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TO JE NÁŠ PLÁN PRO DESÍTKU 

Priority pro jednotlivé čtvrti a lokality Desítky 
 

 

 

Každý politik a každá politická strana nejen tady u nás na Desítce vám budou slibovat lákavé 

dílčí projekty, opravy chodníků, bezpečnost, sekání trávy v parku. Ne že by sekání trávy 

nebylo potřebné, rozhodně je. Ale víte, co je také potřebné? Je to vize. Vize, kam chceme 

Desítku posunout společně s vámi, našimi sousedy, a jak rozvíjet přirozeně rozdělené části 

města. A my to pro vás máme.  

Máme plán pro Desítku, který jsme vytvořili společně s vámi.  
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Klimatická změna je realitou, kterou pociťujeme všichni na vlastní kůži. Léta ani zimy už 
nejsou takové, jak pamatujeme. Objevují se větší a větší extrémy, a proto je potřeba reagovat. 

Představte si, že bychom v našem plánu pro Desítku propojili všechna významná zelená 
a rekreační místa v jednu velkou Zelenou tepnu. Toto zásadní klimatické opatření má 
následující klíčové části. Dle oceňované urbanistické studie upravíme veřejné prostranství 
a celou promenádu Botiče, podobně jako The High Line v New Yorku dokončíme na stopě 
bývalé železniční tratě mezi Zahradním Městem a Vršovicemi  Drážní promenádu, v další 
části Korso Skalka zlepšíme nevyhovující stav lesa Rabakovská a v souladu s projektem 
Městského okruhu připravíme rekreační trasu pro místní obyvatele s napojením na nový 
Park Skalka, v Malešickém lese zaručíme plné zachování tohoto městského lesa a jeho 
rekreační hodnoty pro místní a tzv. Jarovská třída po jeho žižkovském obvodu podpoří 
bezpečnou pěší a cyklistickou dopravu s propojením na Vítkov a k Rokytce, na Třebešíně 
dotáhneme rozšíření Parku Jiřího Karena a v jeho okolí nepřipustíme vysokou zástavbu.  

Samostatně budeme pracovat na dlouhodobých přeměnách území ve prospěch modro-zelené 
infrastruktury a rozumně zvládnutelného počtu potenciálních nových obyvatel 
v brownfieldech na Bohdalci – Slatinách a v Malešické průmyslové zóně.  

Zelená tepna bude unikátním prostorem odpočinku a relaxace a zároveň zeleným pásem 
obepínajícím celou Desítku.  
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Které místo na Desítce podle vás pumpuje život do celého svého okolí? Ano, Srdcem Desítky 
je oprávněně okolí stanic metra Strašnická a Skalka. Každý den těmito místy procházejí tisíce 
lidí, a proto je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Proto naší prioritou zde bude 
zrenovování prostoru kolem metra Strašnická, rekonstrukce Nové strašnické 
školy či posílení úklidu a navýšení bezpečnosti přímo na Skalce. 

Zdejší stanice metra však pumpují život i do širšího okolí, takže oživení a rekonstrukci si 
zaslouží kulturní dům Barikádníků i Strašnické divadlo. Energii tady však 
napumpujeme i do životního prostředí, třeba novým parkem na Solidaritě, a do roky 
opomíjeného základního školství. Základní škola Solidarita dostane tolik potřebnou 
přístavbu nové tělocvičny.  

Kde to naopak už výrazně žije, je bezpochyby volnočasový areál Gutovka, který má po letech 
tápání konečně kvalitního provozovatele místní restaurace. Lepší servis si ale zaslouží i zbytek 
areálu, včetně vodního světa a sportovišť. Kousek odtud se nám díky místním obyvatelům 
podařilo oživit park na Skalce. Náš plán je na něj navázat novým Korsem Skalka, to 
vdechne nový život prostoru v okolí stanice metra a pak dále propojí odpočinkovou zónu 
s rekreační lokalitou lesa Rabakovská. Sem upneme svoji další pozornost a připravíme zásadní 
úpravy. V lokalitě podporujeme vedle fungování školky a klubu K2 také výstavbu 
nového rodinného centra Skalka. Principem naší práce, který se nám obzvlášť na 
sídlištích osvědčil, je spolupráce s aktivními občany a komunitami v daném místě. Od nich 
vzešel právě i návrh na revitalizaci prostoru před základní školou Olešská 
a  místního školního hřiště. A víte, co je ještě potřeba? Nová základní škola! Proto je 
součástí dlouhodobé části našeho plánu pro Desítku i stavba další základní školy 
na  pozemcích dnešního strašnického brownfieldu. 
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Je to již dávno, co bývaly Vršovice samostatné město, poté se staly základním 
kamenem Prahy 10 a dnes patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí 
Desítky. Většina významných urbanistických staveb se soustředí podél hlavní Vršovické 
“třídy” od Kubánského náměstí až po lokalitu Bohemians. 

Náš plán moderní Vršovické třídy počítá s přeměnou areálu Koh-i-nooru, 
s dokončením rekonstrukce desítkové radnice a přípravou Nového Edenu. Nový 
park Vlasta tady propojíme s drážní promenádou a celou Zelenou tepnou 
spojující Desítku.  

Celé sídliště Vlasta a okolí mezi Edenem a Koh-i-noorkou si zaslouží pozornost. Pojďme 
do tohoto místa vdechnout nový život, místním ho tím zkvalitnit a udělat z této části Novou 
Vlastu, na kterou budeme všichni pyšní. Podobně se zaměříme i na lokalitu Bohemians, 
kde architektonická soutěž rozhodne o podobě bytového domu a poté o rekonstrukci 
městského stadionu Ďolíček, zdejší promenáda okolo Botiče již byla zahájena.   

Plán pro Desítku myslí i na významná veřejná prostranství Vršovic. Spolu s vámi a s odborníky 
připravíme proměnu Čechova náměstí a oživíme Tržíček, nezastavěné náměstíčko 
mezi ulicemi Moskevská a Krymská. Ostatně projekt jsme společně s místními již připravili.  

A rozhodně jsme v našem plánu nezapomněli ani na podporu kvalitních trhů 
na Kubánském náměstí.  
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Když se řekne přirozené centrum kultury na Desítce, kde byste ho hledali? Ano, nejspíš 

ve  Vršovicích a na Vinohradech. Tuto část nejlépe rámuje znovu se nadechující ulice Krymská, 

bývalé kino Vzlet přeměněné na inspirativní kulturní prostor. Ukrytá Čapkova, Kolbenova 

či Koterova vila, divadlo MANA a jeho Letní scéna v Heroldových sadech. Toto jsou 

opravdu kulturní místa, která přesahují svým významem hranice Desítky, a inspirují nás tak 

k  vytvoření skutečného art districtu nebo, chcete-li, umělecké čtvrti. Rozhodně chceme tento 

potenciál dále rozvíjet společně s Prahou, státem a partnery. 

A víte, že je tady i bývalé depo trolejbusů zvané Orionka? Co z něj tedy vytvořit unikátní 

základnu pro umělce, inovátory a startupisty, kteří zde budou nabízet kvalitní služby, 

vzdělávat, ale i bavit, a zároveň si tak celý prostor na sebe dokáže z velké části sám vydělat? 

Podporovat kreativní podnikání a budování značky Art district bude ku prospěchu nás 

všech na Desítce.  
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Malešice patří mezi jedno z nejstarších pražských sídlišť, které má relativní dostatek zeleně, 

ale všichni víme, že i dlouhodobě nevyhovující veřejná prostranství. Rozhodně se vrhneme 

na  revitalizaci veřejných ploch před bývalými obchodními centry Oáza a Astra. 

Další veřejné plochy budou následovat dle plánu. Menší zelené plochy jako parčíky a pásy 

veřejné zeleně budeme chránit před další zástavbou, která by způsobovala další  nežádoucí 

oteplování města. 

Zvýšenou péči budeme věnovat Malešickému parku. Na jeho vršku, kde se konečně 

po  letech podařilo vykoupit i zbývající pozemky, dokončíme odpočinkové zóny s letní 

restaurací. Malešický park a les bychom v budoucnu rádi spojili zeleným pásem a myslíme 

tady i na lesní mateřskou školu. Rozhodně chceme i moderně zvětšit kapacitu základní 

školy Hostýnská. Dokončili jsme rekonstrukci polikliniky Malešice a v ní do roku 

2026 prodloužili nonstop provoz lékárny. Všichni víme, jak je obtížné dostat se k lékům 

v čase, kdy je všechno zavřené. Proto tady pro vás chceme nonstop otevřenou lékárnu i nadále! 

Chystané zavedení moderní tramvajové trati na Počernické ulici zlepší ovzduší místním. 

Nebojte, postaráme se o to, že všechny limity budou tvrdě dodržovány! Soustředit se budeme 

i na vyřešení parkování v oblasti. Pro dopravu bude klíčový rok 2030 a co nejdřívější možné 

zahájení výstavby Městského okruhu. Náš plán je jednoznačně pro tunelovou variantu 

okruhu. Zavřete oči a představte si to zklidnění dopravy, zejména pak na Malešickém 

náměstí, které by se tak stalo spolu s revitalizovaným areálem Malešického statku 

a  zámku jeho novým přirozeným centrem odpočinku a setkávání místních obyvatel.  
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Sídliště Zahradní Město a celé Záběhlice jsou největší desítkovou kombinací města a přírody. 

Chceme toto spojení ještě více podpořit! Zkultivujeme veřejná prostranství 

v Záběhlicích. Po vydařené úpravě Centra CÍL je na řadě i druhé záběhlické obchodní 

centrum KVĚT a jeho okolí. I nadále tady budeme proti vysoké nástavbě Centra Květ. 

Naopak budeme usilovat o získání zdejších veřejných prostor do správy městské části. 

Moderní přístavbou navýšíme kapacitu ZŠ Břečťanová a po opravené tělocvičně také 

zrevitalizujeme školní hřiště při ZŠ Švehlova. Šetrně upravíme promenádu Botiče 

ve starých Záběhlicích, která se zde napojuje na náš největší zelený celek přírodní park 

Trojmezí. Garantujeme, že desítkové Trojmezí zůstane přírodním parkem 

celopražského významu – jeho přírodní a rekreační charakter ukotví nová a právě 

připravovaná krajinářská studie, kterou dokončíme ve spolupráci s vámi – s našimi sousedy. 
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MÁME PLÁN PRO DESÍTKU 

 

Kulturně. Solidárně. Chytře. Zdravě.  
 
Děláme politiku hlavou i srdcem. Nabízíme rozumná a přitom ohleduplná řešení. Otevřeli 

jsme vám radnici, protože jediná šance, jak neztratit vaši důvěru a dělat věci společně, je 

naslouchat vám a poté volit racionální řešení, která berou ohled na konkrétní situaci lidí 

a míst na Desítce. 

 

Děláme politiku profesionálně i empaticky. Máme promyšlená a časem prověřená řešení, 

která udělají z naší Desítky místo pro kvalitnější život. Naše slovo platí. Máme ochotu 

ke kompromisům s politickými partnery i úctu k práci úředníků, kteří naše nápady realizují.  

 

Máme plán pro zdravou, chytrou, solidární a kulturní Desítku.  
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PRO zdravou DESÍTKU  
“Vznikne Zelená tepna Prahy 10 pro zdravé klima a rekreaci ve městě. 

Zrevitalizujeme Srdce Desítky ve Strašnicích a Čechovo náměstí. Velkou 

pozornost budeme věnovat sídlištím.” 

 

Zdraví mají být lidé i celé město, ve kterém společně žijí. V uplynulém období radnice sice 

na několika místech podpořila rozvojovou výstavbu v součtu přibližně jedné tisícovky 

nových a potřebných bytů, ty další na nevhodných místech jsme však odmítali. Chceme, aby 

Desítka nebyla městem betonu, ale zeleným sídlem, které chrání své obyvatele i klima. 

Propojíme proto významné desítkové rekreační koridory v jednu velkou Zelenou tepnu! 

Trojmezí dál zůstane přírodním parkem celopražského významu. NE překladišti v 

Malešicích už jsme společně řekli, nyní projednáváme trvalou změnu územně plánovací 

dokumentace této, ale i dalších lokalit. Postupujeme tedy koncepčně a se zřetelem na místní 

obyvatele! 

I letošní léto nám všem dává pocítit, že klimatická změna je tvrdou realitou, na kterou je 

nutné reagovat konkrétními zmírňujícími i adaptačními opatřeními. Vedle nového konceptu 

Zelené tepny Prahy 10 dále oživíme centrální veřejná prostranství v  jednotlivých čtvrtích, 

speciálně se budeme věnovat dlouho neřešeným plochám na sídlištích, pro které jsou nově 

připravené generely úprav. Nezapomeneme však ani na každodenní provoz města, jeho 

úklid a péči o menší zelené celky a městský mobiliář. 

Vylepšíme pěší a  cyklistickou prostupnost naší městské části, aby bylo snazší se po ní zdravě 

pohybovat: Drážní promenádou, vytyčením nové běžecké trati, tlakem na lepší péči správců 

o místní lesní celky, ale také dokončením úprav kolem Botiče včetně podpory architektonické 

soutěže a  následné rekonstrukce stadionu Ďolíček. Fungování městské hromadné dopravy 

budeme připomínkovat podle potřeb vás, občanů. A řidičům usnadníme parkování hledáním 

nových míst a pokračováním v boji proti vrakům. 

 

PRO zdravou DESÍTKU – konkrétní záměry: 

➔  Trojmezí zůstane přírodním parkem celopražského významu – jeho přírodní 

a rekreační charakter ukotví nová krajinářská studie, kterou dokončíme ve spolupráci 

s veřejností (Zahraďák kvete) 
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➔  Dokončíme Drážní promenádu – 4 kilometry dlouhý liniový park se stezkou, 

s oddělenými pruhy pro chodce, běžce, cyklisty a bruslaře (Zelená tepna) 

➔  Při Botiči připravíme k realizaci dílčí úpravy veřejných prostranství dle ceněné 

urbanistické studie (Zelená tepna) 

➔  Založíme nové Korzo Skalka: v souladu s projektem Městského okruhu připravíme 

rekreační trasu pro místní obyvatele s napojením na Drážní promenádu a oblast kolem 

Rokytky. Zlepšíme nevyhovující stav lesu Rabakovská (Zelená tepna) 

➔  Ručíme za zachování Malešického lesa a jeho rekreační hodnoty pro místní obyvatele 

(Zelená tepna) 

➔  Zapojíme vás do dokončení Malešického parku. Chceme, aby na vršku parku vzniklo 

letní posezení, propojené s Malešickým lesem (Malešice zítřka) 

➔  Připravíme rozšíření Parku Jiřího Karena na Třebešíně a v jeho okolí nepřipustíme 

vysokou zástavbu. (Zelená tepna) 

➔  Dokončíme studii přeměny Malešické průmyslové oblasti v oblast patřící k modernímu 

městu krátkých vzdáleností, ve kterém se doplňuje drobný průmysl a technologické 

parky s kvalitním bydlením a službami pro zázemí Prahy. (Malešice zítřka) 

➔  Ve spolupráci s veřejností připravíme proměnu a oživení Čechova náměstí (Vršovická 

třída) 

➔  Nová Vlasta: základem moderní Vršovické třídy 21. století je přeměna Koh-i-nooru, 

dokončení rekonstrukce desítkové radnice a Nového Edenu a vznik nového parku 

Vlasta s napojením na drážní promenádu. (Vršovická třída) 

➔  Oživíme Tržíček, nezastavěné území mezi ulicí Moskevská a Krymská, podle 

dokončeného návrhu, který respektuje názory místních. (Vršovická třída) 

➔  Zrevitalizujeme okolí metra Strašnická a obchodní třídu Starostrašnická. (Srdce 

Desítky) 

➔  Ve spolupráci s místní komunitou dokončíme šetrnou obnovu parku Solidarita. (Srdce 

Desítky) 

➔  Areál volného času Gutovka potřebuje plán rozvoje, který zohlední různé cílové skupiny 

jeho uživatelů. (Srdce Desítky) 
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➔  Zkultivujeme veřejná prostranství na Skalce (Srdce Desítky), v Malešicích (Malešice 

zítřka) a v Záběhlicích (Zahraďák kvete), a to podle tzv. Generelu veřejných 

prostranství Prahy 10. 

➔  Podporujeme vznik městského centra nauky o vodě “Hydropolis” na Vinohradech. (Art 

district) 

➔  Společně s vámi budeme aktivně připomínkovat studii MČ Praha 4 k budoucí podobě 

a rekreačnímu využití Bohdaleckého lesa. (Zelená tepna) 

➔  Založíme desítkové Reuse centrum na Bohdalci pro výměnu a využití věcí z druhé ruky. 

(Zelená tepna) 

➔  Území Bohdalec – Slatiny nebude přelidněné. Ve shodě s hlavním městem jsme 

přepracovali urbanistickou studii a uplatníme ji při přípravě územního plánu. (Zelená 

tepna) 

➔  K uchování místního dědictví založíme novou naučnou stezku Bohdalcem a Slatinami. 

(Zelená tepna) 

➔  Odmítáme až na nutné výjimky nákladní dopravu ve městě. Proto říkáme hlasité 

NE překladišti v Malešicích! (Malešice zítřka) 

➔  Podporujeme dokončení Městského okruhu, včetně opatření bezmotorové dopravy, 

bez nadbytečných mimoúrovňových křižovatek. Po jeho dokončení chceme zklidnit 

dopravu přes Malešické náměstí. (Zelená tepna) 

➔  Dokončíme s dalšími aktéry projekt železniční zastávky Depo Hostivař, kde od roku 

2027 pojede vlak z Běchovic do Vršovic a z Roztok do Hostivaře. (Malešice zítřka) 

➔  Chystaná žižkovská Jarovská třída se nesmí proměnit v dálnici, ale v kultivovanou ulici, 

která odlehčí dopravě na Praze 10 a podpoří bezpečnost pěší a cyklistické dopravy. 

(Zelená tepna) 

➔  U výstavby tramvajové trati na Počernické, stavěné z vůle hlavního města Prahy, 

dohlédneme na proces přípravy tak, aby dodržela všechny platné normy a limity. 

(Malešice zítřka) 

➔  Pokračování kvalitních farmářských trhů a třeba nejen na Kubánském náměstí 

(Vršovická třída) 

➔  Jsme proti vysoké nástavbě OC Květ. Sídliště má mít uměřené proporce. (Zahraďák 

kvete) 
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➔  Vytipujeme a vyznačíme běžeckou trať zelení na území Prahy 10 (Zelená tepna) 

➔  Podporujeme komplexní revitalizaci lokality Bohemians: prosazujeme 

architektonickou soutěž na bytový dům i rekonstrukci stadionu Ďolíček. (Vršovická 

třída) 

➔  Podporujeme vznik Sportovní haly Přípotoční včetně podzemního parkování 

pro rezidenty. (Vršovická třída) 

➔  Školní hřiště při ZŠ Olešská je významnou příležitostí pro rozvoj desítkové sportovní 

infrastruktury (Srdce Desítky) 

 

PRO zdravou DESÍTKU – koncepční závazky: 

➔  Nejdůležitější a nejviditelnější je každodenní provoz města. Proto opakovaně posílíme 

úklid v místech s velkým nepořádkem. 

➔  Budeme se starat o stromy a zalévat je. Po dohodě se správci připravíme plán výsadeb 

nových uličních stromořadí, kde to bude možné. Připravíme plán květnatých luk 

v každé čtvrti. 

➔  Město není jen beton a průmysl. Chceme Prahu 10 dlouhodobě připravenou 

na klimatickou změnu. I nadále budeme posilovat přítomnost vodních prvků 

ve veřejném prostoru a při revitalizace městských ploch. 

➔  Městské budovy (zejména ty školní) osadíme solárními systémy napájení. 

➔  Zajistíme včasné a řádné opravy v parcích a na dětských hřištích. 

➔  Zmapujeme desítkové vnitrobloky a participativní metodou s místními občany 

připravíme plán jejich šetrné úpravy pro lepší trávení volného času obyvatel přilehlých 

bloků. 

➔  Po dohodě s občany vytipujeme několik lokalit pro zavedení tzv. superbloků – lokalit 

bez automobilů s primárním účelem trávení volného času ve veřejném prostoru. 

➔  Budeme pokračovat v nápaditých osvětových kampaních k předcházení vzniku 

odpadů. Zapojíme do nich ještě více lokální organizace a aktéry. 
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➔  Na Desítce bude mít i nadále zelenou kompostování a komunitní zahradničení. 

Na městských pozemcích vytipujeme a nabídneme prostory pro nové komunitní 

zahrady. 

➔  Díky kvalitním připomínkám k územnímu plánu ochráníme zahrádkářské kolonie, 

lesní celky i menší parkové plochy na Desítce před hrozbou zástavby. 

➔  Díky práci naší senátorky může celá republika lépe bojovat proti vrakům. 

Na konkrétních místech budeme vylepšovat pěší a cyklistické trasy. V parcích 

a při školách zřídíme cyklostojany pro kola a koloběžky. 

➔  Pro větší bezpečnost pěších budeme usilovat o nové přechody v ulicích Sídliště 

Solidarita, V Olšinách u Nové strašnické školy a jinde. 

➔  Budeme dál podporovat vaše nápady pro lepší Desítku. Budeme pokračovat v projektu 

participativního rozpočtu Moje stopa, včas vás informovat a diskutovat s vámi. 

➔  Zachováme nejvyšší grantovou podporu v oblasti životního prostředí mezi pražskými 

městskými částmi. 

➔  Dáme finanční podporu lokálním sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, 

budeme rozvíjet stávající i nová sportoviště. 
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PRO chytrou DESÍTKU 
„Dokončíme rekonstrukci staré strašnické školy. Dál budeme stavět a 

obnovovat budovy základních a mateřských škol. Chceme veřejný prostor bez 

bariér. S námi bude radnice otevřená, nebude plýtvat penězi a energií občanů 

ani úředníků.“ 

 

Chytře v politice znamená moudře, efektivně a odpovědně. Tak, aby naše životy měly 

budoucnost, a  dvojnásob ve chvíli velkého válečného zdražování. Dost míst ve školách 

v  dosahu bydliště, dost míst ve školkách pro děti od 3 let. Dostupné služby pro seniory, 

starající se mámy a táty i začínající manžele. Nevěříme v  revoluční změny, ale v postupné 

vylepšování věcí kolem nás. Dvacetileté zanedbávání oprav školních budov v  Praze 10 lze 

napravit deseti lety tvrdé práce. Máme plán obnovy škol a školek – a už ho plníme (stará 

strašnická škola, MŠ Bajkalská, přístavby na ZŠ Hostýnská a ZŠ Břečťanová). Dali jsme do 

pořádku finance, umíme shánět peníze z  externích zdrojů. Nebýt zdržování Pirátů, mohla už 

letos fungovat školka v  Bajkalské. Zefektivnili jsme chod radnice, aniž bychom snížili úroveň 

služeb úřadu. Škola je pro nás prostorem pro vzdělávání, poznávání světa i vzájemné 

setkávání. Budeme dál pracovat s  nápady mladých lidí z žákovských parlamentů. Budeme 

podporovat badatelský přístup ke vzdělávání, výuku světových jazyků a  projektové učení. 

Děti jsou neuvěřitelně citlivé k  tomu, co se jich bezprostředně týká: školní stravování, kvalita 

veřejného prostoru kolem škol, bezbariérovost apod. 

Chceme dál otevřenou radnici, radnici, která je šetrná a  komunikativní a  neotravuje lidi 

na Desítce kauzami a  kauzičkami. Vstřícný styl jednání byl znát v  radničních novinách, 

které jsme obnovili, v trpělivé komunikaci na sociálních sítích i při osobních setkáních s 

našimi radními. 

Jedním z  našich předsevzetí je bezbariérovost na důležitých místech Prahy  10. 

Na Strašnické nemohou senioři s  vážnými pohybovými problémy, maminky s  těžšími 

kočárky ani děti ze speciálních škol pohodlně nastoupit do metra. Pro změnu uděláme vše, 

co bude v našich silách. 

PRO chytrou DESÍTKU – konkrétní záměry: 

➔  Dokončíme započatou rekonstrukci Nové strašnické školy pro 360 žáků včetně nového 

školního hřiště. (Srdce Desítky) 
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➔  Moderní přístavbou zkapacitníme ZŠ Hostýnská (Malešice zítřka) a ZŠ Břečťanová. 

(Zahraďák kvete) 

➔  Dostavíme pro vás školku v Bajkalské pro 168 dětí (Vršovická třída) 

➔  Myslíme do budoucna a zahájíme přípravu budoucí nové školy ve strašnickém 

brownfieldu. (Srdce Desítky) 

➔  Zasadíme se o výstavbu tělocvičny při ZŠ Solidarita. (Srdce Desítky) 

➔  S Novou strašnickou školou vznikne také školní hřiště. (Srdce Desítky) 

➔  Podporujeme výstavbu tělocvičny při Gymnáziu Voděradská. (Srdce Desítky) 

➔  Zrevitalizujeme školní hřiště při ZŠ Švehlova. (Zahraďák kvete) 

➔  Podpoříme vznik lesní mateřské školy v Malešickém parku. (Malešice zítřka) 

 

PRO chytrou DESÍTKU – koncepční závazky: 

➔  Vymysleli jsme a začali jsme uskutečňovat desetiletý plán obnovy našich škol a školek. 

Budeme v tom pokračovat! 

➔  Zachováme učitelskou cenu a budeme nadále oceňovat vynikající učitele, podporovat 

ředitele a pomáhat jim při sdílení dobré praxe. 

➔  Budeme rozvíjet schopnosti mladých lidí v žákovských parlamentech. 

➔  Otevřenost škol a přehled o jejich nabídce rodičům a dětem podpoříme pořádáním 

Veletrhu ZŠ a MŠ Prahy 10.  

➔  Ve školním stravování budeme držet krok s moderními trendy. 

➔  Budeme napomáhat tomu, aby bylo školní prostředí pro žáky bezpečné, aby se v nich cítili 

dobře a naplno v nich rozvíjeli svůj potenciál. 

➔  Podpoříme průběžné revitalizace prostředí venkovních školních areálů a zahrad.  

➔  Další podporou participativního rozpočtu Moje stopa ve škole posílíme zájem dětí 

o rozvoj své školy a obecně dění kolem sebe. 

➔  Prosadili jsme a budeme podporovat rozšíření programu Trenéři ve školách a otevření 

školních hřišť ve školách. 
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➔  Zachováme obnovené, mezi seniory oblíbené radniční noviny, kde dostávají prostor 

školy a další organizace z Prahy 10. 

➔  Zachováme zastupitelstva časem i jednacím řádem přívětivější a otevřenější veřejnosti. 

➔  Otevřený úřad je samozřejmostí: úřad zveřejňuje, reaguje a vytváří podmínky 

pro zapojení veřejnosti. Budeme zkvalitňovat rozklikávací rozpočet a mapu změn 

územního plánu a významných staveb. 

➔  Budova radnice nesmí zůstat po případném odstěhování úřadu roky prázdná. 

Rekonstrukce budovy je zcela připravena, musíme najít partnera pro její realizaci. 

Nedopustíme přesun úřadu a jeho pracovišť a služeb pro naše občany mimo Prahu 10. 

➔  S námi si můžete být jisti tím, že hospodaření radnice bude průhledné, zodpovědné 

a proinvestiční. 

➔  Udržíme veřejné zakázky transparentní. Posílíme inovativní přístupy, jako je 

centralizovaný nákup pro úřad a zřízené organizace, elektronické aukce a společensky 

odpovědné veřejné zadávání. Nestrpíme účelové dělení zakázek. 

➔  Digitalizujeme úřad jak dovnitř (zefektivnění veřejné správy, posílení interní kontroly), 

tak ven (větší vstřícnost k občanům, kteří mají o digitální službu zájem). Příkladem je 

zjednodušení dotačního systému, který chceme zachovat a zkvalitnit. 

➔  Energetický management vidíme jako komplexní a systémové řešení pro hospodárné 

nakládání s energiemi ve všech objektech spravovaných městskou částí. 

➔  Prosazujeme důsledné uplatňování Metodiky spoluúčasti privátního sektoru 

na veřejných výdajích v oblastech (1) školy a související sportovní infrastruktura, 

(2) sociální a zdravotní zařízení a (3) veřejný prostor a kulturní infrastruktura. 

➔  Zpracujeme koncepci nakládání s nemovitým majetkem, která zajistí hospodárné 

a účelné využití veškerého majetku ve správě MČ, vč. identifikace zbytného majetku, 

který je vhodné prodat.  
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PRO solidární DESÍTKU 
Pokud nám dáte dost hlasů, ručíme za to, že se nerozprodají obecní byty ani 

majetek. Zahájíme přípravu výstavby rodinného centra na Skalce. Senioři 

budou mít důstojné zastoupení a hlas na radnici, ve výborech zastupitelstva 

a komisích rady. 

 

Soudržnost, vůle vzájemně spolupracovat a  ochota pomáhat těm méně šťastným z  nás. 

Jedním slovem: solidarita. Jedná se o klíčovou vlastnost každé dobré společnosti, která je ale 

málokdy doceněna. V  našem programu se řadí mezi čtyři základní oblasti. V  současné 

turbulentní době, v  níž se krize střídají a vzájemně prolínají, její důležitost ještě vzrůstá.  

Rostoucí inflace připomíná déšť, který prší na nás všechny. Jistě, jsou tu výrazně 

zranitelnější skupiny, které budeme dál podporovat přidělováním obecních bytů. Zároveň 

ovšem plánujeme rozšířit počet jednotek s tržním nájemným, aby šanci na dobré bydlení 

dostali všichni. Extrémně nešťastné by bylo se „deštníku“ zbavovat a masově byty 

rozprodávat! Velký důraz budeme klást na rodinnou politiku. Schválíme její připravenou 

koncepci a budeme podporovat mezigenerační solidaritu. Chceme dále rozšiřovat síť 

dětských skupin, opravovat hřiště dle potřeb dětí a  jejich rodičů a  připravit výstavbu 

moderního rodinného centra na Skalce. 

I v budoucnu budeme významně investovat do sociálních služeb, zejména do těch 

pro seniory. A prostřednictvím dotačních programů v nich budeme podporovat i  další 

aktivní občany a  organizace. Budeme rozvíjet spolupráci se zdravotnickými zařízeními 

na našem území. Naše solidarita se bude týkat i obětí války na Ukrajině, které na Desítce 

našly azyl. Budeme je podporovat v  tom, aby se začlenily na trh práce, do školních zařízení 

a do celé naší společnosti. Pomáhat budeme smysluplně a  s  výhledem do budoucna. Klíčová 

pro nás bude efektivita, nikoliv aktuální popularita plánovaných kroků na sociálních sítích. 

 

PRO solidární DESÍTKU – konkrétní záměry:  
 

➔  Po úspěšné rekonstrukci Polikliniky Malešice, kterou jsme dokončili, udržíme místní 

lékaře a provoz nonstop lékárny na Praze 10. (Malešice zítřka) 

➔  Zahájíme přípravu k výstavbě moderního rodinného centra na Skalce. (Srdce Desítky) 
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➔  Budeme pečovat o rozvoj komunitního centra U Vršovického nádraží 30/30. 

(Vršovická třída) 

➔  Podpoříme aktivity nízkoprahového centra u Botiče. (Vršovická třída) 

 

PRO solidární DESÍTKU – koncepční závazky: 

➔  Budeme pokračovat v promyšleném přidělování obecních bytů, aby se dostalo na ty 

nejpotřebnější, a zároveň zvýšíme počet bytů s tržním nájemným. Nedopustíme 

hromadný rozprodej obecních bytů z majetku Prahy 10. 

➔  Snížíme radikálně počet neobsazených obecních bytů. Umožníme samoopravy. 

Rekonstrukce budou jasně naplánované na další roky. 

➔  Rozšíříme služby Kontaktního centra bydlení a zavedeme dluhovou poradnu. 

➔  Zachováme množství a pestrost sociálních služeb. 

➔  I nadále budou přidělovány byty v zájmu obce potřebným povoláním (učitelé, 

zdravotníci, IZS, policisté a další). 

➔  Podpoříme věcnou i morální spolupráci se složkami Integrovaného záchranného 

systému.  

➔  Zachováme dlouhodobé oceňování členů Policie ČR, Městské policie i Hasičského 

záchranného sboru. 

➔  Budeme stavět nové lavičky pro seniory v dlouhých ulicích, na veřejných prostranstvích 

u institucí. 

➔  Bezbariérovost úprav ve veřejném prostoru budeme konzultovat s příslušnými 

organizacemi a spolky. 

➔  Nadále budeme podporovat služby pro rodiny a seniory v dotačních programech. 

Máme hotový plán prorodinné a proseniorské politiky, který smetli ze stolu Piráti. 

➔  Podpoříme rozšíření dětských skupin a budeme opravovat hřiště podle potřeb dětí 

i rodičů.  

➔  Najdeme nové zázemí pro Skauty a další oddíly a aktivity mimoškolní činnosti pro děti 

a mládež. 
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➔  Budeme i nadále pomáhat lidem utíkajícím před válkou. Občané Prahy 10 umí být 

solidární, zvládli jsme koronavirovou krizi, zvládneme i další. Radnice se musí 

zapojovat tak, aby nedělala nic na úkor našich občanů.  
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PRO kulturní DESÍTKU 

„Budeme žít kulturou. Podpory se od nás dočká jak umělecká kvalita, tak místní 

kreativita, sousedský a spolkový život. Obě tyto úrovně se budou navzájem 

propojovat a inspirovat.“ 

 

Takřka čtyři roky ve vedení města jsme věnovali tomu, abychom kulturu na Desítce povznesli 

a  zpřístupnili ji většině obyvatel. Otevřeli jsme jedinečný prostor Vzlet a  navázali spolupráci 

s  předními uměleckými festivaly. I  v  nadcházejících letech chceme Prahu 10 v první 

metropolitní lize udržet! Budeme podporovat projekty s  účastí špičkových umělců, 

upozorňovat na významné osobnosti, které na Desítce žily a žijí... Obnovíme tradici letní 

divadelní scény v  Heroldových sadech, kde budou vystupovat přední čeští herci 

ve špičkových představeních. Partnerství s  význačnými událostmi bude mít i  nadále 

zelenou. Přirozeným srdcem jsou Vršovice a  Vinohrady, kde kulturní krev už nyní pumpují 

Krymská, Vzlet či Vršovické divadlo MANA. Ani to nám ale nestačí! Chceme tuto část Desítky 

i nadále rozvíjet a  vytvořit z  ní skutečnou kreativní a  uměleckou čtvrť – Art District. 

Velký potenciál má však celá Praha 10 – a tím nemyslíme pořádání pompézních akcí 

za miliony korun. Chceme kulturu žitou samotnými občany a  místními spolky, a to jak 

ve zmíněných Vršovicích, tak na Zahraďáku, v centru i na sídlišti. Lokální aktivity, prostory 

a centra budeme dál podporovat prostřednictvím dotací a  dalších spravedlivých nástrojů. 

Budeme se s  vámi i  nadále pravidelně setkávat, budeme chtít znát vaši zpětnou vazbu, 

budeme ji vyhodnocovat a  zohledňovat. Aktivní sousedství je pro nás základním stavebním 

kamenem kultury. 

 

PRO kulturní DESÍTKU –  konkrétní záměry:  

➔  Budeme rozvíjet kulturní a společenské dění ve vršovickém Vzletu. (Art district) 

➔  Obnovíme oblíbenou letní divadelní scénu v Heroldových sadech. (Art district) 

➔  Se státem budeme aktivně jednat o důstojném provozu Vily bratří Čapků. (Art district) 

➔  Podporujeme vznik nového vinohradského centra v prostorách bývalé vozovny 

Orionka. (Art district) 

➔  Připravíme opravu zanedbaného Kulturního domu Barikádníků. (Srdce Desítky) 
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➔  Zachováme činnost Strašnického divadla a dokončíme projekt rekonstrukce jeho 

objektu (Srdce Desítky) 

➔  Bytovou i kulturní funkci bude mít i Dům Prahy 10 na místě KD Eden. (Vršovická 

třída) 

➔  Podporujeme Vršovické literární centrum Waldes. (Vršovická třída) 

➔  Podporujeme revitalizaci Malešického statku a opravu místního zámečku ve spolkový 

dům (Malešice zítřka) 

 

PRO kulturní DESÍTKU – koncepční závazky: 

➔  Držíme se zásady „lépe 100 akcí za 10 tisíc než jedna za milion“.  

➔  Oživili jsme kulturu na Desítce a chceme dál podporovat sousedské spolky a kulturní 

aktéry.  

➔  Podpoříme další výstavy po Praze 10 a budeme zde hostit významné festivaly. 

➔  Budeme i nadále aktivně spolupracovat s pobočkami Městské knihovny Praha. 

➔  Tak jako jsme výrazně zvýšili kvalitu farmářských trhů na Kubánském náměstí, chceme 

přiblížit jejich dostupnost i do dalších čtvrtí. 

➔  Podporujeme sousedské prostory a kulturní centra se sociálním přesahem. Novým 

projektům tohoto typu nabídneme nevyužité obecní prostory. 

➔  I nadále budeme propojovat místní aktéry, vnímáme specifika jednotlivých čtvrtí.  

➔  Zformulovali jsme vizi kulturního rozvoje Prahy 10, kterou budeme i nadále naplňovat. 

➔  Zachováme výši finančních prostředků v dotačním programu na kulturu. 

➔  Budeme aktivně vyhledávat externí dotační tituly na obnovu desítkových kulturních 

památek. 

 

 


