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Prvního září letošního roku přišel dlouho 
očekávaný okamžik. Slavnostní otevření 
zrekonstruovaného Vzletu, bývalého kina, 
nyní unikátního prostoru, kde se snoubí 
divadlo, klasická hudba, výtvarné umění, 
místo pro přednášky či aktivity pro obyva-
tele přilehlého okolí… Ale pozor, tady jde 
o  mnohem víc než „jen“ o  kulturu. Nebo 
jinak: Názorně se ukazuje, že kultura zasa-
huje do mnoha oblastí života. 

Příběh nového Vzletu začal ještě před tím, 
než jsme nastoupili do vedení městské části. 
Tady je...

Naše koalice (společně s  ODS a  Piráty) 
hned zkraje svého působení ukázala smysl 
pro koncepčnost. Koncem roku 2019 jsme 
totiž zdárně dotáhli rekonstrukci objektu 
na adrese Holandská 669/1, kterou odstar-
tovali naši předchůdci. 

Jak najít nejlepšího provozovatele? Maxi-
mální transparentnost pro nás byla zásadní,  

proto jsme vypsali výběrové řízení, do ně-
hož se mohly přihlásit nejrůznější subjekty  
a  nabídnout rozličnou programovou 
skladbu. Při hodnocení jsme kladli důraz 
na co největší přínos pro vás, naše spo-
luobčany.

 

Vítězem se stala společnost Ústředna, usku-
pení Divadla Vosto5, barokního orchestru  
Collegium 1704 a  Kina Pilotů. Umělecká  
kvalita byla zaručená, renomé všech výše 
zmíněných hráčů v kulturní branži je velké; za 
všechno hovoří fakt, že Collegium 1704 letos 

zahajovalo Pražské jaro. Ústředna svůj záběr 
následně ještě rozšířila o výtvarné umění (ga-
lerie) a unikátní virtuální biograf (Brejlando). 
Originalita celkového pojetí kulturní křižo-
vatky tím ještě významně vzrostla.

Dalším velký bonusem je, jak rychle Vzlet ob-
jevil bohatý sousedský život u nás na Desí-
tce, a že se do něj okamžitě zapojil. Už letos 
v září se tady konalo Zažít město jinak (sou-
sedské slavnosti, jež tradičně podporujeme 
na několika místech městské části), budova 
hostila část festivalu současného umění 4+4 
dny v pohybu (primárně se konal, stejně jako 
vloni, v  budově Nové strašnické školy). Od 
počátku fungování Vzletu tak můžeme psát 
rovnítko mezi něj a výrazy jako spolupráce či 
příkladná komunikace – s radnicí i ostatními 
aktéry. Také proto pevně věříme, že význam 
výrazného objektu, který by klidně snesl pří-
zvisko „vršovický kulturní palác“, bude ještě 
vzrůstat. 

Otevřením Vzletu se Praha 10 jednoznačně 
stala součástí kulturní mapy metropole. Když 
se něco děje ve Vzletu, tak se o tom zkrátka 
mluví po celé Praze.

Podívejte se na náš program: vlasta10.cz/
program 
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Ve Vršovicích máme novou, nejen kulturní křižovatku. 
Její koncepce a příběh odráží řadu našich priorit

Slavnostního otevření se „vršovický palác“ dočkal letos 1. září. Program odkazoval 
ke skutečnému vzletu.

 vlasta10.cz 

Trojmezí nedáme
Jeden z posledních chráněných přírodních parků centrální Prahy, unikátní nezasta-
vené území. To je Trojmezí. Kontinuálně probíhá velký lobbing za to, aby se místo na 
pomezí Desítky a městských částí Praha 4, 11 a 15 otevřelo developerům, my jsme 
ale neuhnuli ani o píď, a dál pokračujeme v hájení veřejného zájmu.  

Od začátku minulého roku se na úrovni městských částí a  hlavního města začalo 
mluvit o  výkupu rozdrobených pozemků, Praha 10 na jednání svého Zastupitelstva 
v květnu 2020 vyjádřila nesouhlas s případnou výstavbou. V Memorandu o společném 
postupu, schváleném letos Zastupitelstvem hl. m. Prahy, jsme pak uhájili největší mož-
nou rozlohu našeho území jako nezastavitelnou. „Dokud budu v politice, budu bojovat 
za Trojmezí, jaké máme rádi a kam si chodíme odpočinout od mrzutostí všedních dní,“ 
říká rázně starostka Renata Chmelová. 

Koalice Vlasta

Jak rozvíjíme naše jednotlivé čtvrti? 
 Přečtěte si na str. 4 a 5Ostrov přírody ve městě rádi navštěvují i členové Koalice Vlasta.

Foto: Vzlet

Foto: Science festivalFoto: Science festival

Foto: Science festivalFoto: Science festival

Akce pro děti se v Praze 10 konají stále čas-
těji, i zásluhou aktivních spolků a občanů.
Tyto fotografie byly pořízené na letošním prv-
ním ročníku vědeckého festivalu na Gutovce, 
který malým i větším návštěvníkům ukázal 
kouzlo přírody interaktivní formou plnou 
pokusů a ukázek. Akci uspořádala Alexandra 
Hroncová a MČ Praha 10 ji podpořila dotací.

Na horním snímku návštěvníci festivalu 
připravují svůj vlastní parfém.

Vyfotit se nechala i strašilka.
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STRATEGICKÝ ROZVOJ KULTURA A ŠKOLSTVÍ

Strategické desatero:  
Jak jdeme po cestě udržitelného rozvoje 

„Kultura pomáhá rozvoji obcí“

Kapacity škol navýší secesní památka a Bajkalská

PAVEL MAREŠ 

Vrací se Desítka na kulturní mapu Prahy?

Je pravda, že v minulosti Desítka  nepatřila, 
co se týká kultury, ke zrovna silným měst-
ským částem. To se projevovalo v zanedbané 
péči o  kulturní objekty nebo mizivé kvalitě 
pořádaných akcí, které spíš měly ráz akcí po-
litického marketingu než kulturních, neřkuli 
komunitních událostí. 

Za poslední tři roky se ale podařilo hodně věcí 
opravit a  dnes mohu s  klidným svědomím 
říci, že Praha 10 se stává inspirativní součástí 
kulturní Prahy. K rozvoji kultury jsme od po-
čátku přistoupili strategicky – zpracovali jsme 
koncepční materiál, který jsme projednali se 
širší veřejností a  jejž schválilo naše Zastupi-
telstvo. A podle něj nyní postupujeme.

Pojďme si to vzít popořadě: Dříve zanedbaná 
péče o kulturní objekty. Na čem bys ukázal 
změnu?

Pěkným příkladem je Vzlet. Nejprve se podařilo 
dotáhnout rekonstrukci objektu bývalého kina 
v Holandské ulici, následně vysoutěžit provozo-
vatele a otevřít. Vznikla instituce celopražského 
významu, která ukazuje trend, jímž se součas-
né umění a kultura ve městě ubírá.

Ano, provozovatelem je trio Vosto5, Colle-
gium 1704 a Kino Pilotů a podrobněji Vzlet 
rozebíráme v  hlavním článku těchto novin. 
Zajímalo by mě ale, jak se povedlo vytvořit 
tak výrazný „multifukční kulturní palác“? 

Klíč je celkem jednoduchý, vždycky rozhodu-
je schopnost formulovat jasné zadání a vizi, 
co přesně má daný prostor splňovat a čemu 
má sloužit. My jsme si řekli: Máme tady his-
toricky významnou budovu, zajímavou archi-
tektonicky a pro kulturní vybavenost Desítky 
zásadní. Chceme sem dostat opravdu kvalitní 
umělecký soubor, který se bude věnovat ne-
jen činnosti pro Vršovice, ale stane se zajíma-
vým pro celou metropoli. Takhle jsme napsali 
výběrové řízení, a výsledek tomu odpovídá.

Dalším často diskutovaným objektem je 
Strašnické divadlo. Také na jeho provoz bylo 

vyhlášené výběrové řízení, které se teď vy-
hodnocuje. Koho hledáme?

Tady jsou očekávání trochu jiná než u Vzle-
tu. Budovu divadla rekonstrukce teprve čeká 
a jedná se o hůř dostupnou destinaci. To jsou 
významné faktory. Byť historie Strašnického 
divadla je spjatá i se souborem Divadla Járy 
Cimrmana, který zde působil, nemyslím, že 
je reálné, abychom takový fenomén ve Straš-
nicích zopakovali. Doba kulturním provozům 
zkrátka moc nepřeje. Hledáme odpovědné-
ho partnera, který dokáže nabídnout kvalitní 
službu především se zaměřením na konkrétní, 

specifickou lokalitu. Nebudeme se bránit ani 
zaměření na volnočasové aktivity či na kon-
krétnější cílovou skupinu, jako je mladé publi-
kum, nebo jako jsou naopak senioři.

A co budoucnost Čapkovy vily?

V tomhle případě se jedná o skutečný národní 
klenot, protože dílo Karla Čapka má meziná-

rodní přesah. Hledáme silného partnera, který 
by se provozu vily zhostil. Který by na to měl 
dostatek prostředků a odbornou kapacitu, ba-
víme se tedy primárně o státních institucích. 
Už nějakou dobu debatujeme s  Minister-
stvem kultury – Covid a současné volby jed-
nání na chvíli přerušily, ale věřím, že jakmile 
bude mít resort nového ministra, plynule na 
ně navážeme a dojdeme k cíli. Souběžně do-
končujeme podklady k zahájení rekonstrukce. 

Zpět k začátku rozhovoru, kde jsi akce mi-
nulosti označil za spíše politicky marketin-
gové. Znamená to, že ustupuješ od pořádání 
velkolepých akcí?

Ano. Vezmu to trochu zeširoka, kultura je 
podle mě silový resort, který může skutečně 
pomoci rozvoji obce. Nevnímám kulturu jako 
něco, za čím se někam jezdí, nebo na co se 
chodí. Kultura je součástí každodenního živo-
ta. Každý žijeme v nějakém kulturním prostře-
dí, obklopeni kulturními hodnotami. A  posi-
lovat vztah a odpovědnost k místu lze právě 
prostřednictvím kultury. Úlohou městské části 
je podle mého podporovat právě takové pro-
jekty, které místní sounáležitost posílí – tedy 
akce lokální, sousedské, komunitní, které pro-
pojují jednotlivé obyvatele mezi sebou, pomá-
hají lokálnímu podnikání a vytvářejí i prostředí 
pro zdravou společnost. Pro samosprávu je 

důležité, když se obyvatelé více zajímají o to, 
co se děje v jejich nejbližším okolí, zapojují se 
a jsou spíše partnery rozvoje daného místa.

Bereš i to, když tě kritizují? 

To k tomu patří, každý má trochu jiné předsta-
vy a má mít přeci právo svůj názor jasně vy-
jádřit. Když se chceme bavit o opravdu efek-
tivní spolupráci radnice a, řekněme, aktivního 
občanského sektoru, je důležité, aby informa-
ce proudily – i ty nepříjemné. Proto pořádáme 
četná veřejná setkání s lidmi, proto jsme zří-
dili i pozici koordinátorky sousedských aktivit. 
Tato kolegyně občanům poradí, nasměruje je, 
kam se mají obrátit s konkrétními požadavky. 
Takovou diskusi nikdy nevnímám jako střet, 
ale jako prostředek k domluvě.

Podává koordinátorka informaci i o možnos-
tech, jako jsou dotační programy?

Samozřejmě, to je velmi důležitá součást 
podpory, kterou můžou jednotlivci i organiza-
ce z  Desítky využívat. Podařilo se nám celý 
dotační systém elektronizovat, žádosti si mů-
žete podávat on-line. Šetří to čas zájemcům 
i úředníkům, zpětně můžeme data velmi dob-
ře vyhodnocovat… Další z důkazů, že podpo-
ru kultury na Desítce myslíme vážně a že to 
děláme systémově, nikoliv jen ad hoc.  

KOALICE VLASTA

„Máme prognózu demografického vývoje, 
a ta se potvrzuje. Prvňáčků i nováčků v mate-
řinkách opravdu stále přibývá,“ přiznává David 
Kašpar, který se na vršovické radnici věnuje 
nejen kultuře, ale i školství. Situaci musí řešit 
okamžitě, což se letos podařilo. „Dokážeme 
navyšovat místa v rámci jednotlivých škol, ně-
kde i třeba tak, že vznikne nová třída na úkor 
družiny,“ popisuje místostarosta Kašpar. 

Koalice zároveň pracuje i  na dlouhodobém, 
koncepčním řešení. „Tím jsou nové výstavby. 
V  případě mateřinek výrazně pomůže ze-
jména novostavba v  Bajkalské, s  kterou už 
jsme začali. U  základních škol bude klíčová 
rekonstrukce aktuálně zavřené ´staré školy´ 
ve Strašnicích (o ní podrobněji také na str. 5). 
Aktuálně vypisujeme výběrové řízení na rea-
lizátora stavby, a když to dobře půjde, na jaře 
roku 2022 zahájíme samotnou rekonstrukci,“ 
přibližuje David Kašpar. 

Secesní škola na dohled od metra Strašnická 
ovšem zdaleka není jen „reakcí na demogra-
fický trend“. Jedná se o  významný kulturní 
objekt – a  tady se u Davida Kašpara krásně 

propojují jeho gesce. Ostatně s oblibou říká, 
že školy jsou kulturními institucemi. „Vště-
pují nám určité hodnoty, které se stávají zá-
kladem naší osobní kulturní vybavenosti.  
Ve škole přeci nejde jen o  to, pamatovat si 
vzoreček z  chemie – dnešní školy musí učit 
děti kriticky myslet, ověřovat si informace,  
vnímat svět v  souvislostech, být šetrné ke 
svému prostředí a  vnímat odpovědnost za 
okolí, které je obklopuje,“ říká místostarosta 
a  pokračuje: „Vzdělávání se také neobejde 
bez kreativity a inovativních přístupů. Podpo-
řili jsme například projekt Praha 10: Neseď!,  
který propojuje žáky a současné umělce a kon-
čí veřejnou výstavou ve významné galerii.  

V případě Elixíru do škol pak zase rozvíjíme 
badatelský způsob výuky.“

Za klíčové pak Kašpar považuje to, aby se 
školy staly živým místem pro dialog mezi 
učiteli, rodiči i žáky. „Hlavně je chceme do to-
hoto procesu maximálně vtáhnout. Proto na 
našich školách máme žákovské parlamenty. 
A  proto jsme letos spustili první ročník par-
ticipativního rozpočtu, v rámci kterého samy 
děti vymýšlejí projekty pro rozvoj vlastní ško-
ly,“ vypočítává David Kašpar a  optimisticky 
uzavírá: „Jsem moc rád, že spousta našich 
škol to takto vnímá a angažuje se v celkovém 
rozvoji své lokality.“  

25. května 2020. To je datum, kdy naše Zastupitelstvo schválilo historicky první strategický plán udržitelného 
rozvoje Desítky. Nakreslili jsme podrobnou mapu, jak po dobu deseti let systematicky zlepšovat život v naší městské části, 

a hned jsme se po ní vydali. Přinášíme návod, jak po cestě udržitelného rozvoje jít, aniž bychom se ztratili. 

KOALICE VLASTA

S místostarostou Davidem Kašparem o kultuře v každodenním životě, podpoře komunitních akcí, 
Čapkově vile i plánech se Strašnickým divadlem 

Městská část Praha 10 zřizuje třináct základních a dvacet mateřských škol. Přesto se se začátkem každého roku řeší, jestli jejich 
kapacita bude dostatečná, a všechny děti příslušného věku z Desítky tady budou moci nastoupit školní docházku. 

“ Je důležité, 
aby informace 
proudily. 

David Kašpar průběžně komunikuje jak s občany Desítky, tak s politickými reprezentanty. 
Na snímku s Marianou Čapkovou (předsedkyní Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitel-
stva hl. m. Prahy) v Parku Jiřího Koláře, pojmenovaném po známém básníkovi a výtvarníkovi.    

David Kašpar je místostarosta Prahy 10 
pro školství, kulturu a rozvoj soused-
ských vztahů.

1
Nechat si poradit

Získávat informace od „místních“ je vždy 
k nezaplacení. My jsme vás dokonce zapo-
jili už do zpracování samotné mapy. „A  to 
zásadním způsobem. Jen během května 
a  června 2019 jsme od našich sousedů zís-
kali 1148 nápadů pro lepší Desítku či 7200 
podnětů v pocitové mapě. 78 podnětů přišlo 
od organizací a spolků. Ty všechny, a mno-
hé další, jsme zapracovali jak do samotného 
strategického plánu, tak do stovek stran ana-
lytické části,“ vypočítává starostka Renata 
Chmelová, která stojí za zrodem tzv. SPURu 
(Strategický plán udržitelného rozvoje). 

5
Řešit problémy tady 
a teď i s výhledem

Pandemie COVID-19 způsobila, a stále způ-
sobuje, mnoho lidských tragédií a problémů, 
které je třeba překonávat. Akutní potíže by 
leckteré vedení mohly svádět k  tomu, aby 
řešilo jen je, na úkor strategického plánování 
do budoucna. „Pro nás to jsou naopak dvě 
spojité nádoby. V  době krize lidé potřebují 
více než kdy jindy vidět, že nepřemýšlíme 
jen v horizontu dní, ale let,“ shrnuje Renata 
Chmelová. Příkladem je velká kampaň Zdra-
vá Praha 10. Ta proběhla letos v září a říjnu, 
zahrnovala i  veletrh a  smyslem bylo obča-
nům přinést celou řadu rad a tipů, jak pečo-
vat o svoje zdraví. Koncept iniciativy přesně 
korespondoval s  tím, jak máme příslušnou 
oblast popsanou ve SPUR. 

9
Spolupracovat

Bez vás, občanů, si cestu neumíme předsta-
vit. To už je zřejmé. Za velmi důležitou ov-
šem považujeme i  spolupráci s  experty na 
jednotlivé oblasti. Také je jsme „vtáhli“ už 
do tvorby strategického plánu. Kromě toho 
jsme v  pravidelném kontaktu s  ostatními 
municipalitami. „Jsme členy celostátní aso-
ciace Národní síť zdravých měst, která je za-
pojená do mezinárodního programu Zdravé 
město a  propojuje města a  obce z  celé re-
publiky. Členství nám nabízí řadu možností, 
jak se nechat inspirovat tím, co už se jinde 
povedlo, a jak zároveň inspirovat ostatní,“ po-
pisuje starostka Chmelová.  

Tvorba SPUR ve spolupráci s občany – 
setkání v Kulturním domě Barikádníků.

18. 9. 2019

První informační kontejner před 
NC Eden nedaleko vršovické radnice.

15. 9. 2020

Diskuze s očany na Zahradním Městě, 
aneb ptejte se na cokoliv.

30. 6. 2021

Představení akčního plánu na rok 2022 
ve Vzletu.

20. 10. 2021

10
Nezapomínat prosit 

a děkovat 
Když od někoho chceme radu na cestu a ne-
poprosíme ho, dost možná nám ji nedá. 
A pokud ano, a my mu nepoděkujeme, příště 
už ochotou patrně plýtvat nebude. „Kouzel-
ná slovíčka“ bereme jako samozřejmost, ač 
pro každého samozřejmostí nejsou. Jsou ale 
nad zlato. Opravdu!

6
Být kreativní 

Koronavirová pandemie rovněž omezila 
možnost potkávat se s  občany, a  předávat 
vám důležité informace osobně. Byla to 
komplikace, naše plány ale nezměnila. Jen 
jsme se tu a tam vydali cestičkou dosud ne-
prošlapanou. „Dobrou informovanost, která 
prostupuje celým strategickým dokumen-
tem, jsme se učili mnohem více naplňovat 
pomocí on-line nástrojů. Představili jsme 
takto například poslední etapu parkovacích 

zón, uspořádali jsme několik diskuzních fór 
přenášených živě přes Facebook. Pro desít-
ky projektů jsme zpracovali speciální ´karty´ 
a umístili je na web,“ dává starostka Chmelo-
vá konkrétní příklady.

7
Nestavět si „pomníčky“  
Zásadní pro nás není být efektní, ale efektiv-
ní. Nemyslet jen v kontextu tohoto volebního 
období, nestavět si „pomníky“. „A  nechovat 
se ve stylu ´po nás potopa´. Proto jsme už 
samotnou strategii koncipovali tak, aby její 
plnění nemělo negativní vliv na kvalitu život-
ního prostředí. SPUR jsme si v tomto ohledu 
nechali i nezávisle posoudit. Pokud bychom 
zaznamenali jakékoliv negativní připomínky, 
zapracovali jsme je. Žádné ale nebyly,“ dopl-
ňuje Renata Chmelová.  

2
Jít společně 

Klíčové pak bylo na „rádce“, ani ostatní obča-
ny Prahy 10, nezapomenout. Cesta za lepší 
Desítkou totiž musí být cestou společnou. Je 
potřeba mapu představovat a  průběžně se 
ptát na podněty a  zpětnou vazbu. „Postup-
ně se s  našimi obyvateli potkáváme přímo 
u  nich, tedy v  jednotlivých lokalitách naší 
městské části. Děje se tak ve speciálně zřizo-
vaných venkovních informačních kancelářích, 
na Skalce a v Malešicích jsme dokonce z pro-
mopanelů sestavili informační stezku před-
stavující plánované projekty v místě. Pro příští 
rok ji připravujeme ve Vršovicích, Strašnicích 
a Záběhlicích,“ říká starostka Chmelová. 

4
Zdolávat překážky 

Spisovatel Arthur C. Clarke prohlásil: „Jestli na-
jdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam 
nevede.“ My musíme běžně řešit „provozní 
překážky“, jako jsou neplánované náklady na 
nutné opravy způsobené haváriemi. A  neu-
tíkáme před vámi ani tehdy, když je potřeba 
vysvětlovat nepopulární kroky, které musíme 
udělat, abychom se posunuli dál. „V některých 
případech se navíc ani nejedná o naše vlastní 
projekty. Přesto vysvětlujeme a diskutujeme. 
Jako příklad bych uvedl výstavbu tramvajové 
trati v  Počernické ulici, jejímž investorem je 
Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ano, stavební 
práce přinesou dočasné nepohodlí, na konci 
ale bude přímé spojení z  Malešic do centra 
a hlavně zdravější ovzduší,“ uvádí Milan Mar-
šálek, zastupitel a předseda Výboru pro život-
ní prostředí a infrastrukturu.   

Podívejte se na web strategie:  
  strategieprodesitku.cz 8

Plánovat
Pod slovem „úřad“ si možná někdo představí 
tužku, papír a postaršího zaměstnance, který 
s těmito nástroji pracuje už řadu let a prak-
ticky stejným způsobem. Realita je ovšem 
odlišná. Jen pro představu: Pouze samot-
ný akční plán na příští rok obsahuje víc než 
stovku projektů. Jejich koordinace a správné 
vedení není možné bez projektového říze-
ní. V praxi to znamená, že náš úřad využívá 
elektronický nástroj, kam mají přístup všichni 
zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci jed-
notlivých projektů. Zadávají se přes něj úkoly, 
je vidět, v jaké fázi které jsou a můžeme plá-
novat tak, aby se aktivity různých projektů 
vhodně doplňovaly. 

3
Mít spočítané náklady  

Všechny aktivity plánujeme s  péčí řádného 
hospodáře, tedy tak, abychom na ně v  roz-
počtu měli dostatek peněz. SPUR naplňuje-
me každý rok prostřednictvím akčního plánu 
– konkrétního souboru projektů na dvanáct 
měsíců. „I do něj zapracováváme nápady na-
šich občanů. K podání námětů pro rok 2022 
jsme je vyzvali letos na jaře a sešlo se nám 
jich neuvěřitelných 112. Některé jsme hned 
zařadili, jiné si nechali v zásobě pro další roky. 
Celý akční plán jsme pak představili na veřej-
ném fóru koncem října ve Vzletu, a Zastupi-
telstvo ho schválí spolu s rozpočtem,“ popisu-
je radní pro finance, rozpočet a dotace Lucie 
Sedmihradská. 

Procházka se starostkou Renatou 
Chmelovou po Skalce.

8. 6. 2021
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Parčík v Rybalkově má nový háv 
Havlíčkovy sady, známé spíše pod lidovým názvem Grébovka, jsou z desítkové ulice Rybalkova 
lemovány parčíkem. Pokud jste na místě pár měsíců nebyli, patrně ho vůbec nepoznáte! Došlo 
k  revitalizaci stávající zeleně a výsadbě nových stromů, obnově mobiliáře a cest, vznikly nové 
prvky, jako jsou například jezdecké schody vložené do trávníku, přibylo také pítko. Před dokonče-
ním prací navíc městská část uspořádala hlasování o budoucím pojmenování prostoru. Občané 
mohli vybírat ze jmen významných osobností, které měly během svého života k rozhraní Vršovic 
a Vinohrad blízký vztah. Finální rozhodnutí o jménu nového parku padne na Místopisné komisi 
Rady hl. m. Prahy.

Poliklinika pro 21. století 
Poslední zářijový týden byla po rekonstrukci slavnostně otevřena plně funkční poliklinika v Male-
šicích. Úvodní slovo měla starostka Renata Chmelová, následovali členové současné i předchozí 
Rady městské části. Investice překračující 300 milionů korun byla totiž úkolem přesahujícím jed-
no volební období. Poliklinika fungovala i během stavebních prací, pacienti dočasné nepohodlí 
strpěli, za což jim děkujeme. Jsme rádi i  za prodloužení fungování nonstop lékárny (zatím do 
roku 2026). U vchodu do polikliniky můžete vidět i  jednu zajímavost, zrestaurovanou mozaiku 
Magdalény Cubrové „Růst – Příroda“.

Trojmezí zůstane zeleným parkem 
Přírodní lokalita Trojmezí, která zasahuje kromě Desítky ještě na Prahu 4, 11 a  15, zůstane na 
našem území i nadále nezastavěná. Tak, jak Koalice Vlasta garantovala ve svém volebním progra-
mu! Na jednání našeho zastupitelstva jsme se vloni jasně vyjádřili proti výstavbě, letos všechny 
dotčené městské části podepsaly společné memorandum. My jsme v něm uhájili největší mož-
nou rozlohu našeho území jako nezastavitelnou. Na celou podobu lokality bude nyní pořízena 
krajinářská studie, kterou zpracuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Desítka její zadání 
pečlivě připomínkuje. 

Získali jsme dotaci na rekonstrukci 
„staré školy“

Secesní dominanta Strašnické, školní budova ze začátku 20. století, se již brzy znovu otevře 
školákům. Městská část získala na opravu této stavby, která je od roku 2014 kulturní nemovitou 
památkou, významnou dotaci 80 milionů korun od Hlavního města Prahy. Projekt již prošel 
stavebním řízením a má stavební povolení. Bude se zde vzdělávat až 360 školáků ve 12 kmeno-
vých a čtyřech odborných učebnách. Bude zde také sportovní zázemí. Budova nicméně ožívá 
již nyní! Minulý rok i letos se v ní konal multižánrový kulturní festival 4+4 dny v pohybu. 

První  
nízkoprahový 

klub pro mládež 
Na místě bývalé školky, mezi finančním úřa-
dem, sportovišti TJ Lokomotiva Vršovice 
a gymnáziem Přípotoční, vyrostl zbrusu nový 
nízkoprahový klub. To je zařízení, které pomá-
há řešit obtížné životní situace, snaží se před-
cházet vzniku a  rozvoji rizikového chování 
mládeže, a na Desítce doposud zoufale chy-
bělo. Klub v zelené oáze u Botiče nese jméno 
Decima a slouží dětem a mladistvým od 6 do 
19 let, kteří mají k  dispozici venkovní hřiště, 
vybavený interiér a samozřejmě sociální pra-
covníky. Ti jim na místě i  v  terénu nabízejí 
pomoc se školními nebo osobními problémy, 
poradenství a doučování. Klub provozuje také 
několik kroužků, např. šití či vaření. Provozo-
vatelem je YMCA, nejstarší mládežnická orga-
nizace na světě.

V parku jsou bistro 
i květnatá louka 

Do hojně navštěvovaného Malešického parku, 
který je největším zeleným prostranstvím naší 
městské části, se podařilo přinést tři novinky. 
O letošních prázdninách začalo fungovat kva-
litní bistro s občerstvením, jehož provozovatele 
jsme vybrali v otevřené veřejné soutěži. Nově 
na části travnatých ploch parku byla založena, 
ve spolupráci s odborníky z České zemědělské 
univerzity, květnatá louka. Kromě toho probí-
hají průběžné opravy mobiliáře a vodních prv-
ků. A do třetice všeho dobrého: V loňském roce 
byl dokončen fitness park z projektu Moje sto-
pa. Tzv. workoutové hřiště je určené pro každé-
ho, kdo si chce venku trochu protáhnout tělo.

Na „Zahraďáku“  
jsou vlaky 

i smyčka tramvaje  
Na Zahradním Městě se výrazně zlepšila do-
pravní obslužnost! Od letošního 24. září tady 
pasažérům slouží nová vlaková stanice. Je 
na trati Praha – Benešov – České Budějovi-
ce a linkou S9 se z ní pohodlně dopravíte do 
Uhříněvsi nebo Říčan a na druhou stranu přes 
zastávky Eden a Vršovice za 12 minut až na 
hlavní nádraží. Vlaky ve špičce jezdí zhruba po 
čtvrthodině, s novým jízdním řádem zde navíc 
od prosince budou stavět některé z  rychlíků 
uhánějících na jih Čech. A  bonus pro cesto-
vání po Praze: Sdružená zastávka pro tramvaj 
i  autobus leží přímo pod tělesem železniční 
trati. Ke stanici zajíždí také každá tramvajo-
vá linka 22, která byla prodloužená ze smyč-
ky v  Radošovické ulici do nově vybudované 
smyčky Zahradní Město. Projekt zahrnuje již 

otevřené parkoviště P+R, které si vyžádala 
MČ Praha 10. Nyní se dokončují všechny 
navazující a přístupové komunikace.

Park Skalka  
podle místních  

Nový park Skalka z participativního rozpočtu 
„Moje stopa” se sice mírně opozdil kvůli de-
montáži vedení a  sloupů vysokého napětí. 
V průběhu léta 2021 však bylo toto nové ze-
lené prostranství na louce poblíž metra Skal-
ka konečně otevřeno. Tvoří ho patnáct prvků 
z modřínového dřeva, které mají představovat 
zvětšená travní semínka, a  slouží k  sezení. 
Navržené byly tak, aby zachovaly volný pro-
stor a krajinný ráz místa, jsou umístěné poblíž 
stromů a mimo svah, kde se sáňkuje. Semín-
ka doplňuje mlatová cesta. 

3 další
projekty
pro vás

3 další
projekty
pro vás
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3 další
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   Začala se stavět mateřská škola Bajkalská pro 168 dětí.    Kulturní 
boom ve Vršovicích: Byly otevřeny Vzlet a  Waldesovo literární centrum, 
proběhla premiérová letní divadelní scéna v  Heroldových sadech.   

  Rekonstrukcí prošly bytové domy Na Hroudě, Norská a byty v ulicích 
Ruská a Francouzská

  Zabránili jsme vzniku železničního překladiště Malešice, které by mělo, 
i podle nezávislého posudku, negativní vliv na životní prostředí. Městská část 
se proti tzv. terminálu dlouhodobě vymezovala.    Byla dokončena stavba 
mateřské školy Nad Vodovodem.    V Malešickém lese vedou na území 
Prahy 3 dva nové přechody přes koleje.

  Zredukovali jsme urbanistickou studii Bohdalec – Slatiny – brownfield 
Strašnice, aby Slatiny byly zalidněné, ne přelidněné (studie byla oceněna 
jako „Urbanistický projekt roku 2021”).    Před OC Cíl byl zrekonstruován 
a  významně oživen veřejný prostor, rekonstrukcí prošla i  místní pobočka 
Městské knihovny.    Výsledky participativního rozpočtu „Moje stopa”: 
Na kraji Bohdaleckého lesa došlo k  rozšíření dětského hřiště o  „dětské 
mraveniště” a vzniklo parkourové hřiště na Zahradním Městě.  

  Vyhlásili jsme otevřené výběrové řízení na nového nájemce Strašnického 
divadla, v době uzávěrky tohoto čísla novin probíhalo jeho vyhodnocování.  

  Byl dokončen dílčí generel veřejných prostranství Starých Strašnic, 
tedy dlouhodobá strategie, jak toto území koncepčně rozvíjet.    Připravili 
jsme velkou revitalizaci okolí stanice metra Strašnická, která by měla 
zpřehlednit a zpříjemnit celý prostor tohoto „náměstí” Strašnic.

O podobě 
KD Eden 

rozhodnou 
odborníci 

Dlouholetý problém centrál-
ních Vršovic, chátrající KD 
Eden, řeší mezinárodní urbani-
sticko-architektonická soutěž. 
Jejím zadáním je městský po-
lyfunkční dům a koncept okol-
ních veřejných prostor. Návrhy 
jsou nyní ve fázi odevzdávání 
a  hodnocení poroty. Dům by 
měl mít do budoucna smíše-
nou funkci: obytnou, kulturní 
i  obchodní. Soutěž je admini-
strována renomovanou organi-
zací CCEA MOBA.

Milan Maršálek 

Malešice se 
dál rozvíjejí  
Podporujeme hned několik 
magistrátních záměrů, které se 
týkají rozvoje Malešic. Hlavní 
město Praha především připra-
vuje zásadní, a  k  obyvatelům 
přívětivé, úpravy stavby měst-
ského okruhu. Kromě toho se 
chystá revitalizace Malešic-
kého statku, jehož součástí je 
také místními spolky oživova-
ná památka Malešický zámek. 
V  případě hojně diskutované-
ho záměru napojení Počernic-
ké ulice na celoměstskou síť 
tramvají hlídáme počet par-
kovacích míst, dostatek zele-
ně, ale i  bezpečnost provozu 
a průběžnou participaci s míst-
ními občany.  

Milan Maršálek 

Hledejte  
v ulicích 
diamant! 

Do 12. prosince trvá venkov-
ní rodinná hra městské části 
„Za Waldesovým diamantem”. 
V autentickém prostředí starých 
Vršovic je umístěno 11 předmě-
tů, které můžete hledat ve vý-
lohách, v  oknech či na fasá-
dách domů – a  pokud budete 
úspěšní, získáte drobnou po-
zornost. Aktivita připomíná vý-
ročí 80   let od úmrtí Jindřicha 
Waldese, významného podni-
katele a  mecenáše, jenž svou 
továrnou pojmenoval po ma-
gickém diamantu Koh-i-noor. 
Podrobnosti najdete na webu  
praha10.cz/waldes.  

Koalice VLASTA 

Vraky  
mizí z ulic

Nepojízdná auta houfně 
opouštějí náš veřejný prostor. 
Jen letos už jich z ulic zmizelo 
na 500, přičemž deset procent 
bylo odtaženo, zbytek si od-
klidili sami majitelé. Za výraz-
ně úspěšnější boj s autovraky 
vděčíme do velké míry loňské 
novele zákona o  pozemních 
komunikacích, kterou inicioval 
úřad naší městské části a poli-
ticky ho zaštiťovala starostka 
a  senátorka Renata Chmelo-
vá. Novela umožňuje odtaho-
vat i  vozy, které mají víc než 
půlrok neplatnou technickou 
prohlídku. To dříve nebylo 
možné. 

Koalice VLASTA 

Drážní 
promenáda 

se blíží  
Vlaky již od zimy jezdí jen 
po nových kolejích a  zastáv-
ka Praha-Strašnice osiřela. Ale 
ne na dlouho! Na opuštěné 
trati mezi Hostivaří a  Vršovi-
cemi se chystá nejdelší praž-
ský liniový park s  cyklostez-
kou, novým mobiliářem, zelení 
i  cestou pro pěší. Ten by měl 
zhruba za tři roky vyrůst mezi 
Vršovicemi a Zahradním Měs-
tem, na starém tělese želez-
niční trati. Stále se počítá se 
zachováním některých prvků 
odkazujících k původnímu že-
lezničnímu využití a  zachová-
ní genia loci. Praha 10 projekt 
tzv. drážní promenády vymy-
slela a  podporuje i  jeho zdár-
nou a  co nejrychlejší realizaci 
ze strany organizací Hlavního 
města Prahy. 

Koalice VLASTA 

Kreativní 
Strašnice

Za poslední tři roky vzniklo na 
území Prahy 10 několik zají-
mavých prostorů a  objevily se 
i  nové akce. Svou činnost za-
hájil spolek Straka – Strašnická 
komunita, který v loňském roce 
osadil parčík mezi Průběžnou 
a  Nučickou pražskými židlemi 
a stolky. V Rybníčkách zase pů-
sobí Kreativní garage pořádají-
cí volnočasové aktivity pro děti, 
dospělé i seniory. Kolem parku 
Františka Suchého se organizu-
je spolek Bubahof, jenž v loka-
litě otevřel i komunitní prostor 
Olga. Nový sousedský prostor 
s názvem Prádelna vznikl také 
v  samém srdci sídliště Solida-
rita. A  ožívá i  veřejný prostor, 
například dětské hřiště Beruš-
ka u MŠ Nučická, hřiště Alda-
šínská na Skalce či Parčík v Te-
hovské. 

David Kašpar 

Vršovice a Vinohrady Malešice

Záběhlice, Zahradní Město a Bohdalec Strašnice a Skalka

velké 

úspěchy

Měníme Prahu 10 k lepšímu.
Podívejte se na úspěšné projekty ve své čtvrti! 

Na této dvoustraně se dozvíte, co konkrétního jsme udělali pro místo, kde žijete!  
Desítku jsme pro tento účel rozdělili na čtyři části (podle stejného klíče, jako v našich předvolebních novinách).  

U každé najdete vždy dva podrobněji rozepsané projekty a box s výčtem dalších tří projektů nebo celých tematických oblastí. 
Jedná se o pouhý výběr z výrazně vyššího počtu aktivit, které jsme za tři roky na radnici podpořili nebo prosadili. 

MILAN MARŠÁLEK

Symbolickou pásku přestřihla Renata Chmelová společně se zástupcem provozovatele 
EUC (vlevo) a generálního dodavatele stavby Subterry.

Foto: MČ Praha 10
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velké 
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velké 

úspěchy
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NÁŠ TÝM SPORT A FINANCE

„Ďolíček se zrekonstruuje. Na tom trvám!”
Jak po pandemii obnovujeme zájem dětí o sport? Vznikne nová tělocvična na Solidaritě? A jak to aktuálně vypadá s Ďolíčkem? 

Odpovědi vám přinášíme v rozhovoru se zastupitelem a předsedou sportovního výboru Václavem Vlčkem.

Stejně jako v minulém čísle, i v tomto přinášíme odpovědi na kriticky mířené dotazy, které od vás občas slýcháme. 
Odpovídá Lucie Sedmihradská, radní pro rozpočet, finance a dotace a zároveň vysokoškolská učitelka v oblasti veřejných financí. 

MILAN MARŠÁLEK

V  posledním vydání Vlastních novin jsi ho-
vořil o tom, jak se nám podařilo otevřít osm 
školních hřišť pro veřejnost. Co nového se od 
té doby na sportovním poli událo?

Do sportovního života zasáhly další vlny pan-
demie. Možnost sportovat, ať už organizova-
ně v klubech nebo jen pro zábavu, tím byla 
výrazně omezena. „Odpískána“ byla i tělesná 
výchova na základních školách, na což jsme 
se jako městská část zaměřili a zapojili se do 
projektu Trenéři ve škole, který má za cíl děti 
opět rozhýbat a nadchnout pro pohyb.

V čem projekt Trenéři ve škole spočívá?

V rámci projektu jsou do výuky tělesné výcho-
vy zapojeni profesionální trenéři z  lokálních 
sportovních klubů a  tělovýchovných jednot. 
Týká se to zejména dětí v prvních a druhých 
třídách. Na prvním stupni totiž ještě nemají 
specializované tělocvikáře, což je obrovská 
škoda, jelikož lidské tělo a vztah k pohybu se 
rozvíjí právě ve věku 6–9 let. Zapojení profí-
ků z praxe tak může zpestřit hodiny tělocviku 
a vzbudit větší zájem o sport, a to zcela ploš-
ně. Je jedno, zda je dítě ze sportovní rodiny, 
zda je pohybově nadané, zda si rodiče mo-
hou či nemohou dovolit tréninky a  kroužky. 
Profesionálního vedení se totiž dostane všem 
dětem bez rozdílu.

Jaké školy a kluby se zapojily?

Aktuálně šest škol, konkrétně  ZŠ Břečťanová, 
Jakutská, U  Roháčových kasáren, Švehlova, 
Karla Čapka a Solidarita (dříve ZŠ Brigádníků, 
pozn. red.). Jejich prvňáčky povedou mimo 
jiné trenéři hokeje z HC Slavia Praha, házené 
z TJ Lokomotiva Vršovice či fotbalu z SK Juni-
or Praha 1960. Judo si děti vyzkouší s bývalým 
olympijským reprezentantem Jaromírem Mu-
silem a vítězkou ankety „Trenér Prahy 10“ Dag-
mar Banszelovou z vršovického Sokola. Pokud 
se nám projekt osvědčí, rádi bychom ho pro 
příští školní rok rozšířili na další základní školy.

Kromě školních hřišť jsi v  minulém čísle 
zmiňoval i  výstavbu sportovních hal a  re-
konstrukci Ďolíčku. Kam jsme se posunuli 
v tomto ohledu?

Co se týče hal, připadají v  úvahu dvě místa 
vna území městské části. V první řadě se jed-
ná o pozemek vedle ZŠ Solidarita. O výstav-
bě menší, tréninkové haly, kterou by v dopo-
ledních hodinách užívali žáci školy, jednáme 
s  jedním z  lokálních klubů. Druhým pozem-
kem pak je bývalá tržnice u Gymnázia Přípo-
toční, které má třídy se sportovní specializací, 
a moderní tréninkové prostory by tak uvítalo. 

Investorem by bylo Hlavní město Praha, které 
má vypracovanou objemovou studii a v příš-
tím roce by mělo vyhlásit výběrové řízení na 
projektovou dokumentaci. Důležitou zprávou 
pro místní občany je, že projekt počítá s par-

kovacími místy v  přízemním patře budovy, 
tudíž zde nedojde k žádnému omezení par-
kování.

A Ďolíček?

S Ďolíčkem je to komplikovanější, jelikož se 
jedná o majetek Hlavního města Praha, kam 
kompetence městské části nesahají. Stadion 
bohužel není v  dobrém stavu, proto jsme 
s Hlavním městem Praha uzavřeli memoran-
dum, v  němž jasně říkáme, že rekonstrukce 
Ďolíčku, průchodnost mezi Sámovou a Spor-
tovní ulicí či jižní tribuna a  nové komerční 
prostory do ulice Vršovická jsou naší priori-
tou. Magistrát slíbil vyhlásit architektonickou 
soutěž, do které bude městská část zapojena. 
Já  sám jsem navíc členem představenstva 
Družstva fanoušků Bohemians a z této pozi-
ce se účastním některých jednání s  radními 
a náměstky Hlavního města Prahy. Neustále 
jim připomínám, co poslední dva roky slibova-
li – plnohodnotnou architektonickou soutěž 
na stadion. Na tom trvám.

Jsi ve Vlastě zastupitelem za Desítku pro do-
mácí. Jak se díváte na plnění programového 
prohlášení Rady městské části?

Hnutí Desítka pro domácí vzniklo na bázi 
dvou sportovních klubů, hájí však zájmy 
všech klubů a  tělovýchovných jednot, jež 
v Praze 10 sídlí. Za zásadní považujeme, že se 
v  posledních letech nesnižuje částka určená 
na dotační programy v oblasti sportu. Stabili-
ta a předvídatelnost jsou pro žadatele zásad-
ní, obzvlášť v těžkých časech, které aktuálně 
prožíváme. Osobně bych si dokázal představit 
mírný růst této částky, to by však vyžadovalo 
širší podporu napříč celou vládnoucí koalicí.

Máš nějaký osobní cíl do konce volebního 
období?

Pustil jsem se do náročného úkolu – obnovy 
hrobky pana Zdeňka Dannera na Vršovickém 
hřbitově. Pan Danner byl ředitelem Občanské 
záložny ve Vršovicích, mecenášem místního 
sportovního a kulturního života, a sponzorem 
výstavby kostela sv. Václava na Čechově ná-
městí. Dannerovo jméno nesl právě i stadion 
Bohemians a  aktuálně je po něm pojmeno-
ván park ve Sportovní ulici. Je to časově i fi-
nančně náročný projekt, který do října 2022 
asi nestihnu, ale hodlám v něm i poté pokra-
čovat. Dále bych rád pana Dannera navrhl na 
udělení čestného občanství Prahy 10. Roz-
hodně by si to zasloužil.

“ Zapojení 
profíků zpestří 
tělocvik. A to 
zcela plošně.

Na Bohemce se starostkou.

Nová sportovní hala by mohla vyrůst na místě bývalé tržnice u Gymnázia Přípotoční.

Občané se ptají, VLASTA odpovídá

Ke konci roku 2018, když jste radnici 
přebírali, bylo na účtech městské čás-
ti téměř 1,3 miliardy korun. Kolik je na 
nich dnes a kam zmizel ten rozdíl?

 

Na konci roku 2018 měla městská část na 
bankovních účtech 1 223 milionů korun, 
k  18.  10.   2021 to bylo 1 003 milionů. V  prů-
běhu uplynulého dvou a  třičtvrtě roku jsme 
celkem investovali, tedy pořídili nový majetek 
za 794 milionů korun z vlastních zdrojů (a pro-
dali za 264 milionů). Majetek ve formě peněz 
na účtech tak byl transformován do majetku 
ve formě zrekonstruované polikliniky Maleši-
ce, rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 
30/30, bývalého kina Vzlet, KD Cíl a jeho před-
prostoru, řady mateřských a  základních škol 
a výstavby MŠ Nad Vodovodem a Nízkopraho-
vého centra pro děti a mládež u Botiče.

Naším cílem není hromadit peníze na účtech, 
ale zabezpečit poskytování kvalitních a  do-
stupných veřejných služeb a rozvoj území MČ, 
což znamená investovat.   

Budete si brát kontokorentní úvěr. 
Proč? A kolik to bude stát?

 

Při sestavování a schvalování rozpočtu je ne-
zbytné ctít pravidlo, že jeho výdaje jsou kry-
té zdroji, tedy příjmy nebo financováním. Do 
rozpočtu však předem nelze zapojit dotační 
příjmy, které už přitom máme schválené, za-
žádali jsme o  ně, jsou zařazené do tzv. zá-
sobníku, nebo o  ně žádat budeme. Naopak 

všechny výdaje musíme naplánovat a schválit 
v takové výši, která umožní krýt již uzavřené 
smlouvy, a soutěžit a zadávat veřejné zakázky 
na další investiční projekty.

Pokud tedy chceme významněji investovat, 
musíme ke krytí rozpočtu při jeho schválení 
využít (A) vlastní rezervy (prostředky na ban-
kovních účtech), nebo (B) cizí zdroje. V  mi-
nulých letech platila varianta A, výše rezerv 
se ovšem v  důsledku realizovaných investic 
a  nižších výnosů z  prodeje nemovitého ma-
jetku v  roce 2020 (způsobených především 
pandemií COVID-19) snížila. 

Uzavření smlouvy o  kontokorentním úvěru 
poskytne městské části zdroje na předfinan-
cování investičních akcí, pokud je nebude 
možné dočasně krýt z  vlastních zdrojů, pro-
tože příjmy a výdaje se, laicky řečeno, přesně 
nepotkají v čase. Splatnost úvěru je 12 měsíců, 
nejedná se tedy o dlouhodobé zadlužení, ný-
brž jen o dočasný nástroj k zajištění cash flow, 
tedy prostředků na účtech. 

Jedinými náklady budou případné úroky – za 
dobrou úrokovou sazbu – ze skutečně čerpa-
né částky. Domnívám se, že úvěr nakonec ne-
bude nutné ani využít, a nezaplatíme tak ani 
korunu. Ale jako odpovědný hospodář musí-
me být připraveni na nejrůznější situace.   

Lucie Sedmihradská

Desítka s Vlastou kvete! 
Koalice Vlasta funguje jako tým! Ve svých řadách máme starostku, místostarostu, radní a dva předsedy výborů, s jejichž 

prací se můžete podrobněji seznámit na ostatních stránkách novin. Aktivně však ovlivňujeme i další oblasti, a to prostřednictvím 
šestky tzv. neuvolněných zastupitelů. Ti se dění na radnici věnují navíc ke svému civilnímu povolání.  

Čím a jak přispívají ke společné péči o desítkovou zahradu? Každému jsme vybrali jedno téma.

KOALICE VLASTA

Díky významným změnám, které jsme udělali v  bytové 
politice, můžeme poskytnout dostupné bydlení těm, kteří 
to opravdu potřebují. Nejvíce bytů se v roce 2020 rozdělilo 
mezi učitele, hasiče, policisty, zdravotníky a další profese, 
které městská část potřebuje. Dále jsme našli domov pro 
mnoho rodin s dětmi, seniory, lidi s různým zdravotním po-
stižením a také pro lidi na invalidním vozíku. Máme i byty 
určené pro mladé do 30 let, ale zájem o  ně zatím není 
takový, jaký bychom očekávali. Rádi bychom se v příštím 
roce zaměřili na informování této „cílové skupiny.“

Na Desítce se nám daří snižovat počet rodin s dětmi žijí-
cími v nevhodných podmínkách na ubytovnách (celkově 
už jde o třetinu rodin), což je náš dlouhodobý cíl, ve kte-
rém chceme pokračovat.

Aby byl systém spravedlivý, máme od vedení Prahy 
10 dopředu nastavená procenta pro jednotlivé skupiny 
obyvatel. Lidé si podávají žádosti, které nejprve podle 

Nejprve trochu teorie: Strategické plánování a  řízení je nástrojem 
kvality řízení ve veřejné správě, který se využívá především k rozvoji 
a provádění změn. To v praxi často nezajistí jeden odbor úřadu, ale 
vyžaduje spolupráci mezi jednotlivými odbory a jejich experty, stejně 
jako spolupráci s dalšími odborníky mimo radnici. A také s veřejností.

Úřad městské části je však převážně řízen takzvaně liniově, skrze 
strukturu odpovědností shora dolů. Strategické plánování do této 
struktury přináší pravidla řízení projektového, které podporuje hori-
zontální spolupráci napříč úřadem. Reagujeme jím tedy na častou 
kritiku české veřejné správy za resortismus - izolované vykonávání 
povinností bez spolupráce s ostatními, které znemožňuje dobrat se 
maximálně komplexního řešení.

Pro správné fungování úřadu je podle mě zásadní: 1) dobře komuni-
kovat se všemi, 2) mít dobrý přehled o tom, kdo co dělá a s čím to 
souvisí a 3) od vize se snášet do finančních možností úřadu případně 
hledat další dostupné zdroje. O  to vše se na městské části i  skrze 
strategické plánování a řízení pokoušíme.

V  programovém prohlášení jsme se 
zavázali, že budeme klást důraz na 
zodpovědnou rodinnou politiku. Pustili 
jsme se s  rozvahou do přípravy kon-
cepčního materiálu, který by zhodnotil 
aktuální situaci a  ukázal další směry, 
kterými by Praha 10 měla jít.

Pirátský radní pro sociální oblast ale 
práci na koncepci rodinné politiky MČ 
Praha 10 jednostranně ukončil – poté, 
co byl pečlivě zpracovaný a jím odsou-
hlasený dokument předložen k  připo-
mínkám veřejnosti. Koalice Vlasta s tím 
nesouhlasí, naše námitky ale nebyly 
vzaty v potaz.

předem daných kritérií vyhodnotí pracovnice Kontaktní-
ho centra bydlení, následně je projedná Komise bytové 
politiky a  pak schválí Rada MČ Praha 10. Všechny uka-
zatele sledujeme, a na závěr každého kalendářního roku 
zpracujeme Zprávu o bytové politice MČ Praha 10, kterou 
si můžete přečíst na stránkách městské části.

Do budoucna chceme zefektivnit systém evidence měst-
ských bytů. Jejich správa je totiž roztříštěná, respektive 
rozdělená mezi tři správní firmy a městskou akciovou spo-
lečnost. V minulých letech se dařilo opravovat každý rok 
více a více volných bytů čekajících na rekonstrukci. Získali 
jsme na to také finanční prostředky z Fondu rozvoje do-
stupného bydlení. Ani toto všechno ale bohužel nestačí, 
protože se nám zároveň mnoho bytů uvolňuje. Starší ná-
jemníci odcházejí do domovů pro seniory, někdo se odstě-
huje, jinému se rozroste rodina a potřebuje větší prostor 
k životu. Aby se nám počet volných bytů nezvyšoval, bu-
deme muset hledat i další opatření. 

Rodinná a  mateřská centra i  proseniorské 
organizace, které u nás rodinám pomáhají, 
aby se z jejich životních nesnází nestal soci-
ální problém, mohly mít konkrétnější před-
stavu, co se od nich v příštích letech čeká. 
Promyšlená opatření mohla rodinám kon-
krétně pomoci již v  roce 2022. Pro Prahu 
10 to mohlo mít i nemalý přínos finanční. 
To vše padlo pod stůl.

Než byly práce nečekaně zmařeny, ke kon-
cepci se s respektem vyjádřila odborná ve-
řejnost. Hlavní město Praha předpokládá, 
že prorodinná opatření na velkých měst-
ských částech mají svého koordinátora. 
Děkujeme těm, kteří na vzniku koncepce 
strávili stovky hodin bez nároku na odmě-
nu, expertům, vedoucím sociálního a škol-
ského odboru i  všem dalším zapojeným 
úředníkům, stejně jako veřejnosti, která 
dala inspirativní podněty. Rodinám bude-
me usnadňovat život i dál a jinak a počká-
me si na lepší časy.

Matěj Štěpánek 
člen Komise bezpečnostní 

Pavel Mareš 
předseda Komise výchovně-vzdělávací  
a předseda zastupitelského klubu

Renata Chmelová 
starostka

Adam Šilar 
člen Komise bytové 
politiky 

Veronika Žolčáková 
předsedkyně Komise  
bytové politiky

Olga Škochová 
předsedkyně Komise pro  
strategii Zdravého města  
a místní Agendu 21  

Jak funguje bytová politika Systémový pohled

K rodinné politice

Karel Duchek 
člen Komise bezpečnostní 

Není to jenom úkolem státu, ale i samospráv. A zní 
to prostě: Zajistěte, aby se občané doma i v ulicích 
cítili bezpečně. Jenže je to opravdu tak jednodu-
ché? Pocit bezpečí je přece pocit dost subjektivní, 
až intimní, a  pramení z  mnoha racionálních, ale 
i iracionálních příčin.

My, zastupitelé za Koalici Vlasta v  bezpečnostní 
komisi, pracujeme na zlepšení bezpečnostní situ-
ace na obvodu Prahy 10 ve spolupráci s Městskou 
policií Hlavního města Prahy i  Policií ČR. Dlou-
hodobě prosazujeme společné kontroly komise 
a  bezpečnostních složek k  dodržování zákona 
o  přestupcích, kontrolu lokalit s  rizikovými oso-
bami, širokou prevenci kriminality. Na naše děti 
dohlíží pravidelné hlídky policie v rámci programu 
„Bezpečné cesty do školy“.

Jednou z  našich priorit je vytvoření vhodných 
podmínek pro práci strážníků Městské policie, i na 
Desítku totiž doléhá celopražský problém s jejich 
nedostatkem. Přesto se od podzimu 2019 podařilo 
jejich počet navýšit o pět, na celkem 96. Policis-
ty motivujeme nejrůznějším způsobem, například 
možností přidělení městských bytů „v zájmu obce“. 
Prostřednictvím Komise bezpečnostní jim pomá-
háme s dostatečnou technickou vybaveností a za-
sazujeme se o motivační odměny – pro městské, 
ale i  státní policisty a  příslušníky Hasičského zá-
chranného sboru. V červnu letošního roku tak bylo 
pro naše klíčové složky schváleno poskytnutí vy-
bavení a odměn přesahujících částku milion korun.

Naprosto zásadní pro nás jsou i vaše podněty. Ve-
dení bezpečnostních složek a příslušnému odbo-
ru je hlásíme a zúčastňujeme se kontrolních akcí 
společně s Městskou policií a Policií ČR, ať už se 
jedná o soustavné rušení nočního klidu (např. uli-
ce Krymská, hotel Rhea), či o problémy s bezdo-
movci (U Seřadiště, U Trati, V Korytech, Třebešín 
TJ KOVO, okolí Kauflandu).

Za Desítku bezpečnější

Václav Vlček 
předseda Výboru pro kulturu, 
sport a volnočasové aktivity

David Kašpar 
místostarosta pro kulturu, 
školství a sousedské 
vztahy

Milan Maršálek 
předseda Výboru pro životní  
prostředí a infrastrukturu,  
předseda Komise územního rozvojeLucie Sedmihradská 

radní pro finance, rozpočet, 
dotace a participativní rozpočet
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SENÁTORKA A STAROSTKA RENATA CHMELOVÁ

Starostka, která hájí zájmy Prahy 10 i v Senátu 

Premiér ve střetu zájmů
Renata je mimo jiné členkou senátní 
komise pro dohled nad poskytováním 
veřejných prostředků. Ta se zabývala 
aktivitami Andreje Babiše a konstato-
vala, že závěry auditu potvrdily pre-
miérův střet zájmů. Komise zároveň 
vyzvala vládu, aby neprodleně zahájila 
vymáhání neoprávněně použitých pro-
středků dotací ze státního rozpočtu.

…a za ústavnost 
Bezdoplatkové zóny ve městech jsou 
minulostí, ti nejchudší občané si opět 
budou moci žádat o  doplatek na by-
dlení. Ústavní soud potvrdil Renatin 
návrh a  shledal poslanecké „řešení“ 
jako protiústavní. Bydlení je potřeba 
řešit koncepčně, ne se zaměřit pouze 
na represe. Zásadním problémem jsou 
obchodníci s  chudobou – majitelé 
ubytoven s  příšernými podmínkami, 
jejichž provozní řád schvalují Hygie-
nické stanice spadající pod kontrolu 
ministerstva. Ne starostů či senátorů!

Bojuje proti korupci…
Každý o tom mluví, ale jak je to s bo-
jem proti korupci v praxi? Projekt ne-
ziskových organizací Rekonstrukce 
státu zanalyzoval, jak senátorky a se-
nátoři hlasovali o  protikorupčních zá-
konech z jeho agendy. Renata Chme-
lová se umístila na absolutní špičce, 
v osmičce nejlepších.  

Za svobodné Bělorusko
Senát přivítal významnou osobnost, 
běloruskou aktivistku a političku Svjat-
lanu Cichanouskou. Ta v loňských vol-
bách kandidovala proti současnému 
prezidentovi – a fakticky diktátorovi – 
Lukašenkovi. Oficiálně prohrála, podle 
řady mezinárodních organizací však 
došlo ke zfalšování voleb. Proti jejich 
výsledkům proběhly v Bělorusku ma-
sivní protesty, Svjatlana kvůli strachu 
o  bezpečí rodiny opustila zemi. Na 
Renatu udělalo nejsilnější dojem její 
prohlášení, že kandidovala z  lásky ke 
svému muži (který byl uvězněn a kan-
didatura mu byla znemožněna). 

Policejní hrdinové a hrdinka

Podporuje zahrádkáře…

Medaile útěchy

Slepice nepatří do klece!

… a ochranu životního prostředí
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Pouze jeli kolem… Všimli si 
však plamenů, přivolali posily, 
okamžitě začali jednat. Policisté 
z pohotovostní motorizované 
jednotky se zachovali příkladně 
a výrazně přispěli k tomu, že velký 
požár bytu v Černokostelecké 
ulici neskončil mnohem hůř. Naše 
senátorka všem zasahujícím 
policistům a hasičům poděkovala.

Uctění sokolů
Letos 8. října, na Památný den sokolstva, Renata 
položila věnec k Vršovické sokolovně. Uctila tím 
všechny bratry a sestry, kteří budovali náš stát, 
spoluvytvářeli naši domovinu. 29 vršovických 
sokolů při boji za svobodu a demokracii položilo 
svůj život. 

Renata Chmelová se, coby 
místopředsedkyně, vrátila do 
Výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní 
prostředí. A hned na sebe 
výrazně upozornila – byla jediná, 
která podpořila zahrádkářský 
zákon. Je totiž přesvědčená, že 
zahrádkářská činnost je činností 
veřejně prospěšnou. A že do 
moderních obcí patří!

Plážové volejbalistky Markéta 
Nausch Sluková (uprostřed)
a Barbora Hermannová si 
prožily velkou sportovní 
tragédii. Protože se 
Markéta v letadle Českého 
olympijského výboru nakazila 
koronavirem, nemohly se 
s parťačkou zapojit do boje 
o medaile pod pěti kruhy 
v Tokiu. Obdržely alespoň 
stříbrné senátní medaile. 

Renata podpořila bezklecový chov 
slepic, aby nedocházelo k jejich týrání. 
Téma vzbudilo vlnu vášní a objevovaly 
se i argumenty proti. Třeba že zákazem 
klecového chovu dojde ke snížení 
produkce vajec. Realita? V zahraničí, kde 
k tomuto kroku už sáhli, se nic takového 
nestalo. A třeba v Rakousku došlo 
dokonce k nárůstu produkce. 

Environmentální cena Josefa Vavrouška se každo-
ročně udílí nejvýraznějším osobnostem, počinům 
a vzorům v oblastech životního prostředí a udr-
žitelného života. A tradičně se vyhlašuje v horní 
komoře. Desítková senátorka v projevu ocenila 
důležitost iniciativy, kterou vyhlašuje Nadace Part-
nerství. Na snímku je s předsedou poroty a mode-
rátorem Vladimírem Kořenem.

Za pět let se Renata Chmelová stala výraznou členkou horní komory. Co všechno tam pro vás udělala v posledním roce? 

Zamítla stavební zákon
Změna stavebního zákona je nutná, ale 
není možné jít cestou, kterou vymyslela 
Babišova vláda. O  tom je Renata ská-
lopevně přesvědčena, proto stavební 
zákon odmítla, hlasovala proti. Je psa-
ný ve prospěch developerů, obsahuje 
velké množství nedostatků a nejasnos-
tí a byl připraven v rozporu s legislativ-
ními pravidly. Sněmovna senátní veto 
přehlasovala, vítězové voleb z  koalic 
SPOLU a PirStan však podle nejnověj-
ších zpráv chystají první kroky, jak za-
bránit zavedení zákona do praxe.

KOALICE VLASTA
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Více informací na blogu  
Renaty Chmelové  

renatachmelova.cz/blog/ 


