
bytů a měla výnosy z proná-
jmu, převádí je současné vede-
ní Prahy 10 do hlavní činnosti. 
Účelem je naoko snížit navrho-
vaný schodek (na 263 mil. Kč). 

Jenže tento ne moc chytrý 
tah koalice znemožní využít 
tyto prostředky na tolik po-
třebné opravy bytového fon-
du! Praha 10 má v současnos-
ti ve správě přes 300 volných 
bytů, které nelze bez opra-
vy pronajmout. Prostředky 
na tyto opravy se snížily ze 
67 na 25 mil. Kč. Rozdíl se 
v rozpočtu převádí do hlavní 
činnosti. A z ní nelze v žád-
ném případě financovat opra-
vy bytů…

Vyrovnanější 
hospodaření?  
Jen iluze

Rozpočet 2018 se praktic-
ky neliší od toho loňského. 
Za prvé, běžné výdaje rostou 
oproti roku 2017 o  61 mil. 
Kč. Způsobeny jsou hlavně 
povinným navýšením platů 
zaměstnanců úřadu a zříze-
ných příspěvkových organi-
zací a  také odměn zastupi-
telů. Za druhé, v režii této 
vládnoucí koalice se opaku-
je ambiciózní plán investic. 
Tedy opět ukazování svalů, 
z něhož se v roce 2017 reali-
zovala zhruba čtvrtina.

To podstatné se nemění. 
Ani rada vedená starostkou 
Kleslovou (ANO), ani rada 
vedená starostou Novákem 
(ČSSD) a  politiky z  TOP 09 

neudělaly za celé funkční ob-
dobí žádné kroky k vyrovná-
ní běžného hospodaření MČ 
– i když se ve svých programo-
vých prohlášeních zavázaly, 
že budou s finančními pro-
středky a majetkem MČ Praha 
10 hospodařit efektivně. Plá-
nované vysátí účtu zdaňova-
né činnosti v roce 2018 je pří-
kladem politického cynismu. 
Přeloženo do běžného jazyka: 
Zájem radních z ČSSD, TOP 
09 a dalších menších stran 
(z nichž některé ve volbách 
zcela jistě neuspějí) o Prahu 
10 končí datem podzimních 
voleb. Po nich potopa.   

— Lucie Sedmihradská, 
členka Finančního výboru 

a Výboru pro strategické 
investice Zastupitelstva  

MČ Praha 10

V Praze 10 se stalo zvykem, že rozpočet – a v něm především investice  
– jsou spíše nesplnitelným slibem než realistickým plánem. Běžný provoz  
naší městské části je stále částečně financován z prodeje obecního majetku. 

Vlastní noviny
Pro občany Prahy 10 vydává koalice VLASTA jaro 2018

Kam plynou peníze z rozpočtu MČ? Výdaje činí celkem 1,2 mld Kč, z čehož běžné tvoří téměř 800 milionů. K největším kapitolám patří 
veřejná správa, školství a sociální věci. Na investice je naplánováno přes 430 milionů.

Rozpočet Prahy 10.  
Zn. Po nich potopa
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104
mil. Kč

Péče o zeleň (76 mil.)
a dětská hřiště 
(12,5 mil.), opravy 
chodníků 
a komunikací (7 mil.)

43
mil. Kč

Dotace na kulturu 
(3 mil.), sport a volný 
čas (13 mil.), sociální 
věci (9 mil.),
školství (1 mil.)

21
mil. Kč

Správa Čapkovy, 
Kolbenovy 
a Trmalovy vily
(7 mil.),
pojištění (5 mil.)

431
mil. Kč

Strategické investice 
(239 mil.), 
rekonstrukce budov 
MŠ a ZŠ,
nákupy pozemků

ŽI
VO

TN
Í P

RO
ST

ŘE
DÍ

A 
DO

PR
AV

A
VE

ŘE
JN

Á 
FI

NA
NČ

NÍ
PO

DP
O

RA
SP

RÁ
VA

 M
AJ

ET
KU

IN
VE

ST
IC

E

208
mil. Kč

Provozní příspěvek 
MŠ, ZŠ a školní 
jídelně, dotace 
na ŠvP, angličtinu,
rozvoj dětí v MŠ
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1. Dům U Vršovického ná-
draží 30/30 – rekonstrukce na 
komunitní centrum (104 mil. 
Kč). Probíhá výběr dodavate-
le. Uskutečnit se má v r. 2018 
a 2019.

2. MŠ Nad Vodovodem – vý-
stavba nové školky pro 112 dětí 
(62 mil. Kč). Zahájena bude 
nejspíš v  dubnu 2018, poté 
co znalec posoudí, zda cena 
nabídnutá dodavatelem není 
příliš vysoká.

3. ZŠ Kodaňská – dokončení 
rekonstrukce zahájené v roce 
2017 (48 mil. Kč).

4. Bio Vzlet – dokončení re-
konstrukce (43 mil. Kč). Vy-
brán zhotovitel (Vistoria, a. s., 
spjatá s neblaze známým pod-
nikatelem Hrdličkou). Smlou-
va zatím nepodepsána, čeká se 
na výsledky auditu smluvních 
vztahů od roku 2001 (viz str. 
…). Podepsána by měla být do 
konce června 2018.

5. Poliklinika Malešice – 
rekonstrukce pláště budovy 
a interiérů (240 mil. Kč). Do-
končena projektová dokumen-
tace, zpracovává se kontrolní 
rozpočet. Probíhá jednání s ná-

jemcem Medifin – Zdravotní 
služby, a. s. (více na str. …)

6. Obchodní centrum Cíl 
Zahradní Město – rekonstruk-
ce objektu (19 mil.). Probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele. 
Rekonstrukce by měla proběh-
nout letos.

7. Rekonstrukce budovy 
úřadu (250 mil. Kč). Probíhá 
soutěž na zpracovatele projek-
tové dokumentace (předpo-
kládaná cena 26 mil. Kč). V r. 
2018 proběhne rekonstrukce 
výtahů (cca 10 mil. Kč).

8. Strašnické divadlo (54 
mil. Kč). Připravuje se projekt 
na rekonstrukci vnitřních 
prostor a oddělení rozvodů in-
ženýrských sítí od přilehlých 
domů. Dlouhodobě nejistá si-
tuace donutila odejít soubor 
X10 (více viz str. …).

9. Stará škola u Strašnické 
(125 mil. Kč). Probíhá pro-
jektování rekonstrukce školy. 
V objektu bude ZŠ.

10. MŠ Bajkalská (cca 55 
mil. Kč). Dokončuje se projek-
tová dokumentace, v rozpočtu 
se objeví v roce 2019.  

Velké, tzv. strategické, investice jsou teď v různé 
fázi přípravy. Celkový objem těchto investic – 
zhruba 1 miliarda – vychází ze střednědobého 
výhledu financování investičních akcí. Praha 
10 je bude schopna profinancovat jen za cenu 
výrazných úspor běžných výdajů a jen tehdy, 
když alespoň na některé získá dotace.

10 velkých 
investic  
Prahy 10

Rozpočet
Prahy 10  
v kostce

http://www.vlasta10.cz


V září 2016 se ve schrán-
kách občanů Prahy 10 obje-
vila anonymní tiskovina „Na 
vlastní oči Praha 10“. Bulvár-
ně laděný plátek se lživými 
titulky, zavádějícími články 
a primitivními fotografiemi 
z fotoshopu. Cíl jediný: naru-
šit čestný a poctivý průběh vo-
lební kampaně do Senátu. Kdo 
za anonymním dílem stál? 

Zbabělost má jméno 
„Čížek & Klement“

Neexistují žádné anonymy, 
jen zbabělost a drzé čelo, které 
se za anonym schovává. Jako 
pachatelé se přihlásili dva 
pánové ze Strašnic. Třicátník 
Michal Klement, prodejce aut, 
dosud bez zkušeností s psaním 
a  vydáváním novin, a  jeho 

strýc Jan Čížek. A toto jméno 
už něco společného s místní 
politikou má. Čížek je majitel 
firmy Strategic Consulting, 
která pro Prahu 10 dlouho za-
jišťovala obecní noviny „Praha 
10“ a která do našich schránek 
stále dodává inzertní tiskovi-
nu „Naše Praha 10“. Spolužák 
exstarosty Milana Richtera, 
který se zná dobře s tajemní-
kem Úřadu MČ Praha 10 Marti-
nem Slavíkem a také s bývalým 
radním Prahy 10, dříve pum-
pařem, dnes zbohatlíkem To-
mášem Hrdličkou. 

„Kterej magor  
tohle vymyslel?“

Hnus valící se na podzim 
roku 2016 v desetitisících vý-
tisků do poštovních schránek 
měl opačný účinek, než Čí-
žek, Klement a jejich bohatý 
sponzor zamýšleli. Antikam-
paň se jim ale hrubě nevy-
platila. Renatu Chmelovou 
přišlo ze solidarity podpořit 
hodně těch, kdo by jinak zů-

stali doma. Podivná tiskovi-
na aktivizovala nové voliče. 
Nejčastější reakcí těch, kdo se 
s ní setkali, byla věta: „Kterej 
magor tohle vymyslel?“ 

Čí zájem, jaký účel
Co bylo jejím skutečným 

účelem? Postrašit, vylít si 
frustraci? Jako nejpravděpo-
dobnější se nám jeví soukro-
mý zájem Jana Čížka. Tento 
velmi aktivní příznivec Oka-
murovy SPD si mohl roku 
2016 ve své domovské Praze 
10 odzkoušet, co následně 
v  roce 2017 nabídl Tomiu 
Okamurovi – politický bul-
vár. Investice do budoucí ob-
chodní nabídky… Čížek a Kle-
ment přitom nejen nerespek-
tovali pravidla slušnosti, ale 
ani tiskový zákon, který vy-
davatelům periodického tis-
ku (2x a více ročně) ukládá 
zaregistrovat se na Minister-
stvu kultury. Jejich dílo vyšlo 
v úplně stejném formátu jako 
„Naše Praha 10“. Použili ne-
veřejné informace z úřadu. 
Doplňme na závěr důležitou 
informaci. Firma Strategic 
Consulting Jana Čížka si v le-
tech 2016 a 2017 přišla za in-
zerci a prodej tiskoviny „Naše 
Praha 10“ u MČ Praha 10 na 
solidních 1,4 mil. Kč. Závěr 
ať si naši laskaví čtenáři udě-
lají sami.   

—  Pavel Mareš, zastupitel 
Koalice VLASTA

Vstřícná komunikace
a slušné obecní noviny
Občané nejsou ovce. Koalice VLASTA mluví 
s veřejností slušně, často a otevřeně. 

V co věříme a co už nechceme
My v Koalici VLASTA jsme demokraté. 
Nechceme proto Prahu 10, kde bývalý dodavatel 
obecních novin pomáhá vylévat za kdovíčí 
peníze anonymní bahno proti opozici. Pod 
články se podepisujeme. Věříme ve svobodu 
slova. Proto nechceme radnici, která si je 
schopna platit monitoring sociálních sítí, jehož 
obsahem je třídění soukromých událostí ze 
života opozičních lídrů na Facebooku. Vážíme si 
poctivé a profesionální práce. Odmítáme proto 
tiskového mluvčího starosty, jenž na sociálních 
sítích shazuje občany, kteří mají jiný názor. 

Slušnost místo špíny
Noviny „Na vlastní oči Praha 10“ měly konkrétní 
politické zacílení a sponzora. Ukázaly politiku 
jako něco, co má běžného občana a voliče 
odpuzovat. To byl, myslíme, pravý smysl celé té 
špíny, která se projevila v Praze 10. My chceme 
přesný opak. Slušností, důsledností a aktivním 
občanstvím co nejvíce lidí ke komunální politice 
pozvat. Už brzy ukážeme, jak si představujeme 
obecní noviny a komunikaci s veřejností. Občané 
Prahy 10 si zaslouží obecní noviny jako spolehlivý 
zdroj podrobných informací, jako fórum pro 
různé, nejen úzce politické názory i jako zásadní 
pojítko mezi jednotlivými občany a čtvrtěmi. 

Pomozte nám to prosadit v říjnových volbách! 

—  Pavel Mareš,  
šéfredaktor Vlastních novin 

Náš pečlivě zpracovaný 
návrh narazil

Diskuse o nulové toleranci 
se na loňském zářijovém za-
stupitelstvu opět nekonala. 
Ticho je i na magistrátu. Ko-
mise, která regulaci hazardu 
řeší, se sešla naposledy před 
rokem. Koalice VLASTA po 
pečlivé přípravě předložila 
v září 2017 vlastní návrh, kte-
rý by v konečném důsledku 
vedl k zániku heren na území 
Prahy 10. Vládnoucí koalice 
jej de facto odmítla, což pro 
nás bylo velkým zklamáním. 
Pro zařazení našeho návrhu 
na jednání zastupitelstva Pra-
hy 10 v září 2017 hlasovalo 
jen 13 zastupitelů. 

Ze situace, která hrozila, 
radní „vybruslili“ nemast-
ným neslaným usnesením, 
v němž žádají hlavní město 
o otevření vyhlášky regulují-
cí hazard. Jenže v samotném 
textu usnesení se hlavnímu 
městu neříká, jakým směrem 
– otevření může totiž zname-

nat jak zpřísnění stavu, tak 
povolení dalších heren. To 
je rozhodně zklamání pro 
všechny, kteří vůli k nulové 
toleranci vyjádřili v referendu 
v roce 2014 a na Fóru zdravé 
Prahy 10 a v Deseti přáních 
pro Prahu 10 v roce 2017. 

Podstatná je nulová 
tolerance

K tématu proběhlo v červ-
nu minulého roku soused-
ské setkání ve Strašnickém 
divadle na Solidaritě. VLASTU 
reprezentovala senátorka Re-
nata Chmelová. Za vládnoucí 
koalici zde byl zástupce sta-
rosty pro bezpečnost Radek 
Lojda (TOP 09) a  radní pro 
loterie a herní přístroje Bo-
humil Zoufalík (NPP10-HLD). 
Pan Zoufalík při diskusi slí-
bil, že se o nulové toleranci 
bude jednat na zářijovém 
jednání Zastupitelstva. Slib 
nedodržel. Místo aby jasná 
většina v zastupitelstvu pro-
jevila vůli skoncovat s hazar-

dem, odehrála se diskuse, 
jejímž závěrem bylo jen bez-
zubé přání „otevřít diskusi na 
vyšší úrovni“. V zájmu Prahy 
10 je více. 

Otevírat vyhlášku regulují-
cí hazard, ale neříci výslovně, 
jestli chceme počet provozo-
ven snížit či zvýšit, je prostě 
velký hazard. Koalice VLAS-

TA je pro zavedení nulové 
tolerance hazardu. Regulaci 
hazardu dlouhodobě prosa-
zujeme v rámci zastupitelstva 
a byla a stále je jedním z na-

šich programových cílů.Je to 
běh na dlouhou trať a mělo se 
s ním začít co nejdřív.   

—  Veronika Žolčáková, 
spolupracovnice  VLASTY

Vlastní noviny
Pro občany Prahy 10 vydává koalice VLASTA jaro 2018

Konec hazardu? V nedohlednu!
V málokteré oblasti projevují občané Prahy 10 
dlouhodobě tak jednoznačný názor, jako je nulová 
tolerance hazardu. Přesto jejich přání docílit zákazu 
heren u vládnoucí koalice dlouhodobě naráží. 

Byla to jedna z nejšpinavějších, 
ale i nejhloupějších politických 
antikampaní, jakou Praha 10 
zažila. Senátní volby 2016. 
Terče: Renata Chmelová 
a koalice VLASTA. Po jednom 
a půl roce víme více. 

Koalice VLASTA je dlouhodobě pro zavedení nulové tolerance hazardu.  
Žhavé téma je to nejen na Solidaritě, ale také na Zahradním Městě a v Malešicích. 
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Mapa hazardu, váš pomocník
Sdružení „Občané proti hazardu“ spustilo v roce 2017 mapu hazardu. 
V České republice bylo k 31. březnu t.r. 6634 legálních hracích 
automatů.  Další jsou provozovány nelegálně. Mapa slouží jednak 
k nalezení heren ve vašem okolí, jednak k nahlášení nelegálních 
provozoven či nesrovnalostí. www.mapa-hazardu.cz

Jasné formulace místo alibismu
V politice někdy velmi záleží na přesných formulacích. Porovnejte sami. 
Zde je znění usnesení koalice VLASTA: „Regulace provozoven hazardních 
her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části 
Praha 10“. A zde znění od Rady MČ Praha 10: „Informace o aktuálním 
vývoji situace ve věci hazardu na území městské části Praha 10“. 

Špinavé 
metody 
neuspěly

K spoluúčasti na vzniku anonymní poštvávající tiskoviny  
„Na vlastní oči Praha 10“ se po roce přihlásil Jan Čížek  
ze Strašnic, vydavatel periodika „Naše Praha 10“  
a dříve dodavatel oficiálních obecních novin „Praha 10“.

http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz


Opatření navržená Mi-
nisterstvem životního pro-
středí byla však nekonkrétní 
a postrádala smysl. Koalice 
VLASTA se po aktivním, neú-
spěšném připomínkování při-
pojila k žalobě u Nejvyššího 
správního soudu, jež žádala 
zrušení platnosti dokumen-
tu. Což se po dvou letech za 
významného přispění práv-
níků z organizace Frank Bold 
i povedlo. Ministerstvo bude 
muset zpracovat nový materi-
ál – tentokrát s konkrétními 
opatřeními, jež povedou ke 
zlepšení stále se zhoršujícího 
stavu ovzduší v Praze. 

V  Praze 10 je hned ně-
kolik kritických míst s  vy-
sokým znečištěním, např. 
v  ul. Švehlově, Vršovické 
ad. Smysl mají připomínky 
i  ke konkrétním stavebním 
záměrům. Naši zastupitelé 
se s  řadou místních spolků 
a  občanů průběžně zapoju-
jí do kauz, jako je nástavba 

centra Květ, polyfunkční bu-
dova v ul. Štěchovická nebo 
Terminál Malešice. Chránit si 
své životní prostředí a bránit 
se před přefouklými projekty 
je ve veřejném i soukromém 
zájmu. I z pragmatických dů-
vodů: kvalita života v daném 
místě totiž může ovlivnit cenu 
nemovitosti.  

— Milan Maršálek, člen 
Výboru pro životní 

prostředí

Velké škody 
z nedopalku

Na konci ledna a  začátku 
března 2018 zasahovali hasiči 
v Obloukové ulici ve Vršovicích. 
Zeptali jste se nás proč. Na konci 
ledna šlo o požár grilu a balko-
nových dveří na chodbě domu. 
Požár vznikl neopatrností jedno-
ho z kuřáků, kteří tam chodili 
kouřit a plechový gril používa-
li jako odpadkový koš. Někdo 
z nich do grilu odhodil neuha-
šený nedopalek cigarety, který 
zapálil hořlavé odpadky uvnitř 
grilu a od vzniklého ohně chy-
tily balkonové dveře. Požár byl 
uhašen krátce po čtrnácté hodi-
ně. Začátkem března zasahovali 
hasiči v polyfunkčním zdravot-
nickém zařízení v  Obloukové 
ulici. Kromě jednotky HZS a ve-
litelského vozu sem musel vyjet 
i chemický vůz. Jednalo se o roz-
lití většího množství nebezpeč-
né kapaliny, dezinfekční látky, 
která je nebezpečná při pozření, 
vdechnutí nebo v uzavřené míst-
nosti. Rozlita byla ve skříňce, 
kde se skladovala. Prostor byl 
vyvětrán, látka zneutralizována, 
sebrána a odvezena k likvidaci. 
K  újmě na zdraví nedošlo ani 
u zdravotníků, ani u hasičů.  

— Karel Duchek, člen Komise 
bezpečnostní

Vlastní noviny
Pro občany Prahy 10 vydává koalice VLASTA jaro 2018

Konec hazardu? V nedohlednu!
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Budova naší radnice potře-
buje v nejbližší době rekon-
strukci jako sůl. Jak vyplývá 
ze znaleckého posudku, tera-
sami dovnitř zatéká, rozpadá 
se obvodový plášť, dožívají 
rozvody a  výtahy. Drahé je 
i  vytápění a  provoz. Nejde 
však jen o  špatný technic-
ký stav. Přemýšlet se musí 
i  nad funkcí budovy, která 
bude sloužit veřejnosti další 
desítky let. 

Radnice na Vršovické ulici 
odpovídá svojí podobou před-
stavám o fungování veřejné 
správy v roce 1971, kdy byla 
vyprojektována. Od té doby 
se mnohé změnilo jak ve 
fungování radnice, tak co do 
nároků na komfort občanů. 
Přitom máme překvapivě dob-
ré podmínky, abychom provoz 
radnice změnili. Nosná kon-
strukce budovy je železobeto-
nový skelet, který umožňuje 
změnit uspořádání vnitřních 
prostorů. Ve veřejném vlast-
nictví jsou i pozemky kolem 
stávající radnice a KD Eden. 
Je tedy možná i přístavba. 

Má-li dojít k výměně kom-
pletního opláštění budovy, 
elektroinstalace a  další in-
stalace, včetně výtahů, kom-
pletní skladby střech a  zů-
stane-li tak téměř jen nosná 
konstrukce, existuje šance vy-
užít stamilionovou investici 

k úpravě uspořádání a fungo-
vání radnice. Stávající vlád-
noucí koalice však této šance 
zdá se nechce využít. Stručně 
řečeno: po rekonstrukci bu-
dou mít občané radnici, která 
bude vonět novotou, ale odpo-
vídat bude potřebám sedmde-
sátých let 20. století.

Naše vize 
Pro kvalitní a  smyslupl-

nou rekonstrukci budovy 
radnice na výši doby přitom 
úřad už podklady má. V roce 
2013 si nechal vypracovat 
rozsáhlou rešerši nově rea-
lizovaných, rekonstruova-
ných a projektovaných rad-
nic u nás i v Evropě. Z ní lze 
odvodit tyto trendy:
Úřad přátelský k  uživate-
lům. Přepážky s nejčastějšími 
agendami jsou u nově budo-
vaných radnic hned u vstupu 
v jedné společné hale. Najde-
me tam i odjezdy MHD, dět-
ské koutky, sezení na kafe, 
knížku a notebook.
Digitalizace. Některé agendy 
ubývají a jiné přibývají. Ko-
lik přepážek bude zapotřebí 
za dva roky, nevíme. Budo-
va ale musí fungovat ekono-
micky a pohodlně i po těchto 
změnách. Přepážkové haly 
soudobých radnic jsou proto 
univerzální, tak trochu jako 
obchodní pasáž. 

Důraz na informační služby. 
Otevřené radnice = kvalitní 
informace. V hale najdeme 
investiční záměry i přehled 
o aktuálních akcích. Jedna-
cí sál zastupitelstva je sa-
mozřejmě dobře přístupný 
a pohodlný. 
Sdílení zasedacích místnos-
tí. Trendem doby je neizolo-
vat se, ale vzájemně spolu-
pracovat. Na koncepčních 
materiálech spolupracují 
úředníci z  různých oborů. 
K  tomu je třeba mít méně 
formální prostory pro pora-
dy. Zasedačky a sál zastupi-
telstva mají být využívány 
i mimo pracovní dobu. 

Spokojení občané 
i úředníci

Moderní radnice bývají 
rozděleny na dvě části. Prv-
ní tvoří velká hala s  často 
navštěvovanými agendami – 
přehledná, pohodlná, infor-
mující. Druhou tvoří kance-
lářský blok – zde je prioritou 
klid a  dobré podmínky pro 
spolupráci. Chceme, aby se 
radnice Prahy 10 těmto tren-
dům maximálně přiblížila. 
Aby občanům nabídla pří-
jemné prostředí, kde si vše 
vyřídí rychle a  dozvědí se 
co nejvíc, a úředníkům aby 
poskytla kanceláře na výši 
doby. 

Zde se možná zeptáte, jak 
na to. Postup není tak složitý. 
To, co je a bude omezující, je 
ale stále horší stav budovy. 
Jednotlivé kroky by mohly vy-
padat takto:

1. Připrava zadání pro 
architekty. Detailní popis 
potřeb radnice i moderních 
trendů. V  minulých letech 
bylo takové zadání už téměř 
vytvořeno. Existuje i zpětná 
vazba veřejnosti.

2. Formou soutěže o návrh 
nebo paralelním zadáním se 
získá několik návrhů rekon-
strukce. Návrhy prověříme 
studií proveditelnosti. Opět 
k nim od občanů a úředníků 
vznikne zpětná vazba.

3.  Zpracování studie 
a dokumentace pro územní 
rozhodnutí podle studie. Je 
třeba znát celkovou koncepci 
a realizovatelnost po etapách. 
Po etapách se zpracují i další 
stupně projektové dokumen-
tace.

4. Proběhne rekonstrukce, 
opět po etapách.

Zahájení rekonstrukce by 
se tímto postupem prodloužilo 
zhruba o jeden rok. Za pohodlí 
a lepší fungování radnice na 
dalších dvacet let to podle na-
šeho názoru stojí.  

—  Renata Chmelová, ve 
spolupráci s architektem 

Petrem Klápště.

Spíše než vzdálená budouc-
nost je ale zajímá omítka pa-
dající na zaparkovaná auta, 
havarijní stav teras a katastro-
fální stav podchodu u tram-
vajové stanice Koh-i-noor… 
SVJ začala s vedením  městské 
části intenzivněji komuniko-
vat na sklonku roku 2017. Na 
jednání zastupitelstva 12. 3. 
jsem shrnula postoje Společen-
ství vlastníků jednotek takto: 

„Jako vlastníci nemovitostí 
v bezprostřední blízkosti úřadu 
bychom byli rádi informováni 
o časovém plánu rekonstrukce, 
o jejím rozsahu a přínosech, 
které pro nás bude mít, ale 
také o zátěži, kterou přinese.“ 
Moje další otázky adresované 
Radě najdete níže v boxu.  

—   Veronika Žolčáková, 
spolupracovnice Koalice 

VLASTA

V lednu došlo k soudnímu zrušení „Plánu 
zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Praha“. Dokument měl zajistit koncepční 
přístup k této tak palčivé otázce. 

To, jak dopadne rekonstrukce radnice, zajímá 
i obyvatele přilehlého sídliště Vlasta.

Dožívající koalice Prahy 10 ohlásila na konci června 2017 záměr rekonstrukce budovy Úřadu 
ve Vršovické ul. Nebude se stavět nová budova ani na Hagiboru, ani na Strašnické (tam bude 
opravena stará škola pro svůj původní účel). Sama rekonstrukce ale budí velké rozpaky.

Za kvalitnější 
ovzduší

Radnice 
očima 
sousedů

HROZBY  
PRO CHODCE  
I MAJETEK
„Jak bude řešena omítka 
padající na zaparkovaná 
auta? Jak havarijní stav 
oken a pochozích teras? 
Jak katastrofální stav 
podchodu u stanice Koh-
i-noor? Na projektovou 
dokumentaci budeme 
čekat mnoho měsíců, 
některé části radnice jsou 
ale v kritickém stavu už 
teď a ohrožují bezpečnost 
chodců i majetku.“

PRAŠNOST, 
AZBEST, 
KOMPLIKACE
„Průběh prací bude mít vliv 
na naše okolí z hlediska 
dopravy, parkování, kvality 
ovzduší apod. Kolik bude 
zabráno parkovacích míst, 
už teď nedostatkových? 
Jak bude sídliště 
zatíženo provozem aut, 
přivážejících a odvážejících 
stavební materiál, a jak 
prašností? Jaký dopad 
bude mít odstraňování 
azbestu?“ 

VELMI 
NEBEZPEČNÝ 
PODCHOD
„Opravy v podchodu 
u zastávky Koh-i-noor 
v minulých letech zalátaly 
pouze to nejhorší. Neustále 
tam kape voda. Přitom 
tudy jezdí mnoho rodičů 
s kočárky do ordinace 
dětského lékaře (vchod 
domu Uzbecká 1409/8). 
Podchod není osvětlen. 
Hlavně v zimním období, 
kdy chodník namrzá, je 
velmi nebezpečný.“

Oprava radnice:  
promarněná šance?

Budova stávající radnice potřebuje opravit a zmodernizovat.

Nebezpečný podchod 
u zastávky Koh-i-+noor

Kolony automobilů 
na Švehlově ulici.

http://www.vlasta10.cz


Proč jsi své aktivity po-
jmenoval „Malešice v po-
hybu“?

Hledali jsme šikovný název 
pro to, že se tady něco děje a že 
chceme věci rozhýbat. Což se 
nám myslím daří: pořádáme 
už šest velkých akcí do roka.

Pořádáš je sám?
Sám dělám přípravu. Na 

dobrý nápad se musí navázat 
zajištěním financí a partnerů 
akce a spoluprací s dalšími. 
Se správou webu a veškerou 
grafikou mi pomáhá brácha. 

Na konkrétní pomoc si zveme 
další lidi. Musím říct, že by 
se nám hodil další parťák do 
užšího týmu. Už je toho prostě 
moc (směje se).

Jakou akci si lidé oblíbili 
nejvíce?

V listopadu 2017 jsme po-
řádali 4. ročník lampionové-
ho průvodu. Na prvním se nás 
sešlo 40, na čtvrtém už 1000. 
Není to úžasné? Potkávají 
se tu lidé, kteří nemají moc 
času se vídat. Sem ale přijdou 
a jsou rádi, že si popovídají 

a  užijou si příjemný večer. 
Mám tu atmosféru rád. Dal-
ší tradiční akcí je Malešický 
pohár – závody na kolech pro 
děti. Třetí ročník v roce 2017 
byl předem beznadějně vy-
prodaný. Usmívám se, když 
si vzpomenu, jak tenhle závod 
vznikl, a kde je teď.

Kdo tě podporuje?
Nejvíc asi brácha. Je v tom 

se mnou od samého začátku. 
Skvělý parťák, stejně jako 
moje žena. Ta mi sice občas 
nadává, že pořád volám, cho-
dím na schůzky nebo dělám 
na počítači a mám méně času 
na rodinu. Na druhou stranu 
je na mě pyšná a podporuje 
mě. Každou akci s ní probí-
rám, a  když je to potřeba, 
pomáhá mi s přípravami. Na 
všem se podílejí i moji kama-
rádi, kteří dotváří náš tým.

Jaké jsou na akce ohlasy?
Převážně pozitivní, za což 

jsem velmi rád. Radost a spo-
kojenost lidí, kteří na akci 
přijdou, je tou největší od-
měnou. Vyloženě negativní 
reakce zatím nebyla, spíš pár 
poznámek a podnětů od ná-
vštěvníků, které nás posouvají 
dál. Díky nim víme, co může-
me zlepšovat.

Kde bereš inspiraci? Po-
stupuješ podle nějakého 
plánu?

V  mnoha případech jsou 
inspirací moje děti. Většina 
akcí je totiž pro děti nebo pro 
rodiny s dětmi. Jediné, v čem 
mám systém, je rozložení akcí 

do celého roku. Pořádáme šest 
velkých akcí do roka, tedy zhru-
ba jednu za dva měsíce. Každá 
zabere 3 až 6 měsíců příprav.

Co plánuješ do budouc-
na? A vidíš nějaké zlepšení 
v sousedských vztazích?

Rád bych rozjel několik no-
vých věcí, ale zatím o nich víc 
neprozradím. Některé nápady 
mi byly totiž ukradeny, nebo 
hůř, využity k politické propa-
gaci. Půjde o záležitosti zamě-
řené na komunitu a proměnu 
veřejného prostoru. Co se týká 
sousedských vztahů, vidím za 
poslední tři roky posun, ale je 
na tom třeba neustále praco-
vat. Získal jsem za poslední 
dva roky spoustu nových ka-
marádů i  spolupracovníků. 
Dávám si trochu za úkol, aby 
naše akce pomáhaly tomu, aby 
se naše komunita více poznala, 
začala fungovat spolu, scházet 
se a starat se o prostor, v němž 
žije. Nebude to hned, ale vě-
řím, že to přijde.

Jak vypadá spolupráce 
s Městskou částí? 

Jsou dvě sekce: radnice 
a úřad. S úřadem mám skvě-
lé vztahy: vždycky mi pomohl 
a vyšel vstříc. Radnice, tedy 
politické vedení, má velkou 
příležitost v zapojování ne-
ziskového sektoru do dění na 
Praze 10, ale moc toho nevyu-
žívá. Spousta oddílů, spolků 
a neziskových organizací dělá 
skvěle svou činnost a má ji 
zmáknutou. Vezměme si Dny 
Prahy 10. Desetidenní akce, 
za kterou Praha 10 utratí ko-
lem 2 milionů korun. Nejvíc 
stojí megalomanské estrády. 
Přitom by to mohlo stát tře-
tinu a bylo by za to víc „mu-
ziky“. To by ale musela exis-
tovat ochota neziskový sektor 
zapojit. Každé z organizací 
stačí velmi málo, aby uspořá-
dala třeba celodenní turnaj. 
Když těch organizací budou 
desítky, byl by program na 
deset dní zajištěný, bylo by 
ho mnohem víc a  navíc by 
se dost ušetřilo z městského 
rozpočtu.  

—  Připravil Pavel Mareš
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Chceme tady věci rozhýbat!
Vedoucí pobočky jedné salaterie a zakladatel spolku „Malešice v pohybu“ nemyslí  
jen na sebe a na svou rodinu. Jeho entuziasmus ve prospěch Malešic je obdivuhodný.

Filip Vránek (33) se do veřejného dění zapojil před 
čtyřmi lety, když v Malešicích uspořádal první lampiónový 
průvod. Pokračoval dětskými závody na kole, hudebním 
festivalem, zdejším Zažít město jinak, masopustem...  
Akce navštěvují stovky lidí. „Malešice jsou pro mě srdeční 
záležitost. Domov, rodina a přátelé. A sousedé, s nimiž se 
postupně poznávám,“ říká v rozhovoru pro Vlastní noviny.

Zahrada ve městě.  
Už pošesté!

Tradiční akce „Společně 
ukliďme Prahu 10“ se letos 
v souladu s kampaní „Ukliď-
me svět, ukliďme Česko“ ko-
nala v sobotu 7. dubna. V Pra-
ze 10 lze s podporou iniciativy 
Společně pro Desítku a Úřa-
du MČ Praha 10 organizovat 
dobrovolnický úklid určité lo-
kality prakticky po celý rok. 
Uklízely se opět malešický 
lesík, dětská hřiště, Trojme-
zí, okolí Botiče ve Vršovicích, 
zelená zákoutí Bohdalce a Sla-
tin atd.. Abychom si tu bez 
obav mohli jít bezpečně za-
běhat, projít s kočárkem nebo 
uspořádat piknik. Každý rok 
se přidávají další pomocníci 
(letos více než 300) a někdy 

se objeví parta, která uklízí 
tam, kde se dosud neuklíze-
lo. V Malešicích se už uklízí 
jen běžný odpad. Většinu 
černých skládek se podařilo 
zlikvidovat, nové se vyskytují 
jen výjimečně. Kromě samot-
ného úklidu klademe velký 
důraz na prevenci. Nakládání 
s odpady se věnuje stále větší 
pozornost. Úklidů se účastní 
rodiny s malými dětmi, pro 
které se připravují doprovod-
né programy, jako třeba vy-
pouštění netopýrů na Trojme-
zí nebo pečení buřtů. A pama-
tujme si: Prahu 10 uklízíme 
pro sebe, ne po sobě! 

—  Martin Moravec, 
koordinátor akce

Na dalším stánku prodá-
vá Johanka (13) vlastnoruč-
ně zasázené sazenice máty 
a  netřesků. Do toho hraje 
harmonikář. Měli jsme tu 
i živé netopýry. Jestli jste byli 
na šesté Zahradě ve městě na 
prostranství před Klubem K2 
na Zahradním Městě, víte, 
jak hebouncí jsou... 

Po několika pohádkových 
lesech, pořádaných Klubem 
a Školkou K2 v hostivařském 
lesoparku, vznikl v Kádvoj-
ce nápad na akci, která bude 
vycházet z lokality, kde klub 
sídlí – ze Zahradního Města. 
Myšlenka se potkala s jiným 
novým nápadem – tentokrát 
od MČ Praha 10 – s tzv. „Zá-
sobníkem projektů“. Zásob-
ník projektů umožňuje ob-
čanským spolkům ucházet se 
o financování nápadů, které 
sbližují město s lidmi. Přiro-
zeně se tak vytváří vztah lidí 
k místu, kde žijí.

Cílem naší naučné stez-
ky je především zpestřit ro-

dinám s  dětmi procházky 
v okolí jejich bydliště. Přinést 
jim nové informace a podně-
ty k zamyšlení. Ale hlavně: 
vytvořit vztah k místu, kde 
žijí. Informačních tabulí je 
v ulicích Zahradního Města 
už osmnáct: obsahují infor-
mace o historii místa a o rost-
lině, která dává ulici jméno. 
Děti poznávají život rostlin 
prostřednictvím celé řady otá-
zek, pokusů a cvičení. V roce 
2016 byla naučná stezka „Za-
hrada ve městě“ obohacena 
o zvonkohru ve Zvonkové uli-
ci a v roce 2017 přibyl v ulici 
Podléšková dřevěný objekt 
„Bludiště ke královně“ a la-
vička ve tvaru mravence. 
Každý rok, když otevíráme 
novou část naučné stezky, se 
na Zahradě ve městě sejdou 
zastupitelé napříč politickým 
spektrem. Při hrách a zábavě 
se snadno zapomene na poli-
tické spory a půtky. 

—  Ivona Živná  
a Karin Marques

Ondřej (14) s Kačkou (12) vaří na stánku 
čaj, kávu a zapékají tousty. Opodál rodina 
Kolářových navezla kupu fošen, prkýnek, 
polen a s hřebíky, kladivy a pilou vytvořila pro 
návštěvníky improvizovanou truhlárnu. Děti 
zatloukají a pilují – a jsou v sedmém nebi! 

MAPA PRO 
PŘEDŠKOLÁKY
Procházku po Zahradním 
Městě zpříjemňuje nová 
interaktivní mapa „Zahrada ve 
městě – procházka pro celou 
rodinu“ se zakreslenými prvky 
naučné stezky, samolepkami, 
magnetem, hracími karty Černé skládky mizí

Jedno z příjemných odpolední na „Malešičáku“.

a papírohrátky. Sada plná 
úkolů, her a ilustrací je určena 
především pro předškolní děti.
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