
Lípa svobody stála kdysi na 
křižovatce ulic Záběhlické a U Zá-
běhlického zámku, komunisté 
ji ale nechali pokácet (oficiálně 
kvůli bezpečnějšímu provozu, 
neoficiálně kvůli spojitosti 
s prezidentem Masarykem). 

Nová lípa vysazená Rena-
tou Chmelovou stojí u spla-
vu Botiče. Název autobusové 
zastávky U  Lípy tak od 26. 
května 2018 dává znovu 
smysl. Na slavnost se přišlo 
podívat 220 záběhlických 
sousedů. Přijel i  „sám Ma-

saryk“ v  historickém voze 
Lincoln z roku 1928. Nechy-
běla dobová hudba, fotogra-
fie a  vzpomínky záběhlic-
kých rodáků. Na Den české 
státnosti 28. září se chystá 
položení památné kamenné 
desky a uložení časosběrné 
schránky ke kořenům lípy, 
kde mohou místní psát vzka-
zy pro budoucí generace. 

Poděkování patří za přípra-
vu celé akce rodině Rytířově, 
Zdenku Rytířovi pak zvláště 
za věrné ztvárnění prezidenta 

Masaryka. Václavu Kafkovi, 
prezidentu Veteran Car Clu-
bu, a jeho kolegům děkujeme 
za bezplatné zapůjčení histo-
rických automobilů a Davidu 
Golstajnovi, majiteli restau-
race U Rysů, za zajištění ob-
čerstvení. 

Přijďte se podívat do Zá-
běhlic ke splavu, jak se zelená 
naše lípa! 

— Renata Chmelová, 
senátorka Prahy 10 a vaše 

sousedka ze Záběhlic

Četla v našich jarních Vlast-
ních novinách o  prázdných 
bytech. Bydlí ve Vršovicích ve 
čtyřpatrovém domě, kde je 11 
ze 43 bytů volných. Prázdné 
byty přitahují vandaly, v domě 
bývá často hluk a nepořádek. 
Paní Janě i  jejím sousedům 
vadí také to, že musí platit více 
za energie – vytopit byt, který 
sousedí s prázdnými byty, je 
o dost dražší.

Jeden z  bytů je volný od 
roku 2009, jak jsme se dozvě-
děli z  odpovědi správcovské 
firmy na infožádost poslan-
kyně Olgy Richterové. Je ne-
opravený a údajně vyčleněný 
pro případ havárie. Dva z vol-
ných bytů jsou dokonce opra-
vené a volné od roku 2015. Do 
losování o pronájem volných 
bytů, které letos již podruhé 
MČ Praha 10 pořádala, šly 
z  domu paní Jany dva byty 
– jeden opravený a jeden ne-
opravený. Logiku to žádnou 
nemá. Nedalo nám to a spo-
čítali jsme, o kolik MČ přišla 
na nájemném. Jen v tomto je-
diném domě do června 2018 
činilo podle našich propočtů 
ušlé nájemné bezmála tři mi-
liony korun.

Častým argumentem sou-
časného vedení radnice je, 
že byty se opravují postupně 
a najednou je opravit nelze. 
Dobrá. Podívali jsme se tedy 
na to, kolik už opravených 
bytů zůstává prázdných. Pod-

le údajů z března 2018 je to 69 
bytů (22 z nich nešlo do žád-
ného losování). Proč trvá tak 
dlouho pronajmout opravené 
byty?! Žádný soukromník by se 
svým majetkem nejspíš takhle 
nenakládal. Sečteno a podtr-
ženo: systém správcovských 
firem je nepřehledný. Výbě-
rové řízení na nového správce 
se nedaří dotáhnout do konce. 
Trvá od roku 2015 a momen-
tálně bylo zrušeno a bude vy-
psáno znovu. Souhrnná výše 
dluhů na nájemném je přes 80 
milionů. Prázdných bytů bylo 
v první čtvrtině roku 2018 cel-
kem 326. Chybí koncepce byd-
lení. To všechno je velmi špat-
ná vizitka starosty Nováka.

Co je třeba udělat a co za-
čne koalice VLASTA dělat? Za-
čneme systematicky pracovat 
s  pohledávkami. Co nejvíce 
bytů rychle opravíme a pro-
najmeme. Revidujeme pra-
vidla losování bytů a vstupní 
kritéria. Zrevidujeme byty 
krizové intervence. Příjmy 
z pronájmů a prodejů z velké 
části investujeme zpátky do 
bydlení. Nastavíme spolupráci 
správcovské firmy s městskou 
částí tak, aby mohla okamži-
tě začít pracovat s nájemní-
ky, kteří přestanou platit. 
Budeme hledat vhodná řešení 
předtím, než dluhy začnou ne-
kontrolovaně růst. Připravíme 
střednědobý plán nakládání 
s byty, jež jsou strategickým 
majetkem Prahy 10. Konec 
bezradné radnice. Dejte nám 
to na starost!  

— Veronika Žolčáková

Prázdné byty:  
symbol bezradné  
radnice

Lípa svobody

REPORTÁŽ 
Z NAŠÍ 
KAMPANĚ str. 2 

Záběhlická slavnost přilákala dvě stovky diváků. Nesla se v decentním prvorepublikovém 
duchu. Most mezi staletími stavěli senátorka Chmelová a prezident Masaryk.
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Na rozdíl od jiných stran 
s vámi mluvíme celé čtyři roky, 
nejen před volbami. Držíme 
se hodnot, které lze shrnout 

do hesla: Zdravý život – zdravá 
radnice – zdravé finance! Naše 
desatero je souhrnem toho 
nejdůležitějšího, na co se od 

nás můžete těšit. Můžeme se 
5. a 6. října těšit na váš hlas? 
Konec bezradné radnice. Dejte 
nám to na starost!   

Desatero koalice VLASTA
Koalice VLASTA vyjela 19. května se svým karavanem Vlastíkem, s mapami 
čtvrtí Prahy 10 a s lístečky na poznámky mezi   vás, občany Prahy 10. 

Lípa v Záběhlicích byla kdysi symbolem demokracie a obnovy české státnosti. 
Ke 100. výročí vzniku Československa nechala senátorka Renata Chmelová 
tento strom znovu vysadit, v těsné blízkosti místa, kde lípe dříve rostla.

•  Obnovíme pro vás obecní 
noviny Prahy 10.

•  Opravíme prázdné obecní byty, 
aby bylo bydlení dostupnější.

•  Více míst ve školkách a co 
nejrychlejší investice do 
zanedbaných škol.

•  Realistické, a ne chaotické 
investice do majetku Prahy 10!

•  Nová výstavba musí respektovat tu 
stávající. Ale musíte o ní vědět včas!

•  NE Malešickému překladišti, 
ANO zelenému Trojmezí.

•  Místo estrád kulturní a sousedské 
akce ve vašem okolí.

• Nulová tolerance hazardu!

•  Více míst pro teenagery, spravedlivá 
podpora sportovním klubům.

•  Zdravé stromy, čistší 
chodníky, bezpečné ulice.

Praha 10 dnes přichází o miliony z nájmů obecních 
bytů. Koalice VLASTA chce obecní byty co 
nejrychleji opravit, aby bylo bydlení dostupnější. 
K tématu se nám minulý měsíc ozvala paní Jana. 

Demokracie 
zapouští 
kořeny, roste 
a sílí pozvolna. 
Stejně jako 
tato lípa.

Francouzská 464/62:  
Dva byty prázdné od r. 2011 
městská část zrekonstruovala 
v r. 2015. Do losování 
(o nájem obecních bytů)  
šly až 21. dubna 2018.  
Proč Praze 10 trvá tak  
dlouho pronajmout  
opravené volné byty?
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Při rozhovorech s více než 
5000 z vás  jsme získali přes 
700 konkrétních námětů na 
zlepšení z míst, kde žijete. 
Všechny tyto vaše připomín-
ky nyní dál zapracováváme 
do programu Koalice VLAS-
TA, který představíme začát-
kem září.

Chceme, aby Praha 10 byla 
lepší místo pro život. Za rok 

i za 10 let. Na Praze 10 všichni 
dlouho žijeme, bydlíme a pra-
cujeme. Víme, jak by se vaše 
lokalita mohla rozvíjet. 

Dejte nám důvěru 
v komunálních volbách 
na podzim 2018! 

Náš tým, vedený Renatou 
Chmelovou, změní komunál-
ní politické poměry konečně 

k lepšímu. Chceme politiku 
bez kmotrů, bez menších i vel-
kých zlodějen, bez podivných 
penězovodů a loutkářů v po-
zadí. Chceme Prahu 10 s mo-
derními čtvrtěmi a vysokou 
kvalitou života pro všechny 
obyvatele. 

— VLASTA – koalice občanů 
Prahy 10 / KDU-ČSL / STAN / 

Desítky pro domácí

19. května jsme na 
Kubánském náměstí 
zahájili kampaň do 
letošních komunálních 
voleb. S karavanem, 
kterému říkáme Vlastík, 
jsme během května 
a června projížděli Prahu 
10 křížem krážem. 

Konec bezradné radnice. 
Dejte nám to na starost!

Podepsáno, 
startujeme!

Občané Prahy 10 (nestraníci),  
KDU-ČSL Praha 10, Starostové 
a nezávislí Praha 10 a hnutí Desítka pro 
domácí podepsali Koaliční smlouvu pro 
volby do Zastupitelstva MČ Praha 10.

Všichni jdeme do voleb s obrovskou 
chutí!  Naše spojenectví je pevné. Jsme 
bohatší o čtyři roky zkušeností ze 
zastupitelstva. Přivítali jsme do našeho 
týmu nové lidi. Umíme problémy nejen 
rozpoznat, ale i konkrétně řešit!

Náš karavan Vlastík s mapou vaší 
čtvrti, naše již sedmé Vlastní noviny 
a čtyři roky nepřetržité komunikace 
s vámi, hrdými občany Prahy 10, 
jsou toho důkazem. Nechodíme 
za vámi až před volbami, ale 
průběžně. Jen to je věrohodné!

Ve volbách 5. a 6. října 2018 vám 
nabídneme odpovědnou a vstřícnou 
správu Prahy 10 a bezúhonné 
a kompetentní kandidáty, kteří jsou 
schopni najít dlouhodobá řešení. 

Děkujeme za vaši důvěru! 

5. června

19. května

Zahájení kampaně na Kubánském náměstí, 
kam jsme se ještě pětkrát vrátili.

22. května

Dlouho odkládaná rekonstrukce prostranství  
před obchodním centrem Cíl trápí úplně všechny.

24. květnaStrašnice 28. květnaMalešice

Kolem metra na Strašnické projdou denně tisíce lidí, 
kteří se ptají, jestli a jak se bude tato lokalita rozvíjet.

Malešická poliklinika je smutným příkladem 
šlendriánu minulých vlád Prahy 10 (viz strana 3).

30. květnaVršovice

Na Skalku vedení MČ Praha 10 dlouho zapomínalo.
My se jí věnujeme opravdu systematicky.

V okolí Edenu a v celých Vršovicích  
je největším problémem parkování a možnosti 
trávení volného času pro teenagery.

Karavan Vlastík na cestách Prahou 10.
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• Kvůli tvrdohlavosti komuni-
stů, k nimž se přidala část koa-
lice, se neschválili přísedící Ob-
vodního soudu. Koalice VLASTA 
důrazně kritizovala, aby mezi 
členy soudního senátu byla 
i nadále Jana Čunátová, place-
ná předsedkyně dnešního Kon-
trolního výboru Zastupitelstva, 
předlistopadová komunistická 
kádrová rezerva a po listopadu 
plagiátorka diplomové práce.

• Zastupitelstvo schválilo vyšší 
počet zastupitelů pro příští vo-
lební období ze současných 40 
na 45. My jsme chtěli zachovat 
současný počet kvůli předvída-
telnosti a nezvyšování nákladů. 
Zásadní je, že volby chceme vy-
hrát! Je jedno, při jakém počtu 
zastupitelů. Odmítáme staré 
pořádky. Svěřte prosím bezrad-
nou radnici do rukou zodpověd-
nější politické reprezentace!

• Bez našich hlasů byl 
schválen i  Závěrečný účet 
MČ Praha 10 za rok 2017. Jde 
o velmi špatnou vizitku dneš-
ní koalice. Schválila se první 
část zásadních připomínek 
k Metropolitnímu plánu – viz 
výše.

• Neschválilo se zrušení ve-
řejné zakázky na rekonstruk-
ci Kina Vzlet ve Vršovicích. 
Za dalších 37 milionů Kč bez 
DPH je tedy bude rekonstruo-
vat firma VISTORIA, spojená 
s kontroverzním zbohatlíkem 
a  bývalým radním Prahy 10 
Tomášem Hrdličkou.

Aktivně jsme  
žádali o...
• Zařazení informace o stavu 
zakázky rekonstrukce Polikli-
niky Malešice. Plánovaný ter-
mín dokončení rekonstrukce 
31. 12. 2020 se bohužel jeví 

jako nerealizovatelný. Koalice 
nevyhověla.

• Reakci starosty Nováka na 
pokračování spolupráce MČ 
Praha 10 s  Janem Čížkem, 
vydavatelem tiskoviny Praha 
10 a kandidátem Okamurovy 
SPD v Praze. Peníze na inzerci 
v této tiskovině pocházejí od 
daňových poplatníků Prahy 10. 

• Informaci, zda se ve škol-
kách dodržuje smlouva o vý-
uce angličtiny a zda učitelé 
poskytují souhrnná i  díl-
čí hodnocení dětí uložená 
smlouvou. 

• Informace týkající se re-
konstrukce radnice: časový 
výhled, vyhodnocení nabí-
dek, informace pro občany. 
Tato koalice je nejen bezrad-
ná, ale i mlčící.

• Bližší informaci k výběro-
vému řízení na firmy, které 
spravují byty v Praze 10. Proč 
byla zakázka opět zrušena 
(a my platíme ohromné pe-
níze navíc)? Jak dlouho vše 
ještě potrvá?

• Kroky týkající se případné 
trasy tramvaje v Malešicích. Co 
v této věci dělala Praha 10? 

Zběsilá privatizace
Městská část Praha 10 

získala areál polikliniky 
v Plaňanské do správy v roce 
1998 s tím, že do roku 2008 
musela zajistit fungování 
přesně specifikovaných lékař-
ských odborností. Poliklinika 
fungovala jako příspěvková 
organizace do roku 2004. Teh-
dy byla pronajata firmě ME-
DIFIN. Smlouva uzavřená do 
konce července 2020 za roční 
nájemné za nemovitost ve výši 
5,02 mil. Kč ročně (bez DPH 
a s inflační doložkou) umožňo-
vala městské části každoročně 
navýšit nájemné až o 100% in-
dexu nárůstu spotřebitelských 
cen. Kdyby této šance využíva-
la a nájemné tzv. indexovala, 
bylo by dnes roční nájemné 
o 1,2 mil. Kč vyšší. Nevyuží-
vala, není vyšší.

Nevýhodné smlouvy 
a šílené nápady

K  zásadní změně smluv-
ních podmínek mezi MČ 
Praha 10 a firmou MEDIFIN 
došlo v roce 2013. Tehdy byla 
smlouva prodloužena o 10 let 
do roku 2030. Nájemné bylo 
sníženo na polovinu, nejspíš 
jen za ústní slib firmy MEDI-
FIN, že provede stavební úpra-
vy interiéru polikliniky na své 
náklady. Právně vzato, došlo 
k ohromnému zhoršení pozi-
ce MČ Praha 10. Právník, kte-
rý měl na změně smluvních 
podmínek podíl, stále radí 
současnému starostovi a sedí 
v představenstvu akciovky Pra-
ha 10 - Majetková.

Několik let poté se mlu-
vilo o tom, že MEDIFIN zre-
konstruuje vnitřek a městská 
část plášť a střechu budovy. 
V listopadu 2014 byla s firmou 
SUBTERRA uzavřena smlouva 
na první etapu rekonstrukce 
obvodového pláště a střechy 
Polikliniky Malešice. V červ-
nu 2015 ale městská část od 
smlouvy odstoupila. Souběž-
ně rekonstruovat jeden objekt 
dvěma subjekty se ukázalo 
jako naprosto nevhodné. Fir-
ma MEDIFIN žádnou ze slíbe-
ných oprav, za které dostala 
snížené nájemné, samozřejmě 
neprovedla...

Termín dokončení 
v nedohlednu

Na jaře 2017 dojednalo ob-
měněné vedení MČ Praha 10 
s firmou MEDIFIN memoran-
dum o dalším postupu. Na-
vazující smlouvy se podařilo 
podepsat až později s právním 
nástupcem původní firmy: 
MEDIFIN - ZDRAVOTNÍ SLUŽ-
BY, a. s. Tato firma složila na 
jistotní účet 44 milionů ko-
run. Zdá se to jako výhra, ale 
je to jen rozdíl mezi plným 
a sníženým nájemným za léta 
2013–2030. Ostatní věci ne-
jsou příliš výhodné. Nájemní 
smlouva je dále prodloužena, 

a to až do roku 2032. MČ Pra-
ha 10 kompletně zrekonstruu-
je celou polikliniku. Půjde jen 
o  rekonstrukci, objem poli-
kliniky se nezmění. Po dobu 
rekonstrukce by polovina po-
likliniky měla být v provozu, 
některé lékařské profese bu-
dou ordinovat v sousedním BD 
Malešice.

Praha 10 se ovšem zavázala, 
že zrekonstruovaný objekt zko-
lauduje do konce roku 2020. 
Pokud to nestihneme, bude 
se nájemní smlouva úměrně 
prodlužovat. Takže dlouhodobý 
nájem může trvat i dál než jen 
do r. 2032. Nájemné, jež platí 
nástupnický MEDIFIN - Zdra-
votní služby, je poloviční ve 
srovnání s rokem 2004. Zvýšit 
je lze pouze inflační doložkou, 
kterou nelze uplatnit zpětně, 
anebo po vzájemné dohodě 
obou stran. Jenže na ní MEDI-
FIN - Zdravotní služby nebude 
mít žádný zájem.

Závazky Městské části Pra-
ha 10 vzniklé za éry starostů 
Milana Richtera a  Bohumi-
la Zoufalíka a místostarosty 
Vladimíra Nováka (v roce 2004 
a především v roce 2013) si po-
neseme desítky let. Současné 
smlouvy snad umožní polikli-
niku zrekonstruovat. Za jak 
dlouho, je ale ve hvězdách. 
Městská část totiž podobně 
jako desítky dalších českých 
obcí v  době hospodářského 
boomu nemusí najít dodavate-
le na realizaci svých zakázek. 

Jiné varianty
Je velká škoda, že měst-

ská část nikdy neuvažovala 
o  jiných variantách řešení 
nevyhovujícího stavu poli-
kliniky než jen o částečné či 
úplné rekonstrukci. Polikli-
nika má charakter lehkého 
montovaného objektu, byla 
postavená v 70. letech s před-
pokládanou životností 40 let. 
Stavba obsahuje azbest, jehož 
likvidace je nesmírně složitá. 
Na návrh koalice VLASTA, aby 
se racionálně propočítalo, zda 
by nebylo výhodnější postavit 
zbrusu novou moderní poli-
kliniku, která by reflektovala 
potřeby 21. století, měla by 
chytřejší dispozice a zajištěné 
parkování, političtí konku-
renti jen poštěkávali. Nero-
zumné by nebylo ani uvažo-
vat o prodeji objektu. Rekon-
strukce by ležela na bedrech 
nového vlastníka. I v Praze 10 
přece bez problémů fungují 
zdravotnická zařízení v sou-
kromých objektech. Variant 
bylo více, žádná z nich ale ne-
byla pečlivě analyzována a vy-
hodnocena. Evergreen zvaný 
Poliklinika Malešice nás tedy 
bude určitě provázet i v dal-
ších letech. 

— Lucie Sedmihradská, 
členka Finančního  

výboru a Výboru pro 
strategické investice

Připomínkujte 
Metropolitní plán!

Do 26. července máte 
jedinečnou možnost ovlivnit, 
jak se bude rozvíjet vaše okolí. 
Byli jsme jediní z Prahy 10, 
kdo v terénu během května 
a června vysvětlovali na 23 
místech Prahy 10 občanům, 
jak Metropolitní plán 
připomínkovat. Připravili jsme 
doporučení, jak postupovat při 
podávání připomínky a na co se 
při prohlížení výkresů zaměřit. 

Ten, kdo sleduje dění v Praze 10, si nemůže 
nevšimnout „prokletí“ Polikliniky Malešice. 
Neopravuje se a postupně chátrá. Mít přitom nablízku 
dobře vybavené centrum zdravotnických služeb 
bývá spíše výhodou než zátěží. Kvůli neuvěřitelnému 
chování staré gardy ODS tomu tak ale bohužel není.

V minulých volebních obdobích se nejvíc „paseky“ 
nadělalo v posledních měsících a týdnech 
vládnutí Rady. Narychlo se schvalovaly veřejné 
zakázky, prodlužovaly se smlouvy atd. atd. 
Považujeme proto za užitečné informovat 
o tom, co se dělo 11. června na Zastupitelstvu.

Půlrok před volbami 
stojí vždycky za to...

Spletitý osud 
malešické 
polikliniky Na špatný a ještě horší stav polikliniky i smluv s ní spojených 

se zadělalo za Richterovy a Zoufalíkovy éry. 

Doporučujeme vám sledovat 3 zásadní věci:

1. Výška budov
Klíčová otázka: Je 
výšková hladina budov 
na území, které znáte, 
nastavena adekvátně? 
V Metropolitním plánu 
jsme nalezli dost chyb, 
kdy zakreslená výšková 
hladina stávající 
zástavby neodpovídá 
realitě. Zaměřte se 
i na to, zda výšková 

hladina plánované 
zástavby je citlivá 
k zástavbě stávající. 

2. Hodnotné  
prostory
Klíčové otázky: Je 
dostatečně chráněno 
to, co v daném 
území považujete 
za hodnotné? Je 
zakreslen park tam, 
kde má být? Není na 

zeleni ve vašem okolí 
plánována výstavba?

3. Srozumitelnost
Je text Metropolitního 
plánu srozumitelný? 
Dokážete vyčíst, co se 
může na libovolném 
pozemku ve Vašem 
okolí postavit? 
Když něčemu 
nerozumíte, je lépe 
připomínku podat.

Co byste měli vědět
Základní informace: metropolit-

niplan.praha.eu. Připomínku mů-
žete podat elektronicky i písemně. 
Může je dávat fyzická i  právnická 
osoba. Čas máte do 26. července 
2018. Připomínky schválené MČ Pra-
ha 10 najdete na www.praha10.cz.

 Nejste si jisti tím, jak svou připo-
mínku podat? Ráda vám vše osobně 
vysvětlím ve své kanceláři na Kubán-
ském nám. 4, každé pondělí 15-17 
hod nebo po telefonické domluvě 
(724 022 964) kdykoliv jindy.  

— Renata Chmelová, členka 
Komise územního rozvoje Rady 

MČ Praha 10 a senátorka

Podrobný návod a vzory připomínek pro 
Prahu 10 naleznete na www.Vlasta10.cz.

Vlastní noviny
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Diskuse začala vášnivě na 
sociálních sítích. Postupně se 
ale uklidnila a proběhlo – i díky 
iniciativě zastupitelů koalice 
VLASTA – několik užitečných 
setkání všech zúčastněných 
stran. Původní návrh Florba-
lové školy Bohemians obsaho-
val vybudování nové haly a re-

konstrukci zbylého prostoru 
pro outdoorové a volnočasové 
aktivity. Nové sportoviště by 
bylo k  dispozici sportovním 
klubům, místní škole, jejíž 
ředitelka o novou tělocvičnu 
velmi stojí, a široké veřejnosti. 

Od nekomunikace 
k věcnému jednání

Totální absence komuni-
kace ze strany vládnoucích 
komunálních politiků ale 
vyvolala vlnu nevole u oby-
vatel sídliště Solidarita. Ti 
nechtějí přijít o své veřejné 
hřiště, obávají se zhoršení do-
pravní situace a v neposlední 
řadě vnímají halu jako cizí 
prvek v zástavbě pocházející 
převážně z přelomu 40. a 50. 
let. Občané sepsali petici 
proti nové hale, představili 

vlastní vizi revitalizace celého 
pozemku a zorganizovali ve-
řejnou debatu ve Strašnickém 
divadle. 

Zde se jejich zástupci, re-
prezentanti Florbalové školy 
Bohemians i  přítomní ko-
munální politici dohodli na 
vzniku pracovní skupiny, jež 
by chybějící vzájemnou ko-
munikaci dohnala. Z probí-
hajících jednání a diskusí se 
rýsuje hned několik variant 
výstavby nové haly. Ať už na 
Solidaritě nebo na dalších 

místech Prahy 10. Důležité 
je vnímat a přijímat připo-
mínky místních jako vážné 
a podstatné od počátku. 

V koalici VLASTA považu-
jeme za zásadní, že se celá 
situace uklidnila. Praha 10 
i  Florbalová škola Bohemi-
ans si zaslouží novou spor-
tovní infrastrukturu. Stejně 

tak si občané zaslouží férové 
a otevřené jednání ze strany 
vládnoucích politiků. Koali-
ce VLASTA na férovosti a ote-
vřenosti staví. Doufejme tedy 
v dobrý konec.    

— Václav Vlček,  
kandidát koalice VLASTA 

do Zastupitelstva Prahy 10 
za Desítku pro domácí.

Jaké je Strašnické divadlo 
divadlo? V čem je jeho síla 
a naopak v čem je náročné?

Říkám, že Strašnické di-
vadlo je srdcem Sídliště So-
lidarita, protože původně se 
na tom místě odlévaly panely 
pro okolní výstavbu. Přestože 
má budova  charakter kultur-
ního domu, od počátku slou-
žila jako divadlo, a to vždy se 
stálým souborem. Původně 
zde sídlil amatérský soubor, 
následovalo Divadlo Járy Ci-
mrmana, deset let fungovalo 
v budově divadlo Company.
cz, my jsme tu byli pět let. 
Ze střetu původně zamýšlené 
lokální funkce a činnosti sub-
jektů, které ji přesahovaly, 
vyplývá genius loci a síla bu-
dovy. Možná to tkví v samot-
né podstatě sídliště, které je 
takové česky „malé a naše“, 
ale postavené podle myšlen-
ky Le Corbusierova „zářícího 
města“. Náročné je Strašnic-
ké divadlo právě na vytvoření 
smysluplného konceptu, kte-
rý vyváženě spojuje lokální 
a uměleckou rovinu.  

Ovlivnila X10 Solidaritu? 
Jak?

Myslím si neskromně, že 
ano. Komunita získala díky 
nám dynamiku. Před pěti lety 
jsme se s  místními sezna-
movali na brigádách a sou-
sedských piknicích v parku. 
V listopadu 2017 jsme společ-
ně uspořádali lokální konfe-
renci TEDxSolidarityPark. To 
jsme myslím došli daleko. 
Velkou roli v tom sehrály tře-
ba site specific projekty X10, 
kterými jsme upozorňovali na 
výjimečné místní osobnosti, 
příběhy, témata. Každoročně 
jsme v divadle a okolí realizo-
vali  festival strašNICE, kte-
rý měl atmosféru sousedské 
slavnosti a zároveň razantní 
dramaturgický názor. Také 
jsme konkrétně zasahovali 
do veřejného prostoru. Napří-
klad první molo v parku bylo 
naší iniciativou, další jsme 
instalovali před divadlem – 
hlavně proto, aby na místě 
určeném pro diváky neparko-
vala auta. Obě mola se stala 
centrem komunikace. Přizná-
vám, že mě překvapilo, jak 
taková věc ovlivní okolí. Do 
veřejného prostoru jsme ale 
také instalovali příležitostně 
i  umělecké objekty. Kromě 
toho jsme podporovali sou-
sedské akce, nejen poskyto-
váním budovy, ale také tech-
niky, energií i vlastní prací. 
Bylo toho myslím hodně.

Šla bys do toho znovu? Za 
jakých podmínek?

Pokud mám říct obecně, 
jestli bych do něčeho takové-
ho šla znovu, tak rozhodně. 
Budovat něco z nuly je vel-
ká výzva. Musím říct, že to 
bylo jedno z nejkrásnějších 
životních období, které jsem 
zažila. Druhá část otázky ale 
zjevně směřuje k tomu, jest-
li bychom se na Solidaritu 
vrátili. A na to už tak jedno-
značně odpovědět nemůžu. 
Ano, je krásné něco pět let 
budovat a vidět, že to fun-
guje a má smysl. Ale zažít, 
jak je to jednoduše zničeno, 
je mezní životní zkušenost. 
V  tomto smyslu cítím po-
chopitelně velké rozčarová-
ní. Budu velmi upřímná. 
Z mého pohledu je politikům 
na Praze 10 zcela lhostej-
né, co zde v oblasti kultury 
vzniká a  funguje. Nedoká-
žou poskytnout projektům 
podporu, protože kultuře 
nerozumí, dokonce to sami 
přiznávají. Nejsou schopni 
rozpoznat kvalitu. Pravda je, 
že byl aktualizován grantový 
systém. Ten ale nemá defino-
vané žádné priority, protože 
Praha 10 nemá definovanou 
žádnou kulturní politiku. 
Odhlédnuto od uměleckého 
programu, patřili jsme k sub-
jektům poskytujícím měst-
ské části službu, kterou by 
si měla přímo objednávat, 

podporovat mimo grantový 
systém. Neměli jsme žádný 
umělecký důvod na Praze 10 
vyvíjet rodinný program, po-
hádky pro školy, komunitní 
akce. A  městská část tako-
vou službu není schopná ani 
propagovat. Aby bylo jasno, 
já si tady nestěžuju, že X10 
na Praze 10 končí. Kdyby 
měla radnice připravenou 
kvalitní koncepci, do které 
bychom nezapadali, tak nic 
neřeknu. Ale my končíme 
kvůli rekonstrukci, která 

bude kdo ví kdy a kdo ví jak 
a kdo ví, co bude po ní. Je to 
amatérismus. Kdybych byla 
paranoidní, tak by mě mohlo 
napadnout, že to byl záměr.

 
Chceš něco na Solidaritu 

vzkázat?
Děkuju všem za těch pět 

let. Byla to jízda. Doufám, že 
naši místní diváci si k nám 
najdou cestu i  na Prahu 1, 
do prostoru DUP39. Přeji So-
lidaritě, aby nepřišla o své di-
vadlo. Aby plánovaná rekon-

strukce nebyla jen plánem, 
po kterém zůstane prázdná 
budova jako třeba chátrají-
cí Kulturní dům Eden. Aby 
Strašnické divadlo neprošlo 
rekonstrukcí, která nelze 
zkolaudovat jako třeba kino 
Vzlet. Přeji Praze 10, aby kul-
tura byla řešena koncepčně 
a zároveň aby byly podporo-
vány projekty, které vzniknou 
zdola a  jsou funkční. Přeji 
Praze 10, aby se stala „září-
cím městem“.  

— Ptal se David Kašpar

Divadlo v „zářícím městě“

Hala a hřiště na Solidaritě 

Ve dnech 18.–20. května se Divadlo X10 festivalem LAST strašNICE rozloučilo 
s érou fungování ve Strašnickém divadle.  Soubor X10 komunikoval se svým okolím 
a ovlivňoval ho: komunitními akcemi, pohádkami pro školy, rodinným programem...

Klidné jarní vody na Solidaritě rozvířila debata 
o záměru hlavního města vybudovat – se souhlasem 
současného vedení Prahy 10 – multifunkční 
sportovní halu na hřišti u ZŠ Brigádníků.  

Lidé bydlící na sídlišti Solidarita dobře 
vědí, na jak skvělém místě žijí. 

Vize pro Solidaritu

Ústřední park má roli 
náměstí, které se každé 
odpoledne plní lidmi 
a stává se živým středem 
lokality. Atmosféra mezi 
řadovými domky je naopak 
poklidná a sousedská. 
Solidaritu musíme vnímat 
jako celek. Zásah na jednom 
místě se okamžitě projeví 
na místě jiném. Omezení 
dopravy v jedné ulici zvýší 
provoz v druhé. To je přece 
jasné, řeknete si. Tak proč 
neexistuje jasná představa 
o rozvoji Solidarity? Je 
záslužné řešit nové návrhy 
na úpravu parku – ale 
proč, když nevíme, co bude 
s dopravou...? Sportovní 

výbor Zastupitelstva hl. 
m. doporučil schválit 
záměr výstavby ohromné 
sportovní haly – ale proč 
si nepoložil otázku, co to 
tady udělá s parkováním... 
My doporučujeme, aby 
městská část Praha 10 
diskutovala s obyvateli 
Solidarity o rozvoji celého 
území. Nejen o tom, jak 
rozvíjet park, ale i co udělat 
s hřištěm u ZŠ Brigádníků, co 
s „Barčou“, co s okolím Staré 
školy i Strašnického divadla. 
Přemýšlejme v souvislostech 
a navrhujme řešení, na 
kterých bude největší 
shoda. Jsme toho schopní? 

David Kašpar

Co bude s hřištěm u ZŠ Brigádníků? Protnou 
se zájmy místních obyvatel a mladých 
sportovců? Chceme férové a otevřené jednání!

Rozhovor Davida 
Kašpara s Lenkou 
Havlíkovou, ředitelkou 
divadelního souboru X10, 
o minulosti a současnosti 
Strašnického divadla 
na Solidaritě.

Veřejné setkání přineslo návrhy,  
jak situaci kolem hřiště na Solidaritě řešit.
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V červnu proběhla na Malé 
Straně v Předsálí Jednacího 
sálu Senátu výstava „Plastiky, 
keramika, sochy a fotografie 
z  dílny Svatavy Vytlačilové 
Khaouaj“. Paní Khaouaj žije 
přes třicet let na  Praze 10. 
Své exotické příjmení přijala 
od manžela, jenž je zdědil po 
předcích, kteří přišli z Kaza-
chstánu do Turecka; vyslovu-
je se „Kavaž“  (paní Svatava 
si ale říká česky „Kovajová“). 
Pracuje se zahraničními stu-
denty – organizuje studium 
v angličtině pro studenty lé-
kařských fakult. Keramické 
práce jsou celé jejím autor-
ským dílem: od návrhu přes modelování, až po vypalování 

a glazování. Její práce jsou za-
stoupené v domácích i zahra-
ničních sbírkách. Věnuje se 
volné tvorbě i práci v ateliéru. 
Žila jistou dobu v Alžírsku, 
„krásné zemi s římskými vy-
kopávkami, které zatím nikdo 
neobjevil“. V Africe je podle 
ní „zemité přírodní spektrum 
barev, které inspirovalo a in-
spiruje“ její tvorbu. Krom ji-
ného vyučuje desítky seniorů, 
kteří se účastní jejích výtvar-
ných dílen a kroužků.  

Od konce roku 2017 se jako senátorka Prahy 10 zabývám komplikovanou situací na Úřadech práce.  
Na mnoha místech dochází ke zpoždění vyplácení dávek potřebným, seniorům a některým rodinám. 

Připomínka obětí nacismu, vzepětí Pražského povstání i brutality komunistického pronásledování. Lidice, Staroměstská 
radnice, pankrácká Sekyrárna, strašnické a motolské krematorium. Vlastní noviny přinášejí klíčové úryvky z květnových 
projevů senátorky Prahy 10. Věnovala je historii, které bychom se měli vyvarovat a z které bychom se měli poučit.

Velké komplikace 
na Úřadech práce

Moderní dějiny stále živé

Keramika  
z Desítky v Senátu 

Když se řekne „sociální 
dávky“, mnohým se auto-
maticky vybaví ti, kdo snad 
nechtějí pracovat. Jenže tak 
sociální systém nefunguje. 
Příspěvky od státu pomáha-
jí, aby lidé neupadli do úpl-
né chudoby. Pak by se totiž 
o ně stát musel postarat ješ-
tě víc. Nefunguje-li výplata 
dávek na Úřadech práce, jak 
má, někteří senioři a rodiny 
nemají peníze na věci běžné 
potřeby, jako je jídlo či pro-
středky osobní hygieny. A to 
je problém.

O celé situaci jsem se radi-
la s poslankyní Olgou Richte-
rovou a vyrazily jsme na jed-
nání s Kateřinou Sadílkovou, 
generální ředitelkou Úřadu 
práce ČR. Zajímala jsem se 
hlavně o zpožďování výplat 
dávek, ale i  o  dopady nové 
legislativy a problém výpla-
ty části příspěvku na živoby-
tí v poukázkách. A co jsem 
zjistila? Přes veškerou snahu 
chybí jen v Praze na Úřadech 
práce více než jedna desetina 
pracovníků. Kvůli změnám 
v zákonech se zvýšila nároč-
nost úředních úkonů. Za-
tímco dříve jeden pracovník 

zvládl vyřídit až 600 dávek 
měsíčně, letos je to v průmě-
ru jen 420. Stovky lidí (napří-
klad mladé maminky) poté 
na dávky, na něž mají nárok, 
dlouho čekají.

Jedním ze způsobů, jak 
ulehčit Úřadům práce a  zá-
roveň zvýšit komfort pro je-
jich klienty, je elektronizace. 
S paní ředitelkou jsme probra-
ly další možná řešení. Navrhla 
jsem vytvoření infografiky pro 
snadné vyplnění žádosti o pro-
dloužení rodičovské (změna 
výše výplaty rodičovského 
příspěvku). Věřím, že některá 
diskutovaná opatření budou 
brzy uvedena v život.

Zákony by měly život ob-
čanům usnadňovat, a  ne 
ztěžovat. Neměly by přinášet 
další administrativní zátěž, 
která je vposledku pro stát 
nevýhodná. Možná, že bude 
třeba legislativu opravit. A to 
je přesně důvod, proč pro vás 
jako senátorka pracuji. Malé 
změny k lepšímu znamenají 
mnohdy klidnější život pro 
všechny.  

— Renata Chmelová, 
senátorka Prahy 10,  

Dubče a Štěrbohol

Totality zasévají zlo  
do připravené půdy
Strašnické krematorium, 27. 4.,  
řeč za české oběti nacismu

Stojí před námi tři témata. Zlo 
a zločiny v mimořádně odpudivé 
podobě. Osobní odvaha odpovědět 
zlu, nesklonit se před zlem a projevit 
statečnost ve prospěch celku. 
A konečně: zachování stop historie 
pro budoucí generace, pro následné 
poučení. (...) Demokracie se v rudou, 
hnědou či jinak barevnou diktaturu 
mění pozvolna. Když se rozdmýchává 
nenávist všedních dní. Když začíná 
převažovat bezohlednost a arogance 
v politice, ve společnosti i v našem 
osobním vztahu k sousedům. Když 
jsme lhostejní a mlčíme k projevům 
rasové, politické a jiné nenávisti. 
Když se chováme sobecky k slabším 
a bezbranným. Totality zasévají 
zlo do připravené půdy. Je na nás, 
abychom si to uprostřed všedních dní 
uvědomili. Abychom posilovali svou 
imunitu a byli ohleduplní. Abychom 
naslouchali svým sousedům, kolegům, 
ať už jsme kdokoli a kdekoli. (...) 
Připomínat si statečnost, odvahu 
a oběť těch, kdo zemřeli v Lidicích 
i jinde rukou totalitních diktatur, 
je naší povinností vůči minulosti. 
Naším úkolem v přítomnosti a pro 
dobrou budoucnost je být tam, kde 
máme být, a neutíkat bez boje.

„Kde domov můj“ v cele smrti
Sekyrárna, 4. 5., řeč za popravené  
ve Věznici Pankrác

Sekyrárna byla místem, kde v rozmezí dvou let 
– od dubna 1943 do dubna 1945 – zemřelo pod 
gilotinou celkem 1075 lidí. Z toho celkem 155 
žen. Když si chodím připomínat oběti války, 
snažím se dané místo aspoň trochu poznat. 
Zde, v Sekyrárně na Pankráci, se popravovalo 
dva dny v týdnu. V úterý a ve čtvrtek. O půl 
deváté ráno se dotyční dozvěděli, že na ně 
přišla řada. Sama exekuce začínala přesně ve 
čtyři odpoledne. Mezitím měli čas na poslední 
rozloučení, dopisy a vzkazy nejbližším. 
Bestiální na zdejším systému bylo to, že 
spoluvězni se poprav fakticky museli účastnit. 
Dopadání gilotiny se rozléhalo po chodbách… 

Hluboce mě oslovil moták jedné z vězeňkyň. 
Třiadvacetiletá Růžena Kodadová komentovala 
zvuk gilotiny slovy: „Je nemyslitelné, že něco 
takového se může ve 20. století stát.“ (…) 
Růžena Kodadová byla popravena 9. září 1943. 
Z dopisu jiného odsouzeného se dozvídáme, 
že vězni, kteří přišli na řadu před ní, půl 
hodiny před popravou zazpívali z cely smrti Kde 
domov můj. Ten den bylo během deseti minut 
popraveno 13 Čechů. Chci tu jako senátorka 
veřejně zdůraznit, že pankrácká Sekyrárna 
se stala popravištěm našich lidí prostě proto, 
že Drážďany a Berlín na Čechy už nestačily. 
V berlínském Plötzensee přišlo o život 677 Čechů 
– nejvíce ze všech evropských okupovaných 
národů. Mějme k těmto mrtvým úctu! A nikdy 
neříkejme, že jsme národem bez hrdinů!

Byla to naše akce!
Staroměstská radnice, 5. 5.,  
řeč za oběti Pražského povstání

Pražské povstání jako výraz odporu vůči 
nacistům nebyla cizí, ale jednoznačně 
naše národní akce. Během několika dní 
v našem hlavním městě zemřely tisíce 
našich občanů. (...) Nerovná situace na 
bojišti vedla Pražany ke stavbě barikád. 
6. května jich v pražských ulicích 
vyrostlo víc než 1600 a umíraly na nich 
stovky lidí. Historici z Vojenského 
historického ústavu před třemi lety 
zpřesnili a zvýšili jejich počet na necelé 
tři tisíce. Další tři tisíce byly zraněny. 
Padlo 300 příslušníků armády generála 
Vlasova stojících na straně povstalců. 
Ve vnitřní Praze padlo 30 a v okolí 
Prahy téměř 700 rudoarmějců. (...) 
Mějme prosím v úctě všechny oběti 
konce války. Finále druhé světové 
války bylo kruté a krvavé. Mějme úctu 
i k obětem z řad rudoarmějců. Současně 
s Rudou armádou však vstupuje do naší 
vlasti politika sovětského impéria, 
která v roce 1968 přeroste v otevřenou 
okupaci. (...) Kdekoli v Praze potkáme 
květnový pomníček, vzpomeňme 
na hrdinství našich lidí v květnu 
1945. Zachránili toto krásné město 
pro budoucnost. Naši budoucnost!

Naše dnešní svoboda  
nebyla zadarmo
Motolské krematorium, 12. května 2018,  
řeč za oběti komunismu

Mezi zdejšími obětmi komunistické 
perzekuce je hrdina druhé světové války, 
který bojoval za naši svobodu v Anglii. 
Odpočívají zde a na spravedlnost, která 
není z tohoto světa, čekají vzdělaní 
a schopní lidé. Občansky a politicky 
kompetentní osobnosti, které mohly 
další desítky let dávat svou energii, 
schopnosti a um české společnosti. 
Nemohly, protože jejich životy komunisté 
nemilosrdně zmařili. Zralí muži 
v nejlepších letech i mladí muži ve 
věku absolventů vysokých škol. (...) 

Naše dnešní svoboda nebyla zadarmo. 
Není ale výprodejem naší těžce dobyté 
svobody to, že právě v těchto dnech 
a bez skrupulí – dokonce se vřelým 
doporučením z Hradu – vzniká vláda 
s pomocí komunistické strany? Není to 
plivanec do tváře obětí, jimž jsme se přišli 
poklonit? Kam jsme se to za pětadvacet let 
dostali? Od první hlavy České republiky, 
která dávala komunistům jasně najevo, 
že patří do izolace, až k prezidentovi, 
který jede na komunistický sjezd 
poděkovat za podporu, kterou mu 
soudruzi vyjádřili v přímé volbě?

Situace na Úřadu 
práce Praha 10 v lednu 
letošního roku.

Svatava Vytlačilová Khaouaj  
s Renatou Chmelovou  
na vernisáži výstavy
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V tuto chvíli není nic jisté 
kromě jediného: před jakým-
koliv nevratným rozhodnutím 
je třeba s místními vést deba-
tu o  důsledcích i  příležitos-
tech, které by s sebou zavede-
ní tramvaje do Malešic neslo. 
Není nic horšího, než když se 
ze slibovaného bonusu stane 
něco, co pohodu místních na-
rušuje. Jisté je, že záměr musí 
být posouzen z hlediska vlivů 
na životní prostředí a zdraví 
obyvatel (dílčí studie EIA).

Odkud a kam  
by tramvaj jezdila?

První otázka, kterou si Ma-
lešičáci položí, zní: „Odkud 
a kam tramvaj pojede?“ Toto 
rozhodnutí má zcela zásadní 
vliv na všechna další. Jak bude 
vypadat síť MHD v Malešicích? 
Byly by nahrazeny některé au-
tobusy? Stěhovaly by se zastáv-
ky, nebo by zůstaly na svém 

místě? Jak by se proměnilo 
zdejší dopravní spojení do od-
lehlejších částí Prahy? Tohle 
všechno jsou věci, bez kterých 
nemůžeme zodpovědně po-
soudit možné zlepšení kvality 
ovzduší nebo případnou časo-
vou výhodnost pro místní oby-
vatele, studenty i pracující, jež 
se zdá být hlavním přínosem 
při zavádění jedné či více tram-
vajových linek.

Malešice součástí  
velké Prahy 

Obavy z tramvaje mají lo-
gicky hlavně občané bydlící 
kolem Počernické ulice. To 
chápeme. Pokud na to přijde, 
budeme se dopravních inžený-
rů ptát: Pokročily už moderní 
technologie dál jak v kvalitě 
povrchů tratí, tak strojů? Bu-
dou proti hluku stačit moder-
ní těsnící okna? Jak bude řešen 
hluk při stavbě i po zavedení 
tramvajového provozu? 

Všechno je třeba promýš-
let a probírat s chladnou hla-
vou. Odmítnout tramvaj bez 
toho, abychom si dali na stůl 
všechny výhody i nevýhody, 
by nebylo úplně šťastné. Tato 
věc není černobílá. Investice 
do moderní infrastruktury 
by mohla Malešicím přinést 
i leccos dobrého. Podle archi-
tektů, kteří opatření spíše do-
poručují, ovšem za podmínky 
dalších návazných opatření, 
je tramvaj městotvornou zá-
ležitostí. A sídliště Malešice 
na začátku 21. století není 
okrajem, nýbrž pevnou sou-
částí velké Prahy. Tramvaj zde 
ale nemůže být bez zeleného 
pásu, bez vyřešení parkování 
v celé lokalitě ani bez gene-
rální opravy všech důležitých 
tahů protínajících sídliště.

Říkáme NE 
nerozvážným impulsům!

Tím spíš nás znepokojuje 
dění okolo. Vypadá to jako 
u mnoha jiných věcí na to-
tální improvizaci. Co myslel 

náměstek primátorky Dolínek 
tím, že by typický travnatý 
pás uprostřed Počernické měl 
nahradit štěrk? Nebo že se 
tento projekt musí co nejdříve 
realizovat! A co dělalo hlavní 
město Praha dosud?! Proč se 
nejdřív nepobavilo s místními 
občany a zastupiteli?! 

Evidujeme, že radní Prahy 
10 s tratí souhlasí (vyvozuje-
me to z návrhu prodloužení 
územní rezervy až do průmy-
slové zóny) a o podrobnosti 
jsme zažádali na zastupitel-
stvu. Stejně tak se obracíme 
na zástupce Magistrátu. Jisté 
je jen to, že navržený záměr 
bude otevřen připomínkám 
veřejnosti (nezhyne-li dřív 
na úbytě a myslí-li ho hlav-

ní město vlastně vážně), a to 
v rámci tzv. zjišťovacího říze-
ní k posuzování vlivů na ži-
votní prostředí (EIA). To musí 
předcházet umístění stavby 
v  územním řízení. Stejně 
jako jsme účinně a praktic-
ky pomohli s připomínkami 
veřejnosti u Terminálu Ma-
lešice (kde jsme jasně proti), 
pomůžeme vám s připomín-
kami i k tomuto projektu. 

Zaznít musí všechna po-
zitiva i  negativa (viz INFO-
BOX). Co víme jistě, je to, že 
bezhlavý růst města za kaž-
dou cenu pomáhá současným 
rezidentům úplně nejméně. 
V tomto případě (na rozdíl od 
Terminálu) je ale třeba zkou-
mat záměr a  až pak udělat 

závěr. Bude tramvaj do Ma-
lešic vhodným městotvorným 
prvkem, který otevře Malešice 
novým příležitostem a defini-
tivně je zbaví cejchu bydlení 
ve stínu spalovny? Nebo ne? 

Celou věc sledujeme a dáme 
vám o ní vědět!    

—  Milan Maršálek,  
člen Výboru životního  

prostředí Zastupitelstva 
MČ Praha 10

Děti byly rozděleny do 
5 kategorií, od 2 do 11 let. 
Letošní novinkou byla pro 
závodníky medaile pro ka-
ždého, z  čehož měly děti 
obrovskou radost a  rodiče 
s nimi. Na celé odpoledne 
byl připraven i  bohatý do-
provodný program, jako 
například break dance, ex-
hibice a workshop parkour, 
lakrosová kola, malování na 

obličej, skákací hrad a mno-
ho dalšího. Nechyběla ani 
závěrečná tombola s cena-
mi od našich sponzorů. Asi 
největší radost udělaly dě-
tem dvě koloběžky, každá za 
8500 Kč. Jak to celé shrnout? 
Krásné počasí, skvělá atmo-
sféra, park plný lidí a hlavně 
stovky spokojených dětí. To 
byl Malešický pohár 2018.   

—  Filip Vránek

Tramvaj do Malešic: Ano či ne? 
Se smíšenými pocity přijali obyvatelé Malešic to, že 
hlavní město Praha oprášilo myšlenku prodloužení 
tramvajové tratě Počernickou ulicí. Na tento záměr 
existuje dlouhodobě územní rezerva. Má ale tramvaj 
nějaký přínos? A nehrozí větší hluková zátěž? 

Krásné, krásné, krásné! 4. ročník  
Malešického poháru se opět vydařil.  
O poháry bojovalo rekordních 215 závodníků.

Malešický 
pohár 2018

Plusy a minusy 
tramvaje 
v Malešicích
+   nové spojení 

s centrem Prahy
+   ekologičtější doprava 

(tram, ne busy)
+   dotvoření 

a modernizace sídliště
+   rekonstrukce 

starého vodovodu 
pod Počernickou

+   zhodnocení 
nemovitostí v osobním 
vlastnictví

-  zvýšená hluková zátěž
-   nekomfort v době 

výstavby
-   možný úbytek 

parkovacích stání
-   změna letitého 

charakteru sídliště

Malešice jsou čtvrtí aktivních občanů.  
Hned 3 z 10 letos oceněných dobrovolníků 
celopražskou cenou Křesadlo 2017 jsou z Malešic! 

Zleva Milan Maršálek (Český svaz ochránců přírody),  
Petr Doležal (Centrum Paraple),  Filip Vránek (Malešice v pohybu).

Rád bych jednou nasedl na tramvajovou 
linku v centru Prahy a pohodlně 
dojel tímto příjemným vyhlídkovým 
druhem MHD bez přestupu třeba 
až na zastávku Plaňanská. 

Byl by to okamžik dalšího posunu 
Malešic v rámci Prahy. Kdysi 
samostatná obec byla připojena 
k městu v roce 1922, ale první autobus 
přijel až v roce 1926! Mnohem později 
vzniklo sídliště, které vyvolalo další 
poptávku po pravidelném spojení. 
Tak je to i v současné době. Čekání na 

několik linek. Někdy kratší, někdy delší. 
Myšlenka tramvajového napojení však 
není nová. Existuje již delší dobu.  
Tramvaj umožňuje pravidelné a kratší 
intervaly provozu. Zastávky mohou 
být blíže. Dokáže tedy lépe fungovat 
pro lokální potřebu přiblížení či 
přesunu (od jednoho obchodu 
k druhému, od bydliště k parku). 
Nejde přeci jen o transfer na metro! 
Tramvaj nabízí svým cestujícím větší 
pohodlí. Stoupá tak počet cestujících. 
Tramvaje i zastávky jsou mnohdy 

výraznější a formují tedy vzhledově i své 
okolí. Tramvajová trať je fixní a nedá se 
aktuálně měnit dle dopravních potřeb. 
Tím však vytváří atraktivní stabilní 
prvek, který např. obchodníkům přináší 
jistotu pojíždění cestujících lokalitou. 
To může ve svém důsledku přinášet 
pozitivní vliv na okolní obchodní 
příležitosti a služby v parteru.
Tramvaj tedy dokáže dotvářet město. 
Proto je dobré ji podporovat. 

— David Mateásko, 
architekt z Malešic

Tramvaj na Počernické pohledem architekta 

Velké odhodlání před 
 velkým závodem. START!!!

Tramvaj do Malešic? Přinášíme srovnání ulic Počernické a Vršovické.  
Jakékoliv rozhodnutí musí zohlednit všechna potenciální rizika.
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Tramvaj do Malešic: Ano či ne? 
15. září v rámci sousedských slavností Zažít město jinak můžete již po několikáté ve své čtvrti poznat svoje 
sousedy. Jejich náplň vytvářejí sami místní a jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, 
vzájemné výpomoci a na dobrovolnickém nasazení. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.

Zažijte Prahu 10 jinak!

Obětem zločinné vojenské 
akce se přitom nedostalo vý-
raznější společenské rehabili-
tace. Co se jim stalo, mělo být 
navěky zapomenuto. Mnozí 
nemají ani pamětní desku. 
Tento náš článek je jen drob-
ným vyjádřením úcty, kterou 
k těmto lidem chováme. A jak 
vlastně zemřeli?

Zdeněk Příhoda (1941), re-
staurátor a sochař, v roce 68 
stavební dělník u národního 
podniku Armabeton. V  den 
invaze 21. srpna jel v 9 hodin 
na mopedu Černokosteleckou 
ulicí směrem do centra. Zeza-
du se k němu přiblížil sovětský 
kolový obrněný transportér, 
aby ho předjel. I když měl ři-
dič dostatek prostoru, náhle 
strhl řízení doprava, pana Pří-
hodu srazil a přejel, nezastavil 
a pokračoval v jízdě. Smrtelně 
zraněný Zdeněk Příhoda zůstal 

ležet na silnici před domem 
Černokostelecká 117. Zemřel 
v sanitce během přesunu do 
Vinohradské nemocnice.

Zdeněk Winter (1947), 
ženatý, dělník. Krátce před 
půlnocí 21. srpna projížděl 
na motocyklu pražskou Čer-
nokosteleckou ulicí, kde do 
něj narazil sovětský tank. 
Následky srážky byly fatální. 
Pan Winter utrpěl krvácení 
do hrudní dutiny, roztržení 
plic a srdečnice. Zraněním na 
místě podlehl. 

Emil Horčík (1949), řezník, 
bydlel na Praze 10, v ul. Čer-
nomořské 9/384. 26. srpna jej 
na Kubánském náměstí srazil 
sovětský vojenský nákladní 
automobil. Utrpěl zlomeni-
nu lebeční kosti a krvácení do 
mozku. Odvezli ho ihned do 
Vinohradské nemocnice, ale 

zde zraněním po dvou dnech 
podlehl. Emil Horčík je po-
hřben na Vršovickém hřbitově. 

Antonín Abraham (1877), 
učitel, voják rakousko-uher-
ské armády na ruské frontě 
(pěší pluk č. 88), později le-
gionář, mezi válkami ředitel 
školy v Berouně. V 60. letech 
žil jako vdovec ve Strašnicích 
v ul. U Krbu 788/2 se svou ov-
dovělou švagrovou. 23. srpna 
1968 ho nedaleko bydliště na 
křižovatce srazilo sovětské vo-
jenské vozidlo. Pan Abraham 
utrpěl vážná zranění včetně 
zlomeniny spodiny lebeční. 
Zemřel 24. srpna. 

— Pavel Mareš, šéfre-
daktor Vlastních novin 

Zdroj: okupace.evangnet.cz

Čtyři osudy roku 1968
Letos v srpnu si připomeneme 50 let od úkladné invaze armád Varšavské 
smlouvy do Československa. Sovětští okupanti měli jen během prvních čtyř 
měsíců na svědomí téměř 140 obětí. Čtyři z nich jsou spojeny s Prahou 10. 

PŘÁNÍ MALÉ 
STAROSTKY
„Já bich chtěla abi se 
v parku (Solidarita, poz. 
red.) udělala fontána 
a třeba kašna ve které 
bichom si mi děti mohli 
hrát. A do tý kašny by vedla 
klouzačka. A bil bi tam 
stánek s cukrovou vatou. 
A ještě bi tam bil domeček 

pro děti (tedy nás děti). 
Chybí tady hračkářství. 
Chtěla bich hračkářství. 
Speciální. Mohlo; bi bít na 
Starostrašnické.

K Bětce na kubánský 
náměstí bich chtěla 
samozběr: borůvek, malin 
a třešní. Do Malešických 
parku bich chtěla moje 
nejoblíbenější stromi - 
palmi. Taky máme doma 
kočku. Protože bidlíme 

v paneláku a máme 
zahradu ve který se venčí 
psi, nemůžu venčit naší 
kočku. Tak bich udělala 
nějaký malý hřiště pro 
kočky. Třeba na Gutovce. 
A nikde ale fakt nikde 
neexistuje divadlo kde 
bi hráli jenom děti. Děti 
bi tam bili: režiséři, 
dramatikové, herci.“ 

— Ema, 8 let.  
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25. 8. se v Malešickém 
parku uskuteční 2. ročník 
rodinného hudebního festivalu 
Malešičák. Těšit se můžete na 
nabitý doprovodný program 
pro celou rodinu a skvělá 
vystoupení napříč hudebními 
žánry. Vystoupí kapely Pure 
Olcoholic Punk, Petr Novák 
revival, The Olsen, Petr 
Poláček & Bon Jovi Tribute 
Prague a další. Celý program 
najdete na www.malesicak.
cz. Těšíme se na viděnou. 

— Malešice v pohybu

Divadelní přestavení u Záběhlického zámku. Den pro celou rodinu.

Milé posezení se sousedy.

Skvělá atmosféra 26. srpna 2017

Malešičák 2018  
- open air festival

Vršovice: 
• Mexická / Bulharská
•   náměstí 

Svatopluka Čecha
• Moskevská

Záběhlice: 
•  Trojmezí:  

ulice Za potokem
Malešice: 
• Malešické náměstí

Sousedské slavnosti se konají 
v těchto čtvrtích Prahy 10:

Podrobný program na www.zazitmestojinak.cz

Sn
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Letní luštění s VLASTOU

1. Bohdalec/Michle: Na Slatinách se točil film: 
a) Akumulátor 1, b) Obecná škola, c) Tmavomodrý svět

2. Malešice: Zámek Malešice se nachází: 
a) v Botanické zahradě Malešice, b) na Malešickém 
náměstí, c) byl zbourán při asanaci před stavbou sídliště

3. Skalka: Ve kterém roce byla pro veřejnost otevřena 
stanice metra A Skalka? 
a) 1970, b) 1980, c) 1990

4. Solidarita: Který divadelní soubor v minulosti působil ve 
Strašnickém divadle Solidarity? 
a) Divadlo Járy Cimrmana, b) Divadelní společnost Jana 
Hrušínského, c) Divadlo Sklep

5. Strašnice: Ve kterém stavebním slohu je vystavěna 
budova jubilejní strašnické školy v ulici V Olšinách? 
a) funkcionalismus, b) klasicismus, c) secese

6. Vinohrady: Se kterou herečkou se oženil v roce 1935 
spisovatel Karel Čapek? 
a) Adina Mandlová, b) Olga Scheinpflugová, c) Jiřina 
Štěpničková

7. Vršovice: Jak se původně jmenoval Městský stadion 
Ďolíček (Bohemians 1905)? 
a) Dannerův stadion, b) Pláničkův stadion, c) Vršovický 
stadion

8. Zahradní Město: Kterou z ulic byste na Zahradním 
Městě hledali marně? 
a) Chmelová, b) Tulipánová, c) Zahradnická

9. Záběhlice: Jméno bývalé malinké chudinské čtvrti: 
a) Horní a Dolní Chaloupky, b) Práče, c) Růžový ostrov 

Správné odpovědi:

 1b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6b,7a, 8c, 9a

JAK DOBŘE ZNÁTE  
DESÍTKOVÉ ČTVRTI 
A LOKALITY?

Vyluštěnou tajenku pošlete do konce srpna na info@vlasta10.cz nebo poštou či přímo do schránky: Senátorka Renata Chmelová,  
Kubánské nám. 4, 100 00 Praha 10. Pět vylosovaných výherců pozveme druhý týden v září na večeři s našimi kandidáty.

Propoj měKvíz
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