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VLASTNÍ NOVINY
VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL a Desítky pro domácí

MÁME PLÁN

PRO DESÍTKU

Osvědčený tým vede David Kašpar
Chceme pokračovat v pozitivních změnách, které jsme ve vedení městské části nastartovali!

Do podzimních voleb jdeme ve stejném složení,
jako když jste nám dali důvěru v roce 2018: VLASTA
a STAN s podporou KDU-ČSL a Desítky pro domácí.

Nejsme jen politici,
ale především občané Prahy 10.

V našem plánu figurují čtyři základních oblasti.
Co se pod nimi skrývá?
ZDRAVĚ. Dlouhodobě prosazujeme, aby ve městě
nebyl jen beton a průmysl, ale také příroda. Trojmezí proto zůstane krásným přírodním parkem, žádné
překladiště v Malešicích nebude a dokončíme Drážní
promenádu, čtyřkilometrový pás zeleně.
CHYTŘE. Nezajímá nás jen „klasické“ vyučování,
budeme nadále podporovat školní parlamenty, badatelský přístup či projektovou výuku. Musíme děti
připravovat na moderní život plný výzev. A stavět,
opravovat budovy. Jsme to my, kdo začal s opravou
staré strašnické školy.
SOLIDÁRNĚ. Začátek pandemie covidu nám všem
ukázal, co je to opravdová solidarita. Budeme dál
propojovat lidi potřebné s těmi, kteří jim chtějí a umí
pomáhat. Hodně peněz půjde i v budoucnu do
sociálních služeb. Byty nebudeme rozprodávat, ale
přidělovat těm, kteří je potřebují.
KULTURNĚ. Kultura zůstane součástí veřejného prostoru, nebudete si ji muset složitě hledat. Po Vzletu
chceme dát nový impuls i dalším kulturním prostorům, například KD Barikádníků. A budeme se dál držet
hesla, že lépe 100 akcí za 10 tisíc než 1 za milion.

K tomu přidáváme zkušenosti z práce na radnici, kde jsme pro vás už bezmála
čtyři roky. A máme nového lídra, jedničkou naší kandidátky je David Kašpar,
současný místostarosta pro školství, kulturu a sousedské aktivity. „Města patří
lidem, jsou pro lidi. Ne pro auta ani pro mrakodrapy,“ říká David ve velkém rozhovoru, který s ním vedla starostka Renata Chmelová. Pro jeho – a naši – politiku je klíčové rozvíjet naši městskou část koncepčně, udržitelně a v souladu
s vašimi potřebami.

Někteří z nás na ní bydlí celý život! A tak není divu, že existují
místa, která máme na Desítce
obzvlášť rádi, ke kterým jsme
si vybudovali silný vztah a s nimiž nás pojí vzpomínky staré
mnohdy i desetiletí. Své srdcovky vám představuje celkem
osm našich zastupitelů, včetně starostky Renaty Chmelové a volebního lídra Davida
Kašpara. A pozor, nečekejte
„turistického průvodce“, ale…
Však uvidíte sami.

více na stranách 4 a 5

Příjemnou zábavu!
více na straně 6

Prostě srdcem pro Desítku!
více na straně 2
vlasta10.cz
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Plán pro Desítku

Chceme, aby Praha 10 byla dál zdravou, chytrou, solidární a kulturní městskou částí
MILAN MARŠÁLEK I LUCIE SEDMIHRADSKÁ
Šesté největší město v republice mělo před naším nástupem na radnici pošramocenou pověst. A nemělo vizi, koncepci,
dlouhodobý plán svého rozvoje. Ani jedno už neplatí – a my chceme v pozitivních změnách pokračovat.
S veškerou energií, erudicí… a hlavně srdcem. Tady je náš plán pro Desítku!

Zdravě

PRO DESÍTKU

Milí
obyvatelé
Desítky,
Prahu 10 mám ze srdce rád. Žiji zde
celý život, zajímám se o veřejné dění.
Založil jsem místní pobočku STANu,
který se v roce 2018 stal součástí
koalice VLASTA. V témže roce jsme
vyhráli v Praze 10 komunální volby.
Díky tomu jsem se stal místostarostou a nyní, v roce 2022, kandiduji na
starostu.
Politiku vnímám jako veřejnou službu.
Čtyři roky jsem odpovědný za rozvoj
kultury a školství a spoluodpovědný
za rozvoj města v dalších oblastech.
Beru tuto práci s největší vážností
a pokorou.
Starat se o Desítku je zajímavé a napínavé zároveň. Stavíme školy, opravujeme byty, sekáme trávu, uklízíme.
Ale nejdůležitější pro mě budou vždy
lidé, kteří zde žijí, pracují, podnikají nebo zde tráví své stáří. Pro ně
musí město fungovat, jim se zde musí
spokojeně žít. Pro to, aby se lidem
na Desítce žilo dobře, udělám, co
budu moci. Budu vždy bránit smysluplný rozvoj území, budu se zajímat
o fungování úřadu, budu podporovat
vzdělávání a kulturu. Budu se vždy
snažit pomáhat těm, kteří se na rozvoji Desítky chtějí podílet – ať už jsou
to místní podnikatelé, neziskovky,
nebo třeba aktivní jedinci s dobrým
nápadem, kteří neúnavně pečují
o své okolí – to jsou pro mě opravdoví
a inspirativní partneři.
Prahu 10 se za poslední 4 roky podařilo stabilizovat. Nyní má šanci pokračovat dál směrem, který dává smysl.
Odpovědně, otevřeně a s řádnou
péčí o lidi, krajinu i architekturu. Chci
být u toho a mám Desítce po čtyřech letech zkušeností co nabídnout.
Pokud by vás to zajímalo, přečtěte
si rozhovor, který se mnou vedla
moje kolegyně a současná starostka
Renata Chmelová. Dozvíte se, co si
myslím o vzdělávání, kultuře a nebo
třeba to, že se politiku nebojím dělat
srdcem.

David Kašpar
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Udržitelný rozvoj, tedy rozvoj ne nahodilý a populistický, ale promyšlený a cílevědomý, je pro nás naprosto klíčový. Stojí na něm
i strategický plán udržitelného a zdravého rozvoje Prahy 10, který
byl zpracovaný pod vedením starostky Renaty Chmelové ve spolupráci s řadou expertů a především vás občanů.
Také díky němu jsme v dobrém slova smyslu předvídatelní. Nadále
se budeme držet principu, že město není jen beton a průmysl.
Proto zůstane Trojmezí přírodním parkem celopražského významu –
jeho přírodní a rekreační charakter bude přímo ukotvený novou
krajinářskou studií. Nejenže jsme spolu s vámi řekli NE překladišti
v Malešicích, navíc projednáváme trvalou změnu územně plánovací dokumentace této oblasti. Už žádné překladiště!
Dokončíme pro vás Drážní promenádu, čtyřkilometrový liniový park
s oddělenými pruhy pro cyklisty, bruslaře, běžce a chodce, obklopeného velkým, klidným parkem. Kolem Botiče chystáme dílčí
úpravy založené na názorech místních občanů. Pro Desítku oživíme i tzv. Tržíček, nezastavěné území mezi Moskevskou a Krymskou ulicí. Nezapomínáme však ani na „každodenní provoz města“.
Posílíme úklid v potřebných lokalitách. Veřejnou zeleň podpoříme
vznikem nových květnatých luk. Stromy je třeba nejen sázet, ale
také zalévat. Klimatická změna je realitou, na kterou budeme
reagovat konkrétními adaptačními opatřeními.
Budeme hledat nová parkovací místa a dál bojovat proti vrakům
a zároveň vylepšovat pěší a cyklistickou prostupnost Desítky.
Městskou hromadnou dopravu budeme rozvíjet podle potřeb
obyvatel. I nadále budeme podporovat vaše nápady pro lepší
Desítku, malé i větší projekty, budeme vás informovat
a budeme s vámi diskutovat. Jako správní
sousedé ve zdravém městě.

Solidárně
PRO DESÍTKU

Vy, naši sousedé, jste pro nás vždy prioritou. Inflace roste, doba
je čím dál méně jistá a do potíží se může dostat každý. Proto
budeme přidělováním obecních bytů dál podporovat ty nejpotřebnější. Zároveň chceme rozšířit počet jednotek s tržním
nájemným, aby šanci dostali všichni. Hlavně už žádné bezhlavé
a masové rozprodávání bytů!
Schválíme připravenou Koncepci rodinné politiky, budeme podporovat mezigenerační solidaritu. Chceme dále rozšiřovat síť
dětských skupin a opravovat hřiště dle potřeb dětí a jejich rodičů.
Hodně peněz půjde i v budoucnu do sociálních služeb, zejména
do těch pro seniory. Budeme nadále prohlubovat spolupráci se
zdravotnickými zařízeními na našem území, byť v tom má městská část jen omezené možnosti.
Občané Desítky jsou solidární a dokážou pomoci, když je třeba.
Názorně jsme to viděli při zvládání pandemie koronaviru, aktuálně
se o tom přesvědčujeme při řešení důsledků války na Ukrajině.
Také my pomáháme a budeme pomáhat přímým obětem krizí.
Obrovskou výzvou bude nastavení lokálního systému integrace
cizinců. Za tři měsíce války na Ukrajině (do uzávěrky těchto novin)
se Praha 10 rozrostla o takřka 7 tisíc nových občanů – maminek či
babiček s dětmi. Musíme se připravit na to, že část z nich už na
našem území zůstane a musíme je podporovat v tom, aby se co
nejrychleji plnohodnotně začlenili do naší společnosti. Na počátku
krize jsme řešili problémy průběžně, tak jak se objevovaly, nyní,
když už se vše stabilizuje, se díváme dopředu a hledáme dlouhodobá řešení – nejlepší pro vás i pro Desítku a v zájmu obce.

Chytře

PRO DESÍTKU

Školu vnímáme jako skutečný základ života. Nejen
základ vzdělanosti, ale i vztahu ke svému bydlišti,
k umění, základ sociálních dovedností, lásky ke sportu
a pohybu. Ve školních lavicích mnohdy vznikají mnohaletá přátelství, a pokud hodiny nejsou aspoň trochu
zábavné, příliš si z učiva neodneseme.
Radnice zřizuje základní a mateřské školy, jejichž
budovy jsou letité a zanedbané, vzdělávací kapacity
byly na hraně už před migrační krizí. Neobejdeme
se tedy bez nových projektů. Stavíme pro naše děti
školku v Bajkalské a rekonstruujeme kulturně hodnotnou starou strašnickou školu pro 360 žáků. Kapacity
budeme rozšiřovat také pomocí přístaveb (ZŠ Hostýnská a Břečťanová). Ověříme i vhodnost a možnost
kontejnerových škol, které se dají postavit velmi rychle.
Velkým zdrojem nápadů jsou pro nás hlasy mladých,
tak jim budeme dále naslouchat v žákovských parlamentech. Zelenou budou mít moderní trendy, jako
jsou badatelský přístup ke vzdělávání nebo projektové
učení. Válka na Ukrajině a pandemie koronaviru před
nás postavily celou řadu výzev, kterým budeme společně čelit úzkou spoluprací s řediteli škol, větším motivováním pedagogů a sdílením dobré praxe. Chceme
chytrou Desítku.

Vizualizace
Nové strašnické školy

Kulturně
PRO DESÍTKU

Takřka čtyři roky ve vedení města jsme věnovali i tomu,
abychom z kultury udělali součást veřejného prostoru,
dostali ji k vám, našim sousedům. Chceme proto pořádat další výstavy po Praze 10, chceme po roce opět
obnovit letní divadelní scénu v Heroldových sadech,
chceme, aby se Desítka stala tradičním hostitelem
významných událostí, jako jsou festivaly 4+4 dny
v pohybu, m3 / umění v prostoru nebo Signal.
Ze Vzletu se podařilo udělat významný kulturní prostor,
nový impuls chceme dát i Kulturnímu domu Barikádníků. V Malešickém zámku, kde magistrát chystá
revitalizaci, podporujeme aktivity místních občanů
k oživení objektu. Společně se státem hledáme zdroje
k opravdu důstojnému provozu Čapkovy vily, na místě
kulturního domu Eden vznikne moderní Dům Prahy 10,
který bude kombinovat bytovou i kulturní funkci.
Prostřednictvím dotací a dalších aktivit budeme podporovat lokální kulturní aktivity, prostory a centra pro
Desítku. Klíčovým fenoménem pro nás je aktivní sousedství: budeme pokračovat ve spolupráci s kulturními
aktéry, spolky i sportovními kluby. Budeme se s vámi
i nadále pravidelně setkávat, budeme chtít znát vaši
zpětnou vazbu a rozvíjet podle ní desítkové aktivity.
Kultura ve městě musí být obohacující pro všechny!

vlasta10.cz
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ZDRAVÉ FINANCE
Během 4 let jsme dosáhli
vyrovnaného běžného
hospodaření, desítky procent
přitom investujeme!
Obnovili
jsme kvalitní radniční noviny,
kde dostávají prostor školy a další organizace
z Prahy 10.
Desítka má dobrý plán rozvoje
do roku 2030. Zpracovali jsme ho spolu
s vámi!
Informujeme vás včas o změnách
a záměrech ve vašich čtvrtích.
Můžete se
nás ptát doslova na všechno! Zavedli jsme pro
veřejnost otevřené hodiny starostky a radních.
Praha 10 patří mezi deset nejúspěšnějších
měst Česka z hlediska udržitelného rozvoje.
Zavedli jsme rozklikávací rozpočet. Až na
úroveň jednotlivých faktur!
Kde je to
skutečně třeba, pomáháme vám dotacemi.
Dotační systém jsme výrazně zjednodušili.
V reálném čase můžete sledovat jednání
zastupitelstva, zveřejňujeme dokumentaci
z rady, poradních komisí a výborů.
Radí
nám odborníci, my i oni jsme pod veřejnou
kontrolou.

Informační stánek
na Zahradním Městě

ZDRAVÉ MĚSTO
Trojmezí na území Prahy 10
zůstane i nadále přírodním parkem.
Území Bohdalec – Slatiny nebude přelidněné. Ve shodě
s hlavním městem jsme přepracovali urbanistickou studii.
Zabránili jsme tomu, aby v Malešicích vzniklo kontejnerové překladiště s nedozírnými následky pro dopravu a kvalitu života.
Úklid veřejných prostranství a péče o zeleň
fungují podle nových smluv. Zaměřujeme se
i na černé skládky.
Chráníme zahrádkářské
kolonie, Malešický les i menší parkové plochy
na Desítce díky našim úspěšným připomínkám
k územnímu plánu.
Vysázeli jsme 500 nových
Rozlehlý přírodní park Trojmezí

stromů. Zvýšili jsme množství zavlažovacích
vaků u dřevin.
Dlouhodobě podporujeme
dobrovolnické úklidy, spolupráci s ekologickými
spolky a s veřejností.
Realizovali jsme nápadité osvětové kampaně k předcházení odpadů
(Duben bez odpadů 2021, Desítka bez odpadů
2022).
Nabízíme vám zdarma kompostéry.
U nás má komunitní zahradničení zelenou.
Podporujeme co nejefektivnější městskou hromadnou dopravu. Radnice zavedla na odborné
doporučení zóny placeného stání, které podporují parkování místních občanů.

vlasta10.cz
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VZDĚLANÁ DESÍTKA
Budovy mateřských a základních
škol jsme převzali ve špatném
stavu. Máme však desetiletý plán
Zahájili
investic a jejich obnovy.
jsme rekonstrukci staré strašnické
školy u metra. Díky našim radním jsme získali od
hlavního města Prahy dotaci 80 milionů korun.
Začali jsme stavět mateřskou školu v Bajkalské
Otevřeli jsme novou mateřskou
pro 168 dětí.
školu Chotouňská, může do ní chodit 108 dětí.
Několik krásných školních zahrad svědčí o tom,
jak úspěšní jsme ve shánění peněz pro naše školy
Prosadili
(přímá podpora, granty a dotace).
jsme projekt Trenéři ve školách. Vybraná školní

Vizualizace školky
v Bajkalské ulici

Seznam věcí,
které si
můžete
odškrtnout
ŽIVÁ KULTURA
Neplýtváme penězi na jednorázové estrády. Lépe 100 akcí za
10 tisíc než jedna za milion.
Obnovili jsme kulturní centrum
Vzlet ve Vršovicích. Vznikla tak
křižovatka se špičkovou kulturní nabídkou i lokálními aktivitami.
Zařídili jsme novou moderní
pobočku Městské knihovny na Zahradním
Městě.
Výrazně jsme zvýšili kvalitu a dostupnost farmářských trhů na Kubánském náměstí.
Do restaurace na Gutovce jsme vybrali
schopného provozovatele, nové oblíbené bistro
má také Malešický park.
Podpořili jsme nové
sousedské prostory a kulturní centra se sociálním přesahem (Olga, Prádelna, Sousedský klub
aj.)
Na místě chátrajícího KD Eden vznikne
moderní polyfunkční stavba podle mezinárodní
architektonické soutěže.
Otevřeli jsme Vršovické literární centrum Waldes.
Propojujeme
místní aktéry, vnímáme specifika jednotlivých
čtvrtí. ZformuloKulturní centrum Vzlet žije
vali jsme vizi
kulturního rozvoje
Prahy 10, kterou
se nám společně
se sousedy daří
naplňovat.
Praha 10 je partnerem nových
významných
kulturních akcí
a festivalů (m3/
umění v prostoru,
Signal festival,
Den architektury,
4+4 dny v pohybu
atd.).

S Prahou spohřiště jsme otevřeli veřejnosti.
lupracujeme na smysluplném oživení stadionu
Posilujeme finanční
Ďolíček a jeho okolí.
gramotnost dětí, které se mohou zapojovat do
rozvoje školy (participativní rozpočet Moje stopa
Oživili jsme myšlenku žákovského
ve škole).
zastupitelstva. Spolupracujeme se školními parlaŘeditelé a učitelé si mohou díky našim
menty.
projektům „Učitel lídr“ a „Ředitelská akademie“
vyměňovat zkušenosti a vzájemně se inspirovat.

SOLIDÁRNÍ DESÍTKA
Dokončili jsme rekonstrukci Polikliniky Malešice a udrželi zde proSpolečně
voz nonstop lékárny.
jsme zvládli koronavirovou krizi.
Stovky milionů korun putovaly na
péči pro seniory, kterých na Desítce žije nadprůJako jedna z prvních městských
měrný počet.
Rekonstruovaná
Poliklinika Malešice

částí jsme otevřeli Kontaktní centrum bydlení,
kde radíme lidem ve složité bytové situaci.
Nastavili jsme spravedlivá kritéria pro přiděloZpracovali jsme Konvání obecních bytů.
cepci rodinné politiky a posílili služby pro rodiny
Na adrese U Vršov dotačních programech.
vického nádraží 30/30 funguje komunitní centrum, kde najde pomoc hned několik znevýhodV souvislosti s aktuální
něných skupin občanů.
migrační krizí pomáháme ukrajinským uprchlíkům v nouzi, ale nezapomínáme ani na vlastní
U Botiče je nové Cenpotřebné spoluobčany.
trum pro děti a mládež, Praha 10 má konečně
Spolupranízkoprahové zařízení tohoto typu.
cujeme se složkami integrovaného záchranného
systému a podporujeme dlouhodobé oceňování
členů Policie ČR, Městské policie i Hasičského
záchranného sboru.
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Město patří hlavně lidem
David Kašpar o síle kultury a školství
i o tom, proč je důležité zajímat se o veřejné dění.

RENATA CHMELOVÁ
Do senátních novin mě zpovídal David,
teď se role otočily. Pokud bude starostou, chce pokračovat v mojí práci.
„Nadějí pro Prahu 10 je kontinuita,“
tvrdí. Umně propojuje všechny oblasti,
kterým se jako současný místostarosta na radnici věnuje – školství, kulturu i sousedské vztahy. A přiznává, že
inspirací jsou pro něj mimo jiné rozhovory s vlastními dcerami-školačkami.

Davide, před vstupem na naši radnici
jsi byl známý hlavně zajímavými kulturními projekty napříč Prahou. Jak se
to stalo, že tu teď proti mně sedíš jako
desítkový politik?
Já jsem měl vždycky tendenci dělat
práci, kterou můžu zlepšovat veřejné
prostředí. Pracovat ve veřejném zájmu,
to mě vždycky bavilo a nabíjelo a aktivní
jsem začal být i ve Strašnicích, kde žiju.
Politická angažovanost je tedy vlastně
logickým vyústěním. I když můj start do
politiky byl poměrně raketový, to uznávám.
A to je dobře?
Asi ano. Nebyl čas nad tím sáhodlouze
přemýšlet a mé okolí mě od toho nestihlo
odrazovat (úsměv). Jednoduše zafungovala chemie mezi mnou a lidmi kolem
koalice VLASTA, tebe nevyjímaje, a to
jak po lidské, tak profesní stránce. Vstoupil jsem do hnutí Starostové a nezávislí,
pak přišla možnost založit v Praze 10
buňku, spojili jsme se s VLASTOU, šli do
voleb v roce 2018, uspěli, a proto tady
spolu teď sedíme.

„

Je to
práce, jejíž
výsledky
můžeš vidět
v podstatě
hned, jak
zamkneš
dveře bytu
a vyjdeš ven.

Přesto, bral jsi to tak, že vstupem do
politiky riskuješ?
Stoprocentně. Musel jsem opustit svoje
zaměstnání, omezit věci, které jsem
dřív dělával a na které teď už nemám
čas. Ono se to lidem úplně nezdá, a ani
já jsem si to dřív rozhodně nemyslel, ale
dělat politiku naplno je opravdu hodně
časově a psychicky náročné. Ale je to
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práce, která za to stojí, a jejíž výsledky
můžeš vidět v podstatě hned, jak zamkneš dveře bytu a vyjdeš ven.
V naší koalici máš na starost dva tradiční resorty – kulturu a školství. Co je
spojuje?
Mám takový slogan: školství a kultura
jsou silové resorty. Všichni ti to sice
odkývají, ale nikdo se tím skutečně
neřídí. Důležitější je přece majetek,
doprava… Ale ono to tak úplně neplatí.
Kultura a vzdělání pomáhají v lidech
probouzet občanskou odpovědnost,
jinými slovy budovat vztah ke svému
okolí. A když k něčemu máme vybudovaný vztah a máme to rádi, tak to
chceme zlepšovat, posilovat a zkrášlovat. Pečujeme o to. Pokud tímhle způsobem přistupujeme ke svému nejbližšímu okolí, tak tím pomáháme jeho
kvalitnímu rozvoji. Přispíváme, aby bylo
stále hezčí a aby se nám v něm žilo
stále lépe. A to je cíl každého politika:
aby se lidem žilo lépe, ne?
Souhlasím. A je dobré si to připomínat.
Jakou úlohu v tom hrají školy?
Já skutečně vnímám školy nejen jako
budovy, kam se určitý čas chodí pro
informace a pak se opouštějí, ale jako
lokální centra kulturního a společenského rozvoje. A tahle centra jsou navíc
mezigenerační. Nespojují „jen“ učitele
a žáky, velmi důležitými účastníky jsou
také rodiče dětí, případně další rodinní
příslušníci. A kultura? Ta se také neodehrává jen v institucích, kulturu žijeme,
je součástí našeho každodenního
života.
Například?
Například když se jdu s dětmi projít po Solidaritě, kde celý život bydlím,
tak se bavíme o architektuře budov,

které cestou vidíme. Všímáme si nových
i tradičních prvků ve veřejném prostoru
nebo třeba soch. Nebo se bavím s lidmi,
které potkám, vnímám jejich příběhy –
to je také inspirativní. Žijeme zkrátka
obklopeni kulturou, jen musíme občas
zvednout hlavu nebo nastražit uši.

o čem všem se s nimi dá hovořit naprosto
otevřeně, o čem všem se s nimi dá plnohodnotně diskutovat. Někdy mě jejich
názor doslova odzbrojí a já se snažím
pochopit, co za ním je. V argumentacích
často prohrávám, dnešní děcka myslí
rychle a svobodně.

V tomto duchu učíš i své dcery? Nebo
jak místostarosta pro školství obecně
vnímá vzdělávání svých vlastních dvou
dcer a jak se na něm podílíš?
Snažím se jim ukazovat, že zájem
o veřejný prostor je běžnou součástí
života. Měli bychom ho znát a měli
bychom za něj cítit spoluzodpovědnost.
Pokud vyjdu před barák a na ulici leží
papírek, tak ho seberu a vyhodím, ne?
Protože chci, abych to měl ve svém okolí
hezké. Nevím, proč bych měl nadávat
a čekat, až to uklidí někdo jiný, protože
přece „není můj“. A to je ta spoluodpovědnost. A taky chci, aby holky znaly své
okolí, jeho historii, význam, ale i to, jaké
tu rostou stromy nebo kytky.

Napadá tě konkrétní postřeh?
Jednou přišla Ema ze školy a říká: „Tati,
to je divný, že musim koukat spolužákům
na záda. Proč se nemůžeme při hodině
normálně bavit?!“ A mě zamrazilo, protože jsem na to neměl odpověď. Já jsem
odchován frontálním stylem výuky, který
byl léta postavený na tom, že koukáte
spolužákovi do týlu, a když se otočí,
dostane lepanec, protože má přece
sedět rovně! Ale dneska děcka potřebují na sebe reagovat – oční kontakt je
komunikace a žáky to samozřejmě víc
baví a inspiruje. Pak se na škole změnila paní ředitelka a výuka už probíhá
v takzvaných hnízdech. Děti sedí po skupinkách u jednoho stolu. Dobře že tak.

Přednášíš jim o tom?
Snažím se to nedělat (úsměv), ale
naopak je motivovat k přirozenému
zájmu o věci. Pak se jim informace pěkně
nabalují na sebe, vytvářejí si souvislosti,
zjišťují si samy další, zajímají se. Takový
je i princip badatelského přístupu ke
vzdělávání, který mi je osobně blízký.

A jak tvé gesce obstály v době krize?
Nejprve nás úplně nečekaně postihla ta
covidová, nyní procházíme krizí války
na Ukrajině, která s sebou nese i povinnost integrovat ukrajinské děti do škol.
Jak to z tvého pohledu zvládáme?
V první řadě musím říct, že v obou případech to byl opravdu šok. Po roce, co
jsme fungovali na radnici, se najednou
přiřítila pandemie, která školství a kulturu zasáhla okamžitě, protože přerušila
vzdělávání a lidem se zakázalo chodit do divadel a do kina. Ale troufnu si
říct, že jsme, myslím tím celá Praha 10,
obstáli velmi dobře. Díky tomu, že systematicky propojujeme vazby mezi námi,
školami, kulturními institucemi, spolky…,
tak jsme už dopředu měli vytvořenou
velmi fungující síť kontaktů. Tu jsme pak

Co tvé dcery učí tebe?
Že mladý člověk má jiné preference,
jinou optiku vidění světa, ale to neznamená, že špatnou. Naopak je zajímavé,
jak extrémně jsou děcka kreativní, jak
věci vnímají nezatíženě, bez našich
už zažitých stereotypů. Moje holky mě
každý den učí vnímat děti jako kompetentní a autonomní bytosti s vlastním názorem. Mnohdy mě překvapuje,
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využili při distribuci roušek, dezinfekce
a informací potřebným. Podobně síť
funguje i teď, v případě pomoci obětem
války na Ukrajině. Můžeme operativně
reagovat prakticky na cokoli. Velký dík
patří kolegovi Vlčkovi.

Desítku měnit na městskou část, která
má vizi a strategický plán svého rozvoje.
Chtěl bych pokračovat ve věcech, které
jsme odstartovali, a zároveň chci hodně
sázet na spolupráci celého týmu. Protože to není o starostovi ani o radních,
ale o stovkách zaměstnanců úřadu,
kteří každý den pracují na tom, aby se
na Desítce žilo čím dál lépe. A oni musí
vědět, že vedení za nimi stojí, že mají
podporu. Takže mým prvním krokem
by asi bylo setkání se zaměstnanci.
Chtěl bych se s nimi bavit o tom, jak jim
my, politici, můžeme co nejvíc pomoci
v jejich práci.

Co ses v průběhu covidu dozvěděl
o školství?
Když se ohlížím zpátky, musím se skutečně sklonit před schopností všech
pedagogů, ředitelů a úředníků. Před
tím, jak se dokázali situaci přizpůsobit,
jak dokázali změnit zažité struktury
výuky a jak pomáhají těm, kteří pomoc
potřebují. To mi dodalo pocit vnitřního
klidu, že školství je na tom v praxi přece
jen lépe, než se o tom někdy teoreticky
hovoří. Samozřejmě, ne všechno se
podařilo stoprocentně, celkově ale školy
situaci zvládly skvěle.
A jak školy zvládají současnou integraci
ukrajinských dětí?
Také tady se ukázalo, jak důležitá je
naše systematická podpora ředitelů
coby svébytných manažerů, jejichž rozhodnutí naprosto respektujeme. Zároveň s nimi má náš odbor školství velmi
dobře nastavenou komunikaci a motivuje je ke vzájemnému sdílení zkuše-

„

Síla
kulturních
institucí je
i v empatii,
kterou
v sobě jejich
představitelé mají.

ností. Na základě celého tohoto systému
se nám povedlo do našeho vzdělávání
– běžných tříd základních škol – umístit
čtyři sta žáků z Ukrajiny. Pro další jsme
vytvořili místa v adaptačních skupinách.
Školy zafungovaly a opět se ukázaly
jako silné a významné instituce. Speciální poděkování patří vedoucí odboru
školství, která všechno koordinuje a má
práce nad hlavu. Je to opravdu strašně
náročné.
Při covidové pandemii jsem ocenila, jak
jsi dokázal v oblasti školství využít své
kreativity. Jako senátorka jsem s tehdejším ministrem zdravotnictví domluvila, že naše školy budou prvními, kde
se bude testovat nově – inovativněji,
méně invazivně. Pro hodnotící zprávu
jsme připravili dotazník, do kterého
jsi dětem vložil i otázku, jaké příchutě
testů jsou pro ně nejlepší.
Kreativní přístup je něco, co je mi
blízké. Ostatně jedna z prvních věcí, co
jsme v covidové pandemii dělali, byla
kreativní kampaň, která naváděla žáky
k tomu, jak se chovat, jak dodržovat
hygienické zásady.
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A přes kreativitu se hezky dostáváme
ke kultuře, která se bez ní opravdu
neobejde. Při covidových omezeních
ji ale potřebovala ještě víc než
obvykle, ne?
Ano. Opravdu obdivuju, s jakou originalitou se ten sektor dokázal s krizí vypořádat. V okamžiku přišel o diváky. Ale hned
se zorientoval a byli to právě umělci,
kteří začali dělat koncerty pod balkony,
streamovat svá představení, zapojovat
se do pomoci seniorům. Síla kulturních
institucí je i v empatii, kterou v sobě
jejich představitelé mají.
Z jaké kultury máš na Desítce největší
radost?
Samozřejmě musím zmínit Vzlet, který
se podařilo – a to právě v tom náročném covidovém období – vzbudit, probudit, oživit. Museli jsme dotáhnout
náročnou rekonstrukci, vyřešit všechny
detaily, vymyslet záměr pro fungování
instituce, připravit transparentní výběrové řízení na provozovatele a vybrat
toho nejlepšího. A nakonec to všechno
rozjet. Výsledek? Vzlet dnes patří k nejlepším a nejdynamičtějším prostorům
na Desítce a jeho význam je dokonce
celopražský. Nedaleko je pak Mana,
kam taky moc rád chodím. Je to trochu
opak, tradiční repertoárové činoherní
divadlo, ale velmi dobré. Se skvělými
herci, jako jsou Jiří Lábus nebo Martin
Dejdar, s výbornou dramaturgií. Obrovskou radost mám z nových prostorů,
které vznikly. Lokální kulturní nebo kreativní centra, klubovny. Můžou se tam
pořádat workshopy, stejně jako dělat
sbírky oblečení pro Ukrajinu nebo jídla
pro potřebné.
Fungování těchto prostorů, myslím,
názorně ukazuje velkou sílu sousedství.
Sama ji vidím, když každoročně pořádám
dobrovolnické úklidy nebo třeba setkání
při slavnostech Zažít město jinak.
Města patří lidem, jsou pro lidi. Ne pro
auta ani pro mrakodrapy. Samozřejmě,
musí fungovat ekonomicky, urbanisticky,
ale element číslo jedna je pro mě člověk. Skvěle třeba funguje, když se skupina obyvatel jednoho domu začne starat o veřejný prostor v bezprostředním
okolí. To je na Desítce příklad parčíku na
Tehovské nebo parku Františka Suchého.
Městská část pomůže prostřednictvím

dotačních programů a aktivní lidé dělají
práci, kterou by úřad tak dobře nezvládl.
Je to win-win situace.
Navíc potřebujeme znát preference
místních občanů…
Přesně tak! Když chceš udělat opravu
nebo úpravu hřiště, musí tě přece zajímat názor lidí, kteří v okolí žijí. A pokud
na ně nemáš vazbu, kontakt a nechceš
s nimi navázat trochu neformální vztah,
spoluúčast bude buď mizivá, nebo přímo
nulová.
Když jsi zpovídal ty mě, prozradila
jsem ti, že první věc, kterou jsem jako
starostka udělala, byla výměna koule
za kliku u dveří mé kanceláře. Přišla
jsem s tím, že otevřu nejen radnici, ale
i svou vlastní pracovnu. Pokud to vyjde
a budeš zvolený, čím jako starosta
začneš?
Setkáním se zaměstnanci. Nadějí pro
Prahu 10 je kontinuita. Začali jsme

A jak se má v dalších letech Desítka
vyvíjet?
Pro mě je klíčové udržet nastavený
trend proměny Prahy 10 na takovou část
města, kde se dobře a kvalitně žije a kde
představitelé samosprávy postupují
v souladu s většinově přijatelnou vizí,
a ne podle toho, na co mají zrovna
většinu. Hodně věcí se změnilo k lepšímu,
a to zejména ve způsobu, jakým
s lidmi komunikujeme, že normálně
odpovídáme na maily, zvedáme telefony
a reagujeme na sociálních sítích. Myslím,
že ta změna je znát – nejsme páprdové,
ale lidi, kteří mají Desítku v srdci a záleží
jim na ní. A snažíme se Prahu 10 dále
rozvíjet, jak nejlépe umíme – stavíme
školky, opravujeme školy, staráme se
o stromy a trávu, uklízíme. V mnohém
jsme navázali na práci předešlé rady
a tak by to mělo být.
Ať nekončíme politikou. Čekají nás
prázdniny, jak se těšíš?
To víš, že moc. Můžeme je ještě trávit
jako rodina s dětmi a naším psem Lotou,
na to se snažím si najít čas vždycky, i teď,
uprostřed kampaně. Budu se snažit si
odpočinout, ale hlavně bych si přál, aby
si odpočinuli všichni ti, kteří to strašně
potřebují, hrozně si to zaslouží a několikrát jsem o nich už mluvil. Zaměstnanci
škol, pedagogové, úředníci. Jejich nasazení je enormní a vůbec to není samozřejmost.

O Davidu Kašparovi
Davidu Kašparovi je 45 let a celý život žije na Solidaritě.
Je místostarostou MČ Praha 10 pro školství, kulturu
a sousedské vztahy a místopředsedou
Krajského výboru hnutí Starostové a nezávislí.
Dlouhodobě se věnuje otázkám kreativního rozvoje
města a kulturnímu managementu
a spolupracoval na Strategickém plánu
hl. m. Prahy (garant v oblasti kultura).
Byl ředitelem příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
(2012–2018, poté uvolněn pro politickou funkci)
a je předsedou správní rady zapsaného
ústavu Kreativní Praha.
Je ženatý a má dvě dcery.
Na FB ho najdete jako Davida Kašpara z Desítky.
Moje nejoblíbenější
činnost

Baví mě být s rodinou,
procházet se se psem,
jezdit na kole, bavit se
s lidmi i pracovat na
smysluplných
věcech.

Kniha, která mě nejvíc
inspirovala
Krom Hochů od
Bobří řeky ve mně nejvíc
rezonuje román Stefana
Zweiga Svět včerejška.
Síla a aktuálnost
příběhu mě
dostala.

Nejvíc
se vždycky
rozčílím, když
musím vrtat do zdi –
dopředu totiž vím, že to
neskončí jen u jedné díry.
Ale luxování mi nevadí!

Domácí práce,
kterou nevyhledávám :)

Oblíbená
barva

Modrá, černá a šedá.
Poslední dobou pak
zelená a béžová.

Chemie.
Bylo to ale spíš
učitelkou než tím
předmětem samotným.

Školní předmět,
který jsem nesnášel
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Naše srdcovky

Zastupitelé koalice VLASTA vás zvou na tour po Desítce.
K tipům na jednotlivá místa přidávají osobní příběhy.
Na Desítce je celá řada skv
ělých parků, kde se dá pro
cházet,
hrát si s dětmi, ale tenhle
je něčím zvláštní. Hrozně
se mi líbí
malé kopečky, kde shluky
stromů vytvářejí jakési ma
lé háje, kde
se člověku chce v jejich stín
u natáhnout a odpočívat.
Zároveň
ty kopečky vytvářejí dobro
družný reliéf pro různé hry
, vlnící se
asfaltový chodníček zase
skvěle funguje pro kolob
ěžky. Je zde
také velmi příjemný vodní
prvek, který evokuje proték
ající říčku
a celé místo osvěžuje. Má
m rád, když se podaří ně
jaké místo
zlepšit tak, že funguje a
slouží lidem, kteří v jeho
okolí žijí.

Zahradní
Město

Záběhlice

RENATA CHMELOVÁ
Lípa Svobody

DAVID KAŠPAR
Park Malinová-Chrpová

Vinohrady
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Přestože už dva roky
bydlím ve Vršovicích,
mojí srdcovou záležitostí
zůstává Dykova ulice,
ve které jsem vyrůstal.
Činžovní domy z počátku
20. století s předzahrádkami na jedné straně
doplňují na druhé straně
ulice rozmanité vilky.
Na začátku ulice se pak
jako dominanta tyčí věž
Husova sboru s kalichem.
Ve školce jsme věřili, že
se během války v kalichu
schovávali partyzáni.
Válečnou stopu ale
sbor přece jen má – během Pražského povstání
odsud vysílal rozhlas.
Procházkou můžete pokračovat kolem dalších
slavných vinohradských
vil (Kolbenova, Šalounova nebo Kotěrova), skrze
kolonii Svoboda až dolů
z kopce do Vršovic.

Stála tu v období prvn
í republiky,
pak musela ustoupit
silničnímu
provozu. Od roku 20
18, kdy jsme
ji se sousedy vysadili,
je ale zpět!
Při pohledu na lípu Sv
obody mám
vždycky zvláštní pocit
– jako by
se mi v tu chvíli spoji
la minulost
s budoucností. Vybavím
si fotku
původní lípy a předs
tavuji si doby
dávno minulé. A zárov
eň, jak strom
roste, symbolizuje pro
mě naději do
budoucna. Pro mě os
obně
lípa výrazně zkrášlila
okolí mého
bydliště a těším se, jak
bude postupně sílit a stávat
se opravdovou dominantou Zábě
hlic. Už teď
vrátila autobusové za
stávce U Lípy
praktický důvod jejího
názvu…

V Malešicích jsem vyrostl, Malešický lesík
s parkem byl pro nás se sourozenci i kamarády rajónem našich dětských let. Má domovská čtvrť je mou srdeční záležitostí! Vždy se
do ní rád vracím a nadále zde působím jako
ochránce přírody i při dalších dobrovolnických
aktivitách. V roce 2013 jsem se ještě coby nezastupitel podílel na vybudování místní naučné stezky, která tu propojuje starou čtvrť
se sídlištěm a novými domky. Také politika je
v mém podání o propojování. Lidí s městem
a sousedů navzájem. A naše Malešice jsou
stále tou „vesnicí ve městě“, kde se potkávají
dobří lidé a dobré myšlenky.

Malešice

MILAN MARŠÁLEK
Staré Malešice

Strašnice

PAVEL MAREŠ
Křížek u Gutovky

Kříž u policejní služe
bny nedaleko Guto
vky je nenápadný,
vyhledávaný – a sta
rý jako Národní div
ad
lo. Každou chvíli
tu hoří svíčka, vzpo
mínka na někoho blí
zkého. Stovky lidí tu
denně projdou směr
em k metru nebo od
něj. Pro mě to byl
pravidelný cíl prochá
zek v době covidov
ých uzávěr. Před
5 lety jsem iniciova
l jeho opravu, mám
ji „na svědomí“ tady
s Marií Dvořákovou
ze Starých Strašnic.
Křížek je svědek
zdejších proměn. Ne
ní tu náhodou, mez
i válkami tu byla
rušná křižovatka. V
roce 80. výročí likvid
ace tyrana Reinhar
da Heydricha si připo
meňme, že šikmo na
proti křížku byl
statek a motooprav
na Miroslava Vojtě
chovského – sokola,
činorodého evange
líka, aktivního v prot
inacistickém odboji.

alce neřeklo
u místu na Sk
m
to
se
ví
st
í kus zeleně
Za mého dět
yl to největš
B
“.
ka
Skalka
u
lo
sí
sem chodili
jinak než „p
. V létě jsme
tě
již
liš
es
yd
n
b
d
o
v
v okolí méh
upili svačinu
u
ždy jsme si ko
sem na lavičk
s babičkou. V
ox a zašli si ji
Es
m
ě
n
ka
,
ej
d
ek
ro
eč
p
zrušené
k jediný kop
sněto byl naopa
ještě v Praze
sníst. V zimě
bobovat. To
ě
bych
m
si
a
zi
v
le
A
jít
.
lo
m
se da
s netráví
ča
ý
ln
vo
e
(d
zd
místo nes
žilo. Dnes už
šť, když toto
lá
zv
b
O
t.
čí
opět ožívat.
měl znovu za
alka“) začíná
Sk
rk
a
„p
em
již pod názv

VÁCLAV VLČEK
„Psí louka“ na Skalce

OLGA ŠKOCHOVÁ
oskevské
Obchůdky na M

Strašnice

VERONIKA ŽOLČÁKOVÁ
Starostrašnická,
místo s potenciálem

každý
Chodím přes Starostrašnickou skoro
se
tky
zpá
tou
Ces
den s dcerou do školky.
y
někd
,
kávu
na
rně
kavá
é
ráda stavím v blízk
se
Líbí
uji.
prac
a
ítač
poč
u
si s sebou vezm
hůdky,
mi, že je tu všechno pohromadě: obc
asijkteré jako by vypadly z 90. let, i nová
vý
zdra
i
tví
ská restaurace. Klasické papírnic
epší
nejl
svá
bioobchod. Starostrašnická má
z ní stane
léta před sebou a já se těším, že se
náhodní
i
edé
sous
ou
moderní ulice, kde bud
čas.
svůj
it
kolemjdoucí rádi tráv
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VLASTNÍ NOVINY
VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL a Desítky pro domácí

Křížovka na léto!

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 dostane dárek!

Tour s Vlastíkem

VLASTNÍ NOVINY
Noviny koalice
Vlasta vydávané
pro občany Prahy 10
11. číslo
léto 2022

Setkání s našimi lídry

7. 6. I 18.00

Houbová poradna s Láskou
Vršovické literární centrum, Moskevská 57

12. 6. I 10:00

19. 6. I 14.30

Procházka se starostkou Renatou:

Procházka se starostkou Renatou:

Staré Vršovice

Trojmezí

sraz před Sokolem Vršovice

8. 6. I 18.00
Beseda

Starosti starostky Renaty

12. 6. I 15.00
Procházka se starostkou Renatou:

Vršovické divadlo Mana, Moskevská 34
Následně jste zvaní na představení Vršovice jsou
zlatý, řek tatínek od 19.30. Registrujte se zdarma na chmelovar@senat.cz

Botanická zahrada
v Malešicích

11. 6. I 9.00–12.00

18. 6. I 9.00–12.00

Setkání na Kubáni
Kubánské náměstí 4

11. 6. I 15.00

Setkání v Malešickém parku
včetně divadla pro děti
nahoře u bistra

vlasta10.cz

sraz před vchodem

Setkání
na Kubánském náměstí

18. 6. 2022 I 15:00

Setkání v parku Malinová Chrpová včetně divadla pro děti

sraz bus zastávka Topolová

25. 6. I 9:00–12.00

Setkání na Kubánském
náměstí
25. 6. 2022 od 15:00
Setkání v parku Skalka
včetně divadla pro děti u semínek

26. 6. I 15.00
Procházka se starostkou Renatou:

Slatiny

sraz bus zastávka Slavia před NC EDEN
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Přijďte prosím k volbám
23. a 24. září!
777 321 105 – lídr David Kašpar
prodesitku.cz I vlasta10.cz
info@vlasta10.cz
facebook.com/vlasta10.cz
instagram.com/koalice_vlasta
twitter.com/KoaliceVlasta

VLASTA I STAN

S PODPOROU KDU-ČSL I DESÍTKA PRO DOMÁCÍ

