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Jak rozvíjet Prahu 10? Podle jakých pravidel v ní stavět? Věc, která si
zasluhuje důkladnou veřejnou diskusi. Co je podle nás naprosto jisté, je to,
že občané mají být o chystaných změnách včas a pravdivě informováni.
Jen tak se můžou dobře
zapojit do spolurozhodování
o tom, co se bezprostředně
týká jich samotných i místa,
kde bydlí. Utajování nepřináší
nic dobrého.
Participace, jak tomu říkají odborníci, je osvědčený
proces s jasnými pravidly.
Všichni aktéři jsou do ní zapojeni rovnocenným způso-

bem. Občané vědí nejlépe,
kde a jak chtějí žít. Architekti kompetentně sdělí, co je
k tomu třeba mít či získat.
Politici by měli moudře sladit
různé vstupy a transparentně
rozhodnout.
Na stranách 4 a 5 s vámi
sdílíme informace o hlavních
stavebních záměrech Prahy 10.
Některé jsou jistě i ve vašem

okolí nebo kolem nich každý
den projíždíte.
Věděli jste o nich vůbec?
Měli jste možnost se k nim
vyjádřit? Pokud ne, máte teď
možnost se mnou. A přijďte si
podebatovat i o jiných věcech,
které vás trápí.
— Renata Chmelová,
členka Komise pro územní
rozvoj RMČ Praha 10

Dám Praze 10
tolik energie,
kolik bude
zapotřebí.
I v Senátu!
Dopis Renaty Chmelové
k senátním volbám dne 7. a 8. října.

Renata Chmelová
Vážení spoluobčané,
milí sousedé!
Osm let dávám veškerou
svou volnou energii do úsilí
o lepší Prahu 10. Díky vašim
16 000 podpisů pod peticí za
zachování zeleného Trojmezí se nám společně podařilo
zachránit největší zelenou
plochu Prahy 10 před masivní zástavbou. Společně jsme
zabránili i plýtvání za předraženou radnici, která měla
stát na Hagiboru.
Jsou to úspěchy – ale jak
dál? Trvalého zlepšení místa,
kde chceme žít, nedosáhneme jen bojem proti tomu
špatnému. Proto jsem se jako
nestraník rozhodla vstoupit
do politiky a přivedla do zastupitelstva Prahy 10 koalici
VLASTA. Vaším největším
oceněním byl náš výsledek.
Skončili jsme těsně druzí a já
osobně dostala vůbec nejvíc
hlasů ze všech kandidátů. Nebylo překvapením, že se proti
nám, přes naši veškerou dobrou vůli, spojili přátelé starých pořádků…
Hájím tedy nyní vaše
zájmy jako zastupitelka.
A i z opozice se to mně i mým

kolegům docela daří. Svoji
kandidaturu do Senátu proto
chápu jako velkou příležitost
pro Prahu 10. Jako senátorka
toho pro vás můžu udělat ještě
víc než jako zastupitelka – bez
ohledu na to, kdo zrovna sedí
ve vedení radnice. Má tedy
cenu jít k senátním volbám
a dát mi hlas – stejně jako
mělo cenu svým podpisem
podpořit petici pro Trojmezí
či proti miliardové radnici.
V senátních volbách vítězí jen
jeden. A na rozdíl od radnice
se proti němu nedá spojit!
Jako senátorka budu mít
řadu možností, jak upozorňovat na problémy Prahy 10
i celé Prahy a žádat jejich nápravu. Nezavřu se do kanceláře na Malé Straně nebo doma,
ale budu se pravidelně pohybovat ve všech čtvrtích Prahy
10, v Dubči i Štěrboholích.
Naslouchat vám, zaznamenat
si vaše podněty, promyslet ta
nejlepší řešení a pak je energicky prosazovat. Dobrá a trvalá řešení problémů můžeme
najít jedině společně.
To, co chci dosáhnout v Senátu i co jsem už dokázala
v Praze 10, najdete na mých

www.RenataChmelova.cz

internetových stránkách a na
Facebooku. Můžete mi i prostě zavolat! O tom, co pro vás
už druhým rokem děláme, vás
informuje třetí číslo Vlastních
novin, vydávaných s pomocí
a podporou řady z vás, občanů
Prahy 10.
Těším se na osobní setkání s vámi během léta! Hezké
počtení!
— Vaše Renata Chmelová
kandidátka do Senátu pro
Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy za koalici VLASTA
Renata Chmelová (45), od
roku 2014 zastupitelka Prahy 10,
nejúspěšnější kandidát
posledních voleb (5572 hlasů).
Žena, která 8 let aktivně
zasahuje do veřejného dění
v Praze 10, spoluzakladatelka
občanských iniciativ „Koalice
Trojmezí“ a „Společně pro
Desítku“. Zaměřuje se na
územní plánování, na tvorbu
střednědobých městských
plánů a na zapojování
veřejnosti do rozhodování.
Týmová hráčka, která v r. 2014
dovedla koalici VLASTA
(občanské iniciativy Prahy 10,
KDU-ČSL a LES s podporou
Pirátů) se ziskem 17,77 %
a 8 mandáty do zastupitelstva.

Volejte 724 022 964
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Dobrovolnický úklid Prahy 10
Přes 200 dobrovolníků se i přes nevlídné počasí
16. 4. zapojilo do akce Společně ukliďme Prahu 10
aneb Za Desítku bez odpadků a černých skládek.
Ve spolupráci s MČ Praha 10
ji už tradičně pořádá občanská
iniciativa Společně pro Desítku. Koordinátorem celé akce
je zastupitel VLASTY Martin
Moravec, který se pro Vlastní
noviny vrací k jejím kořenům:
„Dobrovolnické úklidy mají
tradici hlavně díky Malešicím
a Trojmezí. Nápad na více propagovanou akci, pokrývající
všechny čtvrtě Prahy 10, se
zrodil před čtyřmi lety. Připojili jsme se tím k národní kampani Ukliďme svět, ukliďme
Česko.“ Letos bylo nasbíráno

6 velkokapacitních kontejnerů, tedy asi 11 tun odpadu.
Uklízelo se v Malešickém lese
a v okolí zdejších dětských
hřišť, na Trojmezí, v lese na
Bohdalci, podél Botiče, kolem
Rabakovské a u strašnických
hřišť. „Řada míst je ve výrazně
lepším stavu, stále ale nacházíme staré skládky. Obzvlášť
smutný je fakt, že v době, kdy
lze odpad snadno odložit ve
sběrných dvorech, vznikají
i skládky nové,“ konstatuje
Moravec, s tím, že se neuklízí
jen v dubnu: „Snažíme se ko-

munikovat i s bezdomovci a čas
od času domluvit svoz jimi nahromaděného odpadu, aby se
nešířil. To by ale zasluhovalo
koncepční přístup. Radost
máme naopak z toho, že se do
dubnové akce zapojují rodiče
s dětmi. Víc lidí si tak uvědomí, že uklízíme ne po sobě, ale
pro sebe.“ Akce proběhne v obdobném termínu i příští rok.
Do dílčích úklidů během roku
se můžou zapojit jednotlivci
a skupiny z místních spolků
či firem. Podmínkou je, aby
čištěný pozemek sloužil k veřejnému užívání.
Kontakty: e-mail:
spolecneprodesitku@centrum.cz
tel. 603 278 278.

Desítka pro domácí chce
v Senátu Renatu Chmelovou
Desítka pro domácí (DPD)
vznikla jako hnutí fanoušků, jejichž kluby byly v ohrožení. Díky
nadšení fandů a sportovců z Prahy 10 pronikla do zastupitelstva
i do vedení Prahy 10, kde měla
v letech 2010–2014 na starosti
sport. Upřímné nadšení pro věc
a aktivně pojaté občanství ji
spojují s koalicí Vlasta. VLASTA
a DPD jsou nově spojenci. Desítka pro domácí aktivně podporuje
kandidaturu Renaty Chmelové
do Senátu.
DPD se v poměrech Prahy
10 podařilo zdánlivě nemožné
– zvýšit podporu sportu a hlavně financování mládežnického
sportu. Prostředky rozdělované každoročně grantovým systémem se oproti předchozím
dobám zvýšily trojnásobně.
Zavedli jsme transparentní
systém rozdělování financí,
které získávají města od Ministerstva financí z daňových od-

vodů loterijních společností. Podařilo se
nám vrátit Bohemku
tam, kam patří – na
stadion v Ďolíčku –
a zachránit tak pro
další generace tuto
unikátní dominantu
Vršovic. Teď bohužel
zjišťujeme, že naše
práce z let 2010–2014 přichází
vniveč. Co přesně?

Peníze zadržované
mladým sportovcům

Staronové vedení Prahy 10
z duše nesnáší systém. Systém
se totiž nepřátelí s klientelismem a demonstrací politické
moci. Systém funguje automaticky. To dobré, co se nám podařilo prosadit, koalice po volbách
v tichosti zrušila. Co křičí do
nebe, je to, že Městská část od
voleb 2014 ještě ani jednou nerozdělila peníze náležející mla-

dým sportovcům. Už
skoro dva roky zadržuje na svých účtech
částku převyšující 10
mil. Kč. Sportovní
veřejnost Prahy 10
nevidí ani žádný jiný
hmatatelný výsledek
tohoto vedení.
Chceme tyto poměry definitivně změnit. Systém
podpory sportu je na celostátní
úrovni v katastrofálním stavu.
Hůře v celé EU je na tom už jen
Bulharsko. Mít svého senátora
pro DPD znamená možnost podílet se přímo na úpravě zákonů
týkajících se financování sportu.
A naší senátorkou je paní Renata
Chmelová. Jediná, o které můžeme po všech zkušenostech říci,
že to, co slíbí, také splní.
— Jiří Vrba, předseda,
Martin Kurka, místopředseda, Svatoslav Baťa, člen
výboru, Desítka pro domácí
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Pomocnou ruku najdu vždy
na konci vlastního předloktí
S vítězem 1. ročníku Mojí stopy Liborem A. Engelthalerem o participativním rozpočtu, zájmu obyvatel Prahy 10 o své bezprostřední okolí,
potenciálu Strašnic, okolí metra Strašnická, vynalézavosti, dostupných řešeních i o tom, že život je ve znamení změny, růstu a zrání.
Váš projekt není Vaším
prvním počinem souvisejícím s metrem Strašnická.
Pravidelně zbavujete zdejší podchod čmáranic způsobem, který je kreativní,
barevný, veselý. Máte k tomuhle místu bližší vztah?
Podchodem u metra procházím několikrát denně a už
před lety mi vrtalo hlavou,
proč je v tak špatném stavu.
Postupně jsem se dozvídal, jak
se k jeho údržbě a úklidu staví
jeho majitel a správce. Jelikož
se mi ani jednoho z nich nepodařilo přizvat ke komplexní
a dlouhodobě udržitelné péči

o něj, rozhodl jsem se něco
podniknout sám. A přeměnu
jeho podoby jsem pojal co nejotevřeněji: zapojit se může
kdokoliv. Podchodem denně
chodí stovky až tisíce lidí a já
jsem přesvědčen, že jeho fyzická podoba na ně má vliv, ačkoli jím „jenom“ procházejí. Frekventované místo vedle hlavního dopravního uzlu v centru
Strašnic naši čtvrť do značné
míry reprezentuje, a protože je
velmi navštěvované, vyžaduje
i větší údržbu.
Jak si představujete ideální podobu okolí Strašnic-

MOJE STOPA

je historicky první participativní rozpočet Prahy 10. Projekt „Metro
Strašnická“ je prvním krokem k revitalizaci zanedbaného okolí
stanice metra Strašnická. Soustředí se na jeho údržbu, úpravu
zeleně a částečnou obměnu mobiliáře. Realizace projektu zatím
nezačala, v místě ale probíhá pravidelná údržba. Termín dokončení
není zatím znám. S předkladatelem se dvakrát sešel pracovní tým.

POLÉTAVÝ
PRACH
JAKO HROZBA

Znečištěný vzduch dýcháme
všichni. Pro Prahu 10 sleduje
ČHMÚ informace o kvalitě
ovzduší pravidelně na třech
místech: v Průmyslové,
Šrobárově a ve Vršovicích,
v areálu MŠ, asi 15 metrů
od hlavní komunikace. Za
poslední 4 měsíce došlo už 6x
k překročení limitu, přičemž
ročně smí být tato hranice
překročena max. 35x (v r. 2015
byl ve Vršovicích limit překročen
27x). Vršovice se též v roce 2015
umístily na 27. místě (z celkem
111 lokalit) v počtu dnů, kdy byl
limit překročen. Lépe na tom za
r. 2015 byl i Smíchov, Legerova
ul., Teplice či Chomutov... Bližší
pohled na vršovické údaje
o částicích „PM 10“ a „PM 2,5“
ukazuje, že znečištění je vážné.
„PM“ jsou částice polétavého
prachu, které unáší vzduch
a jež můžou ve vyšších
koncentracích působit dýchací
obtíže a jiné problémy. Čím
menší průměr částice má, tím
déle zůstane v ovzduší, a tím
větší má šanci usadit se v našich
dýchacích cestách. Úplně
nejmenší prachové částice
vstupují i přímo do plicních
sklípků. Už jen proto,
že naměřené hodnoty
pocházejí z místa, kde je
školka, by se příslušné instituce
měly tímto problémem
odpovědně zabývat. Každý,
kdo zde bydlí, ví o množství
prachu v bytech. Jaká je šance,
že se tato situace zlepší?

— Veronika Žolčáková,
obyvatelka Vršovic

ké? Jaký potenciál toto místo nabízí?
Strašnice historicky neměly
a dosud nemají žádné náměstí. Okolí metra má potenciál se
náměstím stát – nebo přinejmenším plnit většinu funkcí,
které takový prostor plní. Rád
bych, aby se prostranství kolem metra posunulo od současné čistě utilitární funkce
dopravního uzlu k tomu, aby
se stalo skutečně živým srdcem čtvrti se zhruba 40 tisíci
obyvateli. Mělo by tu být čisté a udržované místo k čekání na spoj. Představuji si zde
i agoru – prostor k setkávání,
kde se dozvíte něco nového.
I o Strašnicích. Ostatně stojí
tu už první zastávka strašnické naučné stezky. Okolí metra
řešila dvoukolová participace
v roce 2013. Můj projekt na ni
přímo navazuje a vychází z jejích výstupů.
Zaujal mě váš projekt
„DIY Strašnice“ („do it yourself“, udělej to sám). Co bylo
jeho obsahem?
To byl náš projekt z roku
2011 a 2012. Usilovali jsme
o zmapování potenciálu Strašnic a o zapojení místních do
jejich proměny. Princip DIY je
podle mě použití dostupných
zdrojů k dosažení cíle. Tedy
v zásadě spíše recyklace a opra-
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va než nákup nového, směna
spíše než nákup, spoléhání
se na vlastní schopnosti a dovednosti než pasivita. Stejně
tak to pro mě znamená „kdy,
když ne teď – kdo, když ne já“.
Jistotu, že pomocnou ruku najdu vždycky na konci vlastního předloktí. Přeneseně také
vynalézavost, ochotu zkoušet
vlastníma rukama nové postupy a tvořit něco z ničeho.
Čím se zabývá spolek
Útulné Strašnice?
Vznikli jsme v dubnu 2010.
Prvotním impulsem byl odpor
proti záměru ÚMČ Praha 10
vykácet park mezi metrem,
někdejší Bečvářovou vilou
a Billou a vystavět tam sportoviště. Organizujeme sousedské akce jako vynášení zimy,
svatojánské ohně a pikniky
v parcích. Pořádáme turnaje
v pétanque na hřišti v Dětské
ulici, které jsme v roce 2012
vlastními silami kompletně
obnovili. Pořádali jsme i happeningy („Poslanecká kavárna“ v zimě 2012), opakovaně
vytvořili strašnickou zónu festivalu Zažít město jinak a podíleli se na přípravách a realizaci
strašnické naučné stezky.
Jaké máte odezvy od lidí?
Těší mě, kdykoli se veřejnost k našim akcím přidá.

Libor Alfons Engelthaler (38), Pražan křtěný

Vltavou a strašnický lokálpatriot. Ve Strašnicích
s přestávkami žije od roku 1998. Vystudoval jazykovědu,
pracuje jako koordinátor školení v soukromé firmě.
Zajímá se o architekturu a užité umění. Od roku 2010
je místopředsedou místního spolku Útulné Strašnice.
Třeba na nedávný úklid hřiště
v Dětské v rámci akce Společně
uklidíme Prahu 10 přišlo nad
očekávání hodně lidí. Podchod
v barvě pravidelně přitahuje
nadšené kolemjdoucí. Některé
sousedské svátky jako třeba vynášení zimy jsou převážně pro
děti a jejich rodiče, jiné spíše
pro dospělé a mladistvé. Odezvy jsou různé, od nekritického nadšení přes dlouhodobou

podporu až po totální skepsi.
Té čelíme argumentem, že většina našich projektů je dočasná a že tím pádem nemá cenu
želet nad tím, když nevydrží
ve stavu, v jakém jsme je dokončili. Naše počínání je živé
a život je ve znamení změny,
růstu a zrání.
— Díky za Váš čas!
Připravili Pavel Mareš
a Martin Moravec

„Nebylo to nic složitého…“
Dalším úspěšným navrhovatelem v Mojí stopě se stal Milan Sedmihradský.
Co chybělo Vám?
Zjistil jsem, že je třeba dobudovat přechod k tramvajové zastávce na Kubánském
náměstí a Radošovické. Po
rekonstrukci zde byl postaven
přechod pro chodce jenom
z jedné strany zastávky! Sepsání návrhu, rozpočtu a pořízení fotodokumentace mi
zabralo tři hodiny. Nebylo to
nic složitého.

Co všechno Moje stopa obnášela?
V půli ledna jsem byl na
schůzce s dalšími navrhovateli,
kde nás seznámili s vyhodnocením technické analýzy, kterou
provedl odbor územního rozvoje.
Některé věci byly už v této fázi
vyřazeny kvůli vysokým nákladům. Některé se dostaly do
střetu s jiným záměrem městské
části. Jiné prostě nešlo realizovat.

Jak se pak hlasovalo?
Hlasování na internetu probíhalo až po prezentaci návrhů
na veřejnosti. V druhé polovině
února. Každý hlasující měl čtyři
kladné a dva záporné hlasy, které
měly eliminovat kontroverzní
projekty. Ten můj se mezi sedmi
vítěznými umístil jako šestý. Pro
všechny se teď zpracovává projektová dokumentace. Snad se
je podaří dotáhnout do konce.

Moje stopa přes ulici M ilan Sedmihradský jednoduchým způsobem

dotvořil veřejný prostor na Kubánském náměstí.

Škola nanečisto

Vršovická zahrada

Děti, které mají odklad
povinné školní docházky,
se můžou postupně,
bez stresu, připravovat
v tzv. přípravných
třídách. Ty umožňují
nápravu obtíží, jež by
jinak mohly zkomplikovat
nástup do školy.

Spolek Start Vršovice vznikl
v roce 2010 s cílem zlepšit a oživit místní veřejný prostor. Stojí
i za projektem Vršovická zahrada. Nápady Startu mají jedno
společné: chtějí ukázat, že se
vlastními silami a za nízkých
nákladů dá vytvořit kvalitní
veřejný prostor, který lidé rádi
navštěvují a který si rozumí
s vršovickým géniem loci. Největší atrakcí Vršovické zahrady
je plot, instalace Jana Fabiána
vytvořená právě pro toto místo. Zahrada nabídne komunitní pěstování zeleniny, kroužky
pro děti upevňující jejich vztah
k městské krajině, workshopy,
vernisáže, setkávání nezisko-

Přípravné třídy umožňují
nápravu obtíží, jež by jinak
mohly zkomplikovat nástup do
školy (logopedické problémy,
potřeba rozvoje komunikační
znalosti českého jazyka, aj.).
„Dlouho jsem váhala, jestli dát synovi odklad kvůli řeči
i horší sociální adaptaci. Říkala

jsem si taky, kde by mohl ten rok
před 1. třídou strávit,“ říká paní
B. „Rozhodnout se nám pomohla ukázková hodina v ZŠ U Vršovického nádraží. Okouzlila nás
paní učitelka, která má velmi
ráda děti i svou práci. Syn v přípravné třídě po všech stránkách
rozkvetl, zlepšil se v řeči i ve spolupráci se spolužáky. A v 1. třídě
se mu už daří velmi dobře.“
Dodejme, že maximální
počet dětí v těchto třídách je
15 a po skončení dopolední
výuky mohou chodit do družiny. Více informací poskytne
odbor školství ÚMČ Praha 10
(janb@praha10.cz).
— Olga
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Richterová

Místo setkávání a relaxace

V
 ršovická zahrada se nachází u zastávky
tramvaje poblíž Francouzské č.p. 84.

vek, bazárky i koncerty. V provozu bude i farmářský stánek
a občerstvení. Otevřeno bude
od poloviny května do října.

Děkujeme více než sto lidem,
kteří nás dosud podpořili!
— START Vršovice, o. s.
(www.startvrsovice.cz)
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Pro občany Prahy 10 vydává koalice VLASTA

Kauza Horský hotel
1. 	Na Horském hotelu není bezpečno kvůli vážným
nedostatkům na hromosvodech.
2. 	Kvůli předražené zakázce na rekonstrukci
elektroinstalace jsme podali trestní oznámení.
3. 	Řešení problémů se odkládá. Vyzvali jsme ty, kdo
nesou odpovědnost za hospodaření a. s. „Praha 10
- Rekreace“ a „Praha 10 - Majetková“, k rezignaci.

Hrůzy z hotelu.

S tímto osvětlením a ventilátorem se ještě na podzim 2015 setkávaly děti v koupelně! Stejně tak s otvorem po
el. zásuvce ve stěně jednoho z pokojů. Díky našemu tlaku byl tento havarijní stav odstraněn. Stará rozvodnice
(vpravo) zůstala bohužel v původním stavu.

Opravy za všechny prachy
Praha 10 koupila Horský hotel za 50 mil. a investovala do něj dalších 50 mil. Kč. Zastupitelé koalice
VLASTA objevili velké nesrovnalosti v rekonstrukci elektroinstalace. Jde o ukázkový
příklad, jak „odklonit“ finanční prostředky z obecní kasy. Teď se snažíme věc napravit.
Popišme si to podrobněji.
V grafu začněme těmi zelenými řádky. Částka 1,11–1,32
mil. Kč je to, co by za renovaci elektroinstalace ve třech
podlažích dal každý z nás.
Zeptali jsme se – a firmy na
trhu nám odpověděly: „Něco
nad milion.“
Další řádky jsou jak z jiného vesmíru. I ony jsou ale
realitou: realitou v Praze 10.
Řádek „vítězná nabídka“
nám říká, že z pěti oslovených firem byla ta nejlevnější ochotná „udělat to“ za
5,56 mil. Kč. Jak je možné,
že tu nečteme částku pod 1,5
mil. Kč? U malých stavebních
zakázek (do 6 mil. Kč) se napřímo oslovují firmy. Pokud
je někdo „osloví“ předem,
„soutěží“ spolu tímto způso-

bem. Nabídka pro Prahu 10
byla tedy „za všechny prachy“
hned na začátku. Firma Revispol „zvítězila“ nad Prahou
10 (i nad všemi kontrolními
orgány) o více než 4 mil. Kč.

Realita Prahy 10.

A to není vše. Modrý a červený řádek ukazují na fantastický zisk z této zakázky. Zisk,
který nemá Praha 10…
Fakturováno bylo Praze 10
5,34 mil. Kč. Odvedená prá-

Porovnání cen za rekostrukci elektroinstalace.
Cena skutečná, cena fakturovaná a cena za (ne)
odvedené dílo.

ce a materiál ale měly hodnotu kolem 150 000 Kč. Rozdíl mezi fakturací a realitou
= přes 5 milionů Kč. Můžeme
tomu říkat i „předpokládaná
škoda“. V rámci policejního
vyšetřování se každá škoda
převyšující 5 mil. Kč předává
hospodářské kriminálce.
Vlastní noviny disponují
korespondencí ředitele holdingu Praha 10 - Majetková
pana Bohdana Urbana a zástupce dané firmy. Vyplývají z ní dvě věci. 1) Někdo
ze „současné party“ uvažuje o tom, že se celý problém
spláchne vrácením peněz.
Podle nás se tím jen potvrdí, co říká paní zastupitelka
Komrsková, tedy že se trestný čin skutečně stal. 2) Firma se nejspíš s ohledem na

policejní vyšetřování snaží srazit danou částku pod
5 mil. Kč.
Soustavný tlak koalice
VLASTA na důsledné prošetření a nápravu poměrů v Horském hotelu přináší plody.
Víme toho o problému my
i obyvatelé Prahy 10 víc než
před půl rokem. Je tak aspoň

nižší pravděpodobnost, že se
v budoucnu objeví podobné
kousky na účet městské kasy.
Snad i orgány činné v trestním řízení nebudou celou věc
považovat za banalitu.
— Pavel Mareš,
zastupitel koalice VLASTA
za KDU-ČSL, šéfredaktor
Vlastních novin

Webové kamery HUMLNET – http://kamery.humlnet.cz

Akce hromosvody

Blesky na
Hned to opravte, nebo tam děti nevozte! Černé Hoře
Horský hotel na Černé hoře, kam jezdí děti
z Prahy 10 na školu v přírodě, má řadu technických
problémů, které ohrožují bezpečnost dětí.
Majitel Horského hotelu – Praha 10 - Rekreace, a. s.
– tyto problémy neřešila nebo jen liknavě
či formálně. Příkladem je systém ochrany
před bleskem: hovorově hromosvod.
Věříme vlastním očím,
ne papíru

Ochrana před bleskem je
obzvlášť důležitá na budovách
s hromadným ubytováním
osob. Revize hromosvodu na
Horském hotelu 20. 5. 2015
zjistila na 6 svodech ze 14 příliš vysoké zemní odpory, které
několikrát překračovaly povolenou hodnotu. Podle protokolu o opravě závad z 30. 8.
2015 byly tyto závady odstraněny. Vadně byly i uchyceny
svody: byly příliš blízko hořlavého povrchu. Při výjezdu
zastupitelů na Horský hotel
5. 11. 2015 jsme chtěli místní
prohlídkou zjistit, jaké práce
se při rekonstrukci elektroinstalace skutečně realizovaly.
Hromosvodem se nikdo nezabýval. 19. 12. 2015 byl na
hotel vyslán revizní technik
ke zjištění skutečného stavu.
V jeho podkladech pro revizi
hromosvodu čteme, že nevyhovuje už 8 svodů ze 14.

Aha! Neříkal snad protokol
ze srpna 2015, že byly závady
odstraněny!? Věřit papíru, nebo
vlastním očím? Externí technik
se tu zdržel od 19. 12. 2015 do
12. 2. 2016. Všechny závažné
závady se ale odstranit nepodařilo. Snad i proto se uchýlil
ke konstatování, že „soustava
ochrany před bleskem odpovídá
normativním předpisům platným v době instalace“. To je ale
jenom obecně platné pravidlo,
z něhož se při revizi vychází, ne
to, k čemu se má dojít. Norma
žádá jasné slovo: „V závěru revizní zprávy o revizi musí být
uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti
schopné provozu.“ Ano, nebo
ne, tečka.

Odpovědnost
za nešvary

Horský hotel má tedy ke
konci dubna 2016 „revizi“,
která nám neumí říct, zda
je schopen bezpečného pro-

vozu! Závady měly být dávno
odstraněny. Naše děti tak už
druhé bouřkové období bydlí
v budově s vadným hromosvodem. Kdo je za to odpovědný?
Co dělá dozorčí rada Praha 10
- Rekreace, a. s.? Kdo ponese
právní a finanční důsledky
případné mimořádné události? Kdyby na hotel uhodil
blesk, kdo za to bude moct?
Proč nemá majitel nemovitosti Praha 10 - Rekreace, a. s.,
a nájemník Gastro servis Zemánek s. r. o. smluvně ujed-

naný rozsah odpovědnosti ve
vztahu k objektu i k provozovaným činnostem v objektu?
Hromosvod je jen příklad.
Soustavným poukazováním
na nedostatky chceme ty, kdo
za vše nesou odpovědnost,
přimět k nápravě neradostného stavu. Snad se toho dožijeme. My i Horský hotel!
— Karel

Duchek,
zastupitel koalice VLASTA
za KDU-ČSL, člen Komise
bezpečnostní Rady MČ
Praha 10

Zlatých vajec je víc
Neprůhlednými smlouvami kolem Horského
hotelu se dlouhodobě zabývá zastupitelka Jana
Komrsková (nezařaz.). V tomto čísle Vlastních novin
se zaměřuje na neoprávněné komerční aktivity.
Být provozovatelem Horského hotelu je sen. Smluvně zajištěná klientela, okamžitý zisk
i tučné stornopoplatky, které
majitel, MČ Praha 10, platí ve
svém vlastním objektu. A bonus? 10 000 Kč měsíčně za pronájem související chaty SPORT,
do které Praha 10 - Rekreace,

a. s., investovala přes 17 mil.
Kč. Neuvěřitelně nevýhodné
podmínky pro Prahu 10 se do
poloviny dubna 2016 nikdo nepokusil změnit. V současnosti
je tato velká chata k pronájmu
za 18 500 Kč měsíčně.
Na povrch ale vyplouvají
další věci. Další zlatá vejce.
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Na 1 km2 na svahu na
Černé Hoře vychází ročně
pět bleskových výbojů mezi
oblakem a zemí. To je nadprůměrné číslo. Ve vrcholové části jde o zhruba 15
výbojů – tam je však přitahuje vysílač. Pokud jde o to,
v jaké sezóně k bleskovým
výbojům dochází, disponujeme jen průměrnou informací za ČR. Není ale důvodu
pro podstatnější regionální
rozdíly. Polovina výbojů přichází o letních prázdninách,

Gastro servis Zemánek, s. r.
o., totiž v budově hotelu v přímém rozporu se smlouvou
provozoval komerční aktivity
(restaurace, půjčovna lyží,
lyžařská škola). Nic proti potřebnosti, ale každý podnikatel, který si něco pronajímá,
musí mít smlouvu s majitelem
objektu, ne? Nic z těchto činností není podloženo smlouvou, nic z toho nezanechalo
stopu v účetnictví a. s. Praha
10 - Rekreace. Zisk tak plyne
jinam než do MČ Praha 10.
Až po opětovném dotazování mi pan ředitel holdingu
Praha 10 - Majetková, a. s.,
B. Urban potvrdil, že tyto aktivity nejsou smluvně podchyceny. Podle něj jde o dlouhodobý

Skutečný snímek
blesků z Pece
pod Sněžkou

polovina během školního
roku: hlavně v červnu (1/3
celkového počtu) a květnu
(přes 15 %). Laicky řečeno,
během školního roku na
Černé Hoře uhodí 2–3x ve
čtverci 1x1 km. Pravděpodobnost zásahu přímo do
objektu určit přesně nelze,
není však mizivá.

— Miloslav Müller,
zastupitel koalice
VLASTA, vědecký
pracovník Ústavu fyziky
atmosféry AV ČR

stav: provozovatel Zemánek je
prý ústně konzultoval s jeho
předchůdcem panem Freimannem. Jenže ten funkci ředitele a.s. opustil už v roce 2011!
Všechny zmíněné komerční
aktivity se tu tak bez povšimnutí dozorčí rady a představenstva akciové společnosti odehrávaly nejméně 4 roky! Pan
ředitel Urban po mé intervenci
předal věc k posouzení právnímu zástupci. V návaznosti
na jeho stanovisko byl pak pan
Zemánek vyzván k ukončení
neoprávněného provozu. Kauzu sleduji dál a budu vás o ní
informovat.

— Jana Komrsková,
nezařazená zastupitelka
(www.jana-komrskova.cz)
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Stavební záměry na Praze 10
STRAŠNICE

STRAŠNICE

Možné obchodní centrum s byty, ul.
V Olšinách (ideová ilustrace možné
zástavby). Kresba: koalice VLASTA.

Obchodní centrum
na Strašnické?
Petiční akce občanů Prahy
10 „Stop miliardové radnici“
jasně ukázala, že místní nechtějí předraženou radnici na
Hagiboru. Ve hře tak zůstaly
dvě varianty: rekonstrukce
stávající budovy, nebo novostavba na Strašnické. Je ale ve
skutečnosti možné u Strašnické novou radnici postavit? MČ
Praha 10 už v r. 2009 v tichosti
podala návrh na změnu územního plánu, kterou by se změnilo funkční využití pozemků,
které zde vlastní. Co by to znamenalo?
Ponechme stranou, jaká varianta radnice Prahy 10 je nejlepší. Zaměřme se jen na to, zda by
vůbec na Strašnické mohla stát.
Současný územní plán zde povoluje stavby s funkcí veřejné vy-

bavenosti, což umožňuje novou
radnici postavit. Jde o pozemky
vlastněné Městskou částí Praha
10 v okolí staré strašnické školy,
přilehlého zrušeného tržiště a pozemku, na němž stojí „Barča“.
Je záhadou, proč chce Praha
10 navrženou změnou územního plánu převádět tyto plochy
na funkci smíšenou a obytnou… Je to zcela proti deklarovanému zájmu o novou radnici – umisťovat monofunkční
budovu v oblasti se smíšenou
funkcí je velký problém. Žádost
o změnu tedy ukazuje spíše na
záměr postavit zde obchodní
centrum s byty než na možnost
výstavby nové radnice.

POZVÁNKA

Renata Chmelová, lídryně
koalice VLASTA, členka
přípravného výboru
„Stop miliardové radnici“:
Vlastníkem pozemků je
Praha 10, která by mohla
pozemky prodat a zbavit se
tak jakéhokoli vlivu na to, co
by zde pak vzniklo. Usilujeme
tedy o to, aby městská část
navrženou změnu stáhla
a ponechala v platnosti
současný územní plán. Ten
totiž plně vyhovuje veřejnému
zájmu, jak ukázalo mimo
jiné i participační setkání
obyvatel z okolí Strašnické.

Absolutní necitlivost
k okolní zástavbě
Projekt komplexu Štěchovická je zatím ve fázi konzultací s Městskou částí Praha 10
a s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Od počátku
byl vystaven jejich silné kritice, neboť objem i výška stavby velmi necitlivě reagují na
okolní zástavbu. Investor ani
po opakovaných jednáních
vznesené připomínky do projektu nezapracoval. Může se
stavba realizovat?
Navržená zástavba je rozsáhlá, převýšená a nadměrně hustá. Renata Chmelová na Komi-

Chcete vědět víc o stavebních záměrech ve Strašnicích?
Přijďte na setkání se zastupiteli VLASTY! 7.6. 2016 18:30:
kavárna Strašnického divadla, ulice Solidarity 1986/53

VRŠOVICE

si pro územní rozvoj předložila
nové argumenty, proč projekt
není v souladu s územním plánem. Za prvé, v takto stabilizovaném území lze pouze zachovat či dotvořit stávající urbanistickou strukturu. Další rozsáhlá
stavební činnost není možná.
Za druhé, ve stávající funkční
ploše (ZVO „ostatní zvláštní
komplexy“) nelze realizovat
bydlení, a to ani jako podmínečně přípustné! Městská část
Praha 10 tyto argumenty s investorem projednala, ale nesdílí
náš názor na výklad územního
plánu. Koalice Vlasta na něm
trvá a použije ho v případných
správních řízení.

VRŠOVICE

Bytový a administrativní
komplex Štěchovická (ideová
ilustrace možné zástavby).
Foto a kresba: koalice VLASTA

Barbora Špičáková,
obyvatelka Strašnic,
editorka knihy
Sídliště Solidarita:
Objem navržené stavby
agresivně zaplňuje celý
stavební pozemek do
maximální možné šířky
a beze vztahu k okolní
zástavbě, kterou tvoří mj.
vilová čtvrť a nižší vilová
zástavba. Navozuje to
dojem, že investora nezajímá
nic jiného než zpeněžit
pozemek na nejvyšší
možnou míru. Bohužel
bez zájmu o město, čtvrť
i obyvatele, kteří zde žijí.

Parkoviště vedle stadionu
Bohemians 1905, Vršovická ul.
(ideová ilustrace možné zástavby).
Kresba: koalice VLASTA

Kateřina McCreary, Start
Vršovice, organizátorka
akce „Zachraňte Proluku“:
Nová zástavba samozřejmě
nemusí kopírovat historismus
a secesi okolních staveb…
Chceme jen to, aby se kvalita
života v okolí novostavby
nezhoršila, ale zlepšila. Mluvím
hlavně o dopravní zatíženosti
Krymské a okolí, o atraktivitě
a funkčnosti veřejného prostoru
i o „funkční náplni“ stavby.
Budou zde umístěné služby
zajímavé pro místní? Nebo to
budou showroomy pro nikoho?
Klíč k řešení těchto témat
poskytla participace. Většina
v zastupitelstvu a developer ji
bohužel sabotovali. Proluku
vnímám jako promarněnou
šanci pro dobrou architekturu
a urbanismus. Za záchrannou
brzdu můžou zatáhnout už
jen instituce, které rozhodují
v územním řízení. Zapojit se
mohou občanská sdružení
a hlavně majitelé nemovitostí
v okolí budoucí stavby.
Tyto pozemky, včetně vedlejšího historicky cenného domu
arch. Osvalda Polívky, prodala
přes protesty občanů MČ Praha 10 v roce 2013. Sebe i místní
tak zbavila možnosti ovlivnit
budoucí podobu a využití tohoto nezastavěného území mezi
Moskevskou a Krymskou ul.
ve starých Vršovicích. Místní,

Proluka na Moskevské, zastávka tramvaje 22 „Ruská“
(ideová ilustrace možné zástavby). Foto a kresba: koalice VLASTA

Promarněná
příležitost „Proluka“
které reprezentuje mj. sdružení
Start Vršovice, to ale nevzdali.
Jaká je situace po třech letech?
Po občanských protestech a následných vyjednáváních za účasti
odborníků se do smlouvy s developerem podařilo zakotvit povinnost
dodržet zastavovací podmínky,
které Praha 10 nakonec vypracovala. Zapracovány byly i výsledky
z plánovacího setkání s místními
obyvateli. Developer měl předložit
3 varianty návrhů zástavby, které by toto všechno respektovaly.
Ani jedna předložená varianta ale
podmínky nesplňovala. Návrhy
posuzovala komise, v níž seděli
i zástupci občanů. MČ Praha 10,
zastoupená tehdejší radní pro
územní rozvoj I. Cabrnochovou
(SZ), se zachovala jako chytrá horákyně a nechala hlasovat o nehlasovatelných variantách (jež ne-

splňovaly zastavovací podmínky).
Sama se při hlasování zdržela.
Pak na 2 roky vše zdánlivě
utichlo – údajně kvůli administrativní chybě v podkladech pro
zápis do katastru. Developer žádné jiné návrhy nepředložil, i když
to komisi přislíbil, a před rokem
požádal o změnu smlouvy, aby
už nemusel dodržovat zastavovací
podmínky. „Hodilo se“ přitom, že
komise neodhlasovala ani jeden
jeho návrh… Dodatek smlouvy
zastupitelstvo Prahy 10, přes protesty místních obyvatel i zastupitelů Vlasty, schválilo. Praha 10
tím definitivně ztratila kontrolu
nad tímto územím a zcela zmařila
snahy místních o zapojení.
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Obchoďák vedle Bohemky?
Pozemek slouží jako parkoviště pro stovky aut, které
nemohou jinde ve Vršovicích
zaparkovat. Za poslední léta
se o něm mluví v souvislosti
s různými záměry. Stále však
platí, že je k němu vydáno
územní rozhodnutí pro stavbu
obchodního domu. MČ Praha
10 ovšem zároveň deklaruje,
že zde chce náměstí. Nyní chce
tento pozemek zpátky hlavní
město Praha jako kompenzaci
za koupi Ďolíčku. Ponecháme
si, anebo ztratíme kontrolu
nad tím, co zde v budoucnu
vznikne?

Pozemek je ve vlastnictví hl.
města a MČ Praha 10 ho má
svěřený do péče. Podle územního plánu je to zastavitelná plocha – Praha 10 na něj už před
lety získala územní rozhodnutí
na stavbu obchodního domu.
Když zastupitelé hlavního města
31. března rozhodovali o koupi stadionu, dali si podmínku, aby MČ

POZVÁNKA
Chcete vědět víc
o stavebních záměrech
ve Vršovicích?
Přijďte na setkání se
zastupiteli VLASTY!
9. 6. 2016 v 18:30,
Vršovická zahrada,
Francouzská vedle čp. 84

Praha 10 souhlasila s navrácením
pozemku do péče hlavního města. Následně Praha 10 představila
nový „Generel veřejných prostranství“. Podle tohoto dokumentu by
zde, u stadionu, mělo v budoucnu
vyrůst náměstí, jako nové lokalitní centrum dolních Vršovic.
Koupi Ďolíčku hlavním městem Prahou koalice VLASTA vítá.
Aby se ochránil veřejný zájem
na tomto místě, považujeme za
účelné a smysluplné to, že vedlejší pozemek nebude prodán
soukromému vlastníkovi. Při jednání s hlavním městem Prahou
budeme prosazovat, aby součástí
vrácení pozemku byla písemná
dohoda, že s ním bude nakládáno
v souladu s koncepcí veřejných
prostranství Prahy 10.

Vlastní noviny
Pro občany Prahy 10 vydává koalice VLASTA

ZAJÍMEJTE SE!

Podpořte Vlastní noviny a vylepte tuto dvoustranu ve Vašem domě!
Dejte nám také vědět, co si o chystaných stavbách myslíte!
Podpořte v senátních volbách Renatu Chmelovou!
ZAHRADNÍ MĚSTO

ZÁBĚHLICE

Lokalita Trojmezí, největší
zelená plocha Prahy 10 (ideová
ilustrace možné zástavby).
Kresba: koalice VLASTA.

Trojmezí nemá ani
po 8 letech vyhráno!
V roce 2009 dalo zastupitelstvo Prahy 10 souhlas ke změně
územního plánu na zástavbu
území přírodního parku Hostivař-Záběhlice v těsné blízkosti
Přírodní památky Meandry Botiče. Petici proti zástavbě podepsalo 16 000 občanů a místní
občanské sdružení Koalice Trojmezí pak jeden a půl roku intenzivně vyjednávalo s politiky
i úředníky. Změnu se nakonec
podařilo zastavit. Jaká situace
panuje nyní?
V roce 2012 zasedly k jednomu
jednacímu stolu poprvé všechny
důležité zájmové skupiny: developeři, politici, úředníci všech dotčených městských částí i hlavního
města Prahy a především občanská
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sdružení z okolí Trojmezí. Cílem
bylo najít shodu na budoucnosti
této lokality. Povedlo se to?

Renata Chmelová,
organizátorka petice Za
zachování zeleného Trojmezí:
Podařilo se nám všechny
zúčastněné přesvědčit, že jedinou
možností, jak dohody dosáhnout,
je transparentní zapojení
široké veřejnosti, a to formou
veřejných plánovacích setkání.
Na nich měly vzniknout některé
z podkladů nutných pro plánování
udržitelné podoby Trojmezí.
Vlastníci pozemků souhlasili
s tím, že mezi sebou uzavřou
dohodu, aby se na lokalitu
Trojmezí hledělo jako na jeden

celek. Měli také deklarovat
vůli k případné vzájemné
„pozemkové kompenzaci“.
Této dohody nakonec nebyli
schopni. Proto jsme odmítli
uspořádat již připravená
plánovací setkání s obyvateli.
V roce 2013 podali vlastníci
pozemků opět návrh na změnu
územního plánu. Magistrát
jej stále neprojednal, ale díky
obrovskému zájmu občanů má
negativní stanovisko Prahy 10.
A co je největší problém dnes?
To, že do příprav nového
Metropolitního plánu, který
nahradí současný územní
plán hl. m., není systematicky
zapojována veřejnost. Pražané
tak nemají možnost ovlivnit,
jak bude řešeno nejen Trojmezí,
ale celé hlavní město.

POZVÁNKA

Nástavba nad OC KVĚT,
Jabloňová ul. (ideová ilustrace
možné zástavby).
Foto a kresba: koalice VLASTA

Investor se odmlčel
Nástavbu na obchodní centrum Květ na Zahradním Městě
konzultuje investor s Prahou
10 od roku 2013. MČ Praha
10 původně podporovala ještě
větší rozsah zástavby, než je
stávající půdorys centra! Pod
tlakem argumentů místních
občanů investor nástavbu
zmenšil, ale špatné dopravní
řešení zásobování Květu stále zůstává. Povedlo se změnit
ještě něco dalšího?
Naším velkým úspěchem je
to, že se nám podařilo zrušit
dvě usnesení Komise pro územní rozvoj Prahy 10. Ta v dubnu
2014, tedy krátce před volbami,
jednomyslně odsouhlasila žádost
investora na odkup okolních po-

zemků vlastněných hlavním
městem Prahou. To by mu umožnilo rozšířit stavbu směrem k Ostružinové ulici. Stejná komise
přislíbila investorovi projednat
změnu územního plánu, jež by
umožnila postavit až 11 pater.
Komisi pro územní rozvoj předsedal tehdy bývalý starosta Milan
Richter (ODS) a jeho členkou byla
i bývalá radní pro územní rozvoj
a dnešní senátorka Ivana Cabrnochová (SZ).
Městská část se však stále
chová podivně. Trvalo jí 5 měsíců, než odpověděla na petici 1222 občanů obávajících se
toho, že by tato stavba významně zhoršila životní prostředí.
A investor? Ten se sice odmlčel,

Chcete vědět víc o stavebních záměrech na Zahradním Městě
a v Záběhlicích? Přijďte na setkání se zastupiteli VLASTY!
2. 6. 2016, 18:30: CLUB Restaurant PEUGEOT, Hvozdíkova 1306/21

MALEŠICE

Petr Mikysek,
místopředseda spolku
Bezpečný Květ:
Děkujeme všem za podporu
naší petice. Kdo chce, může
ji stále podepsat. Trváme
na tom, že v záměru, který
představil investor, je zásadně
špatně řešeno dopravní
zásobování obchodního centra
Květ – z úrovně veřejného
prostoru před obytným
domem v Ostružinové ulici.
Nákladní automobily se tu
již teď otáčejí a pojíždějí na
pozemcích hl. m. Prahy. A to by
se vůbec nezměnilo, přitom jde
o plochu, ze které se vstupuje
do klubu seniorů a dětského
klubu! Připomínám, že už
dnes je zde akutní nedostatek
parkovacích míst v okolí.
ale svůj návrh na posouzení vlivu stavby na životní prostředí
– té původní rozšířené! – dosud
nestáhl.

MALEŠICE

Bytový komplex Malešice – Nové Město,
Polygrafická ul. (ideová ilustrace možné
zástavby). Kresba: koalice VLASTA

Ecocity Malešice, Univerzitní ul. (ideová ilustrace možné zástavby). Foto a kresba: koalice VLASTA

Parčík, nebo další dům?
Projekt Ecocity Malešice
je prezentován jako „jiný než
běžné bytové domy – dbá na to,
aby byl zasazen do svého okolí“.
Developer však podal podnět na
úpravu územního plánu, která
by mu zde umožnila stavět až
o 2 patra výše, než jsou stávající domy. Kde by tato výstavba
mohla být a jaký postoj k tomu
má MČ Praha 10?
Územní plán zde povoluje
stavět budovy s „5+“ patry, kdy

POZVÁNKA
Chcete vědět víc
o stavebních záměrech
v Malešicích?
Přijďte na setkání se
zastupiteli VLASTY!
31. 5. 2016 18:30,
Malešický mikropivovar,
Malešická 126/50

šesté patro je takzvaně „uskočené“. Stávající domy mají „4+“
a v okraji „4++“ patra. V současnosti je vydáno územní rozhodnutí pro III. etapu výstavby na
dům „5+“, tedy již o 1 patro více.
Pokud by byl návrh developera
schválen, mohl by tu vzniknout
další dům až s „6+“ patry a zároveň by zde klesla povinná zeleň
až o 25 %! Otázka je, kde by tento
dům mohl stát. Jako jediná možnost se jeví zbylé místo III. etapy. Zde je však přislíben parčík,
i když původně zde developer plánoval postavit další bytový dům.
Tento přístup je klasickým
příkladem nekoncepčnosti
a postupného vytěžování lokality na maximum. Developeři
jednotlivých projektů spolu nekomunikují. Dopravní ani parkovací koncepce není ucelená

a koordinovaná. Podle našeho
názoru by si MČ Praha 10 u tak
velké plochy měla nejprve nechat zpracovat územní urbanistickou studii, která by se jasně
a smysluplně vyjádřila k celému
území, včetně veřejných prostor,
dopravy, zeleně. Pak by se stanovily regulativy území, jež by
měly být na celé ploše stejné.
Koalice VLASTA usiluje o to,
aby MČ Praha 10 vydala zamítavé stanovisko k návrhu této
úpravy územního plánu. Bohumil Zoufalík (NPP10-HLD), současný radní Prahy 10 pro územní
rozvoj, už přes rok ignoruje naše
urgence i výzvy odpovědného
radního hl. m. Prahy. Orgánům
hlavního města, které o této
úpravě územního plánu v současnosti rozhodují, nepředložil
žádné stanovisko. Mlčí.

Neobhajitelný trojzubec!
Záměrem bytového komplexu „Malešice – Nové Město“ je
posílení páteřní komunikace
Černokostelecké novou městotvornou zástavbou. Investor v rámci konzultace svého
projektu požádal MČ Praha 10
o vyjádření k úpravě územního
plánu. Ta by spočívala ve změně hranic funkčního využití
území. Co přesně to znamená?
Konec Černokostelecké, výrazné komunikace spojující Strašnice s okrajem Malešic, volá po
kvalitní urbanizaci. Průmyslová
část Malešic si vůbec zasluhuje
oživit, revitalizovat, doplnit o výstavbu, jež by však splňovala více
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funkcí: bydlení, služby, administrativa, drobná práce apod.
Nyní se tu ovšem navrhují hned
3 výškové budovy o 15 patrech.
Co inspirovalo jejich dominantní
vzezření? Byl to trojzubec, komíny v pozadí nebo co?
Pokud jde o výšku budov
v Malešicích, jsou mezi stávající výstavbou 7-patrové domy:
bodové panelové domy. Jen
zřídka se zde setkáváme s domy
12-patrovými. Stranou dáváme
i „Byty Malešice“ s 25 patry.
Jako výjimku hodnotíme i Hotel
Rhea, který byl původně veřejně
prospěšnou stavbou. Tyto i jiné
otázky by měla nejprve posoudit
širší studie celé lokality.
Předmětem navržené úpravy územního plánu je posunutí

komunikace tak, aby zapadla do
zamýšleného projektu investora.
Důsledky takového rozhodnutí
jsou ale velmi problematické.
Podle našeho názoru tím investor
vytěží dané území jen na svém
pozemku a vyhne se možným
dohodám s ostatními vlastníky.
Změna tvaru komunikace se mu
hodí: vyhne se tak hledání společného postupu s dalšími vlastníky i diskusi o koncepci celého
území, případně směně pozemků. Povolením této úpravy se navždy zablokuje možnost řešit tuto
velkou lokalitu koncepčně. Tento názor hájila koalice VLASTA
i v Komisi územního rozvoje Prahy 10. Souhlas se změnou vydán
zatím nebyl. Radní ho ale můžou
vydat i bez stanoviska komise.

Zastupitelé
koalice
VLASTA

Vlastní noviny
Pro občany Prahy 10 vydává koalice VLASTA
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Co se povedlo
koalici VLASTA?
TOTO JSME PROSADILI

Renata Chmelová
lídr koalice VLASTA
územní rozvoj, bytová politika
nestraník

Mgr. Pavel Mareš
školství, sociální oblast,
zdravotnictví
KDU–ČSL

Ing. Martin Moravec
kultura, sport
nestraník

Ing. Milan Maršálek
životní prostředí,
granty
nestraník

Více peněz do
grantů v sociální
oblasti (především
pro rodiny), sportu,
volnočasových
aktivit, životního
prostředí atd.
z 5 na 8 mil. Kč

PhDr. Olga Richterová
majetek, nebytové prostory, IT
Česká pirátská strana

Karel Duchek
bezpečnost,
památky
KDU–ČSL

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
finance, rozpočet
nestraník

Pořízení podrobné
sociodemografické
analýzy, která umožní
chytře investovat
do sociálních,
vzdělávacích
i kulturních projektů:
750 tisíc Kč

Zvýšení
bezpečnosti
a postupná
náprava
finačních toků
na Horském
hotelu:
k nezaplacení

Koalice VLASTA staví na tom, že si jsou občané sami schopni vymyslet a uskutečnit, co se jich týká. Rok 2016 přináší
v tomto ohledu několik dílčích zlepšení. Týkají se grantů, zásobníků občanských projektů i participativního rozpočtu.
Participativní rozpočet

Máme za sebou první ročník kampaně MOJE STOPA,
kterou se Praha 10 přihlásila
k tzv. participativnímu rozpočtu, tedy k tomu, aby o určité částce veřejných peněz
(u nás 5 mil. Kč) rozhodovali
sami občané. Koalice VLASTA má tento bod v programu
dlouhodobě. Jsme rádi, že si
ho osvojily i další strany v zastupitelstvu. Na rok 2016 se
počítá opět s 5 miliony Kč.

Druhý projekt financování
dobrých nápadů ve veřejném
prostoru se nazývá „Zásobník
projektů – město na míru“.

doprava,
neziskový sektor
KDU–ČSL

Stavba
nízkoprahového
zařízení pro děti
a mládež
ve Vršovicích
(inspirováno DDM Ulita
a Beztíže na Žižkově):
11 mil. Kč

Podpora trvalým
a smysluplným aktivitám

Zásobník projektů

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Více peněz
pro Zásobník
projektů – návrhy
na zlepšení
veřejných
prostranství přímo
od občanů:
z 320 na 500 tis. Kč

Funguje od roku 2012 a realizovaly se v něm desítky
projektů. Namátkou: naučné
stezky v Záběhlicích a Malešicích, mozaika schodiště ve
Vršovicích, Podchod v barvě na
Strašnické a další (viz web MČ
Praha 10). Formulář žádosti je
jednoduchý: 3 strany včetně
návrhu rozpočtu se musí odevzdat do konce května.
Přihlásit se můžou registrované spolky, iniciativy i jednotliví občané. Lze žádat o příspěvek až 100 tisíc Kč. Zásobník
projektů je zdá se rozumnou
alternativou pro neúspěšné
menší projekty z participativního rozpočtu. Koalice VLASTA se při jednání o rozpočtu na

rok 2016 zasloužila o navýšení
prostředků v tomto programu
z 332 na 500 tisíc Kč.
Proč se nám všem vyplatí
podporovat participativní rozpočet i zásobník projektů? Za prvé,
s nápady přicházejí místní, ne
někdo „od zeleného stolu“. Nápady i řešení problému je kvalitní, protože autor zná dokonale
daný prostor a potřeby místních.
Bude tedy jen dobře, když se
v budoucnosti participativnímu
rozpočtu i zásobníku projektů
dostane ještě silnější podpory.
Vyděláme na tom všichni.

Granty

Největší radost z letošních
jednání o rozpočtu? Rozhod-

ně navýšení grantů! Týkají se
sociální oblasti (pomoc dětem
a rodinám v krizi), kultury,
životního prostředí, sportu,
volnočasových aktivit a protidrogových opatření. Částku se nám podařilo navýšit
z 5 na 8 mil. Kč. Radost
umocňuje fakt, že nás podpořily i ty strany, které s obdobným návrhem VLASTY loni
nesouhlasily.
Obecně prospěšné aktivity
nevládních neziskových organizací jsou hojně využívané a vyplácejí se. Mají dlouhodobý charakter, nemají
ideologické zabarvení a jsou
měřítkem kvality života. Koalice VLASTA bude i nadále

VLASTA podpořila
Otevřená data
rozpočet na rok 2016
Podpořili jsme
rozpočet MČ Praha 10
a nutno zdůraznit,
že bez našich hlasů
by přijat nebyl.
Byli jsme si vědomi
odpovědnosti vůči
občanům Prahy 10, na
rozdíl od ODS, ANO 2011
a části TOP 09.
Dokument je i tak hodně
daleko od dobrých účtů, na
nichž je postaven náš program. Ale škody vyplývající
z rozpočtového provizoria by
byly ještě mnohem větší.
Běžné příjmy stále nestačí na krytí běžných výdajů,
a to navzdory navýšení dotace z Magistrátu o 45 milionů Kč. Přijmy z privatizace
v Praze 10 neslouží jen k financování investic, ale kryjí i značnou část naši běžné
spotřeby. Velkou změnou
oproti minulosti je to, že
navržený rozpočet vychází
v maximální míře ze skutečného čerpání rozpočtu v minulém roce. V rámci předvo-

lebního „ukazování svalů“
byly v dřívějších letech sice
schvalovány investice přesahující až miliardu korun,
ty pak ale nikdo nedokázal
realizovat.
Celkem tak rozpočet na rok
2016 působí realisticky. Přes
zbytečnou časovou tíseň při
projednávání některých věcí
jsme přispěli ke schválení rozpočtu (8 z 24 hlasů) a ukončili
rozpočtové provizorium. To
umožní (se zpožděním) vypsat veřejné zakázky a realizovat investice (vyšší kapacita a reko ZŠ 48+23 mil., reko
polikliniky 40 mil., oprava
chodníků 15 mil., Čapkova
vila 12 mil. atd.).
Do budoucna je nutné hledat cesty k dlouhodobě udržitelnému hospodaření městské
části. Znamená to především,
že běžné výdaje nebudou financovány z jednorázových
příjmů z privatizace.

— Lucie Sedmihradská,
zastupitelka VLASTY
(nestr.), členka Finančního
výboru zastupitelstva
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V září 2011 přistoupilo Česko k iniciativě Partnerství pro
otevřené vládnutí. Ta si dala za
cíl podpořit rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou
angažovanost a bojovat s korupcí. Až v lednu 2015 ale první
ministerstvo (financí) zveřejnilo balík strojově čitelných dat,
mezi kterými nechyběl přehled
všech proplacených faktur od
roku 2010. Uplynul další rok
a my jsme chtěli zjistit, kam
se v transparentnosti posunuly samosprávy. I když se obce
k otevírání dat přidávají jen
sporadicky, většina z těch, jež

jsme oslovili, vydala námi žádané datové soubory ochotně
a bez poplatku.
Nepatřil k nim bohužel Úřad
MČ Praha 10 pod vedením tajemníka Martina Slavíka, který
si za předání dotyčných souborů
účtoval 4600 Kč. Praha 10 však
s tímto požadavkem nebyla jediná. Městský úřad v Soběslavi chtěl za obdobná data skoro
150 tisíc Kč a MČ Praha 1 pak
rekordních 2,5 mil. Kč. Těmto „pokutám“ jsme se ubránili. Zajímá-li vás seznam
více než 130 českých měst,
která nemají s transparetnos-

upřednostňovat tyto aktivity
před drahými a jednorázovými estrádami, na něž MČ
Praha 10 vydávala velkolepé
prostředky dříve.
Granty jsou vypisovány každoročně, uzávěrka je na podzim. Pokud jste se o podporu
dosud neucházeli, uvažujte
o tom. Chcete-li poradit, napište mi e-mail. Dobré a prospěšné věci si veřejnou podporu zaslouží. Všem organizacím
a zapojeným občanům, často
dobrovolníkům, upřímně děkujeme!
— Milan Maršálek,
zastupitel koalice VLASTA,
člen Komise grantové
(marsalek@praha10.cz)
Foto: Shutterstock.com

tí problém, pak si prohlédněte Mapu faktur na webu:
www.pirati10.cz/mapa-faktur
Zjistíte, že např. Praha 21 má
dnes na webu seznam všech uzavřených smluv a zřídila i transparentní bankovní účet.

— Pavel Hájek,
Piráti Praha 10

Debaty v knihovně pokračují
Jak si ověřit nápady, které
hodláme zavádět do praxe ve
veřejné sféře? Ideálně na sobě.
Jednu takovou ideu představuje participativní rozpočtování,
o němž obšírně píšeme na str.
2 a které na vlastní kůži testují
i Piráti. Řadoví členové strany
v minulosti už třikrát rozhodli,
že vydávat Vlastní noviny má
smysl a že je to veřejně prospěšná činnost v souladu s pravidly

participativního rozpočtování
(více na www.pirati.cz). Proto přispěli celkovou částkou 24
400 Kč.
Kromě Vlastních novin uspěli piráti z Prahy 10 u své strany
i s podporou diskusních čtvrtků
v Domě čtení v Ruské ul. „Přišlo
nám důležité podpořit dobrovolnickou práci M. Uhrinové,
I. Mádrové, L. Václavové či O.
Kasana na přípravě čtvrtečních
večerů v knihovně, a tak jsme
přispěli alespoň symbolicky na
nejnutnější náklady. Jsme rádi,

že se tato tradice podařila udržet i pro rok 2016,“ říká Pavel
Hájek. Publikum si během jara
užilo večerů na téma „Developer a komunita“, „Je nám ctí
a radostí“ s panem režisérem
Císařovským či „Co je základní
příjem?“. Famózní úspěch měla
„Zmizelá Praha 10 – Záběhlice“
Františka Vrbeckého, který se
svými historickými ohlédnutími patří ke kmenovým autorům
Vlastních novin. Videozáznamy
ze všech večerů najdete na webu
www.prahadeset.cz.
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Co se povedlo
koalici VLASTA?
NA TOMHLE PRACUJEME
Koncepce podpory
mládežnického sportu
Funkční systém
paliativní péče
Zprůhlednění procesu
územního plánování

Koncepce nakládání
s nebytovými prostorami
Zpřehlednění toků v městských
akciových společnostech
Řádná a transparentní rekonstrukce
polikliniky v Plaňanské

SHRNUTÍ
UDÁLOSTÍ

léto 2016

2015

TOMU JSME ZABRÁNILI
Externí dodání ICT služeb
úřadu (150 mil. Kč)
Bezbřehé investice do vnitřních
a vnějších kamerových systémů
v ZŠ (15 a > mil. Kč)
Estrády a jednorázové projekty
v režii Prahy 10: ve výši až 3 mil. Kč

Dvě smlouvy na vybudování a provozování 20 wifi
hotspotů podepsal koncem
r. 2009 s firmou NGI Service
zástupce starosty A. Weinert
(ČSSD). Hotspot je místo, kde
se občané mohou bezplatně
připojit k wifi signálu. Technické nároky nejsou velké:
relativně levné zařízení k přenosu wifi signálu (cena max.
desítky tisíc Kč), přívod elektřiny, připojení k internetu
a obslužný server s odpovídajícím softwarem. Nároky
na obsluhu jsou minimální.
Spočívají v občasné kontrole
zařízení, příp. provozu sdílené horké linky. První smlouva s firmou NGI Service byla

čitou s pevně určenou cenou,
bez ohledu na technologický
vývoj a bez povinnosti obnovy
zařízení v souladu s novými
technologiemi pro šíření wifi
signálu! Jedno jediné připojení uživatele k wifi síti tak
Prahu 10 stojí přes 90 Kč.
Ve vyšší kvalitě a zdarma se
přitom běžně poskytuje v kavárnách, restauracích, tramvajích a na dalších místech.

Srovnání

Moderní, běžně nabízený
hotspot stojí přitom dnes
mezi 500 až 1500 Kč měsíčně. Cena, za kterou si tuto
službu Praha 10 pořizovala,
je tedy nejméně desetkrát
vyšší než dnešní průměr.
V roce 2015 zaplatila naše

Prázdné nebytové prostory
Paní Černohousová si
vyhlédla prostor ve
veřejné nabídce ÚMČ
Praha 10. Přihlásila se
do výběrového řízení,
vyhrála, zaplatila kauci
a začala platit nájem.
A jak to bylo dál?
K otevření kavárny jí zbývalo
udělat drobné stavební úpravy
a prostor zkolaudovat. Ukázalo se
ale, že zde v minulosti někdo bez
povolení zboural příčku…

Zbouraná příčka
Na žádost stavebního úřadu
musela nechat vypracovat fiktivní
projekt bourání příček a zlegalizovat daný stav. To trvalo rok. Pak
chtěla s MČ uzavřít novou smlouvu – už se správným půdorysem.
V lednu zároveň požádala o slevu
na nájemném od počátku uzavření smlouvy. Chtěla též pozastavit
placení nájemného do doby, než
se zlegalizuje stávající stav prostory a změny užívání. Komise
majetková tuto její žádost s drobným upřesněním doporučila. Je
zřejmé, že paní Černohousová
nemohla prostor využívat nikoli
vlastní vinou, a měla by ze zaplaceného nájemného dostat výraznou slevu. Jenže ani po 4 měsících
nedostala na svou žádost od odboru majetkoprávního sebemenší
písemnou reakci. Místo toho jí

byl předložen návrh smlouvy, která by jí nárok na slevu zcela zapovídala! Napsala jsem proto o celé
věci 1. zástupci starosty Novákovi. Neodpověděl. Její žádost nešla
ani na jednání Rady. Nájemkyně
přitom na nájemném uhradila
už 108 000 Kč (plus kauci 25 149
plus náklady na architekta). Dál
platit se už zdráhá. Sama říká:
„Za desetitisíce jsem pořídila stavební projekt, který by zhodnotil
majetek města. Podmínky pro
jeho realizaci ale nemám. Návrh
smlouvy není spravedlivý. Nemůžu přece nést odpovědnost za
chyby, které jsem nezpůsobila.“

úprava veřejného prostoru. Mnohé nemovitosti jsou navíc dlouhodobě prázdné. Je jich tolik, že
by se z nich složil celý fotbalový stadion – více než 10 000 m2
opuštěných prostor. A když už si někdo chce nemovitost pronajmout,
jsou mu házeny klacky pod nohy.

Neházet občanům
klacky pod nohy

Výdaje na provoz MČ Praha 10 činily v roce 2015 téměř
665 mil. Kč. Největší část je

Tolik jeden příklad za všechny.
V Komisi majetkové a nebytových
prostor projednáváme leccos:
věcná břemena k stavbám, pronájmy, prodeje. Stále jasněji ale
vidím, jak zoufale Praze 10 chybí
ucelený pohled na nemovitosti, které má v péči. Prodávají se
pak hlavně prostory, které jsou
v dobrém stavu a je o ně zájem
(ateliéry, provozovny). V majetku MČ naopak zůstávají těžko
využitelné suterénní místnosti.
Peníze získané z prodeje nejdou
na opravu zbylých nemovitostí. Ukázalo se to například na
Zahradním Městě v klubu Cíl,
kde sídlí Městská knihovna.
Před uceleným řešením budovy
a okolí dostala přednost pouze

— Olga Richterová,
pirátská zastupitelka
koalice VLASTA, členka
Komise majetkové a nebytových prostor

městská část přes 4 miliony
bez DPH za službu, kterou si
mohla pořídit i za 150 tisíc
korun. Tak například úřad
v jihočeském Táboře platí za
tři hotspoty 1500 Kč měsíčně
bez DPH. Wifi se zastupitelům VLASTY podařilo vypovědět. Je ovšem velká škoda,
že čas opozičních zastupitelů
a jejich spolupracovníků se

utrácí na kontrolu nedostatků práce těch, kdo za ni mají
nést odpovědnost a jsou za
ni placení. (Za spolupráci při
získávání podkladů děkuji
nezařazené zastupitelce Janě
Komrskové, pirátské zastupitelce VLASTY Olze Richterové
a pirátovi Pavlu Hájkovi.)
— Ivan Mikoláš,
Piráti Praha 10

K rekonstrukci
polikliniky
Rekonstrukce polikliniky v Plaňanské se zadrhává.
Objekt patří MČ Praha 10, ale
provozuje ho firma Medifin.
Stavba potřebuje celkovou
opravu, ale už několik let se
jí nemůže dočkat. Projekt se
jednou zadrhl kvůli azbestu,
v roce 2015 se k tomu nikdo
neodhodlal. Opětovně se rekonstrukce řešila na Výboru
sociálním a zdravotním až
v lednu 2016. Pochybnosti ale zůstávají. Praha 10 by

měla za 87,5 mil. Kč bez DPH
v nejbližších letech opravit
jen obvodový plášť. Vnitřek
budovy by měla mít na starosti sama firma Medifin. Jak
na sebe budou tyto dvě operace navazovat, jsme se zatím
nedozvěděli. Takto rozdělený
způsob rekonstrukce je krajně
neobvyklý. Nervozita pacientů
i lékařů přitom roste.

— Pavel Mareš,
zastupitel a člen Výboru
zdravotního a sociálního

Chcete číst Vlastní noviny?
Prosíme podpořte je!
Náš transparentní účet: 2800585034/2010

Co stojí provoz Prahy 10?
financována z dotací. Dotace
přicházejí Praze 10 ze státního
rozpočtu (na výkon tzv. přene-

P rovozní výdaje Prahy 10
za rok 2015 v milionech Kč
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2016
5. 1. / starostka Kleslová
svolává zastupitelstvo
na 14. leden

12. 1. / R. Kleslová
odstupuje z funkce starostky

Koalici VLASTA se podařilo přerušit další kanál, jimž Praze 10 odtékaly pryč nemalé finanční prostředky. Spolu
se schválením rozpočtu schválilo zastupitelstvo i výpověď nevýhodné smlouvy na poskytování wifi signálu.
Za udržování této předražené „hračky“ nesla odpovědnost radní a senátorka Ivana Cabrnochová (SZ).
uzavřena na výstavbu sítě
20 bodů (hotspotů) ve výši
17 567 000 Kč bez DPH, což
odpovídá ceně stavby čtyř
menších rodinných domů.
Už v roce 2009 to byla vysoká
částka, kterou by si skutečně
dobrý hospodář neobhájil.
Na tuto smlouvu (výstavba) navazuje smlouva na jejich provoz: za 366 000 Kč
měsíčně bez DPH. I tato cena
v roce 2009 značně převyšovala ceny obdobných služeb.
Podle zakázkové dokumentace patřila použitá technologie hotspotů už v r. 2009
k nižšímu standardu (naprostý základ v rámci tehdy
dostupných služeb wifi).
Smlouva na provozování sítě
byla uzavřena na dobu neur-

14. 12. / běžná agenda
se hromadí, žádáme
o svolání zastupitelstva

11. 1. / vyzýváme ostatní
politické kluby, aby Kleslové
vyslovily nedůvěru

Konec drahého WiFi
Extrémně nevýhodné
staré smlouvy

30. 10. / výzva VLASTY
Radmile Kleslové,
aby rezignovala na post
starostky (netransparentní
hospodaření akciovek
Prahy 10; šlendrián v IT
službách; nevýhodná
rámcová smlouva
na stavební zakázky)

sené působnosti, např. na chod
stavebního a živnostenského
úřadu či na vydávání občanských průkazů a pasů – 56 mil.
Kč). Dále je to částka 2400 Kč
na 1 obyvatele z rozpočtu hl.
města Prahy (celkem 282 mil.
Kč). MČ Praha 10 pak během
roku obdržela účelové dotace ve
výši 279 mil. Kč, z nichž část
tvořily dotace investiční.
Vlastní daňové příjmy,
konkrétně daň z nemovitých
věcí a místní poplatky, tvořily
102 mil. Kč a nedaňové příjmy 44 mil. Kč. Jak velká část
provozních výdajů byla kryta
převody ze zdaňované činnosti, bude možné dopočítat až po
zveřejnění závěrečného účtu za
rok 2015.

— Lucie Sedmihradská

14. 1. / na zastupitelstvu
hlasujeme pro všechny
běžné body
15. 1. / VLASTA navrhuje
TOP 09, ČSSD a SZ jednat
souběžně o rozpočtu
i nové koalici. To dvakrát
odmítne TOP 09.
26. 2. / rezignace našeho
zastupitele M. Mračka
(po pravomocném
odsouzení Městským
soudem: za uvedení
nepravdivých informací
v žádosti o dotaci);
na jeho místo nastupuje
Ing. Lucie Sedmihradská
leden – březen / VLASTA
podmiňuje svůj souhlas
s rozpočtem tím, že se
jednotlivé kapitoly projednají
v orgánech MČ, seškrtají
se zbytečné výdaje a posílí
se financování některých
sociálních programů
30. 3. / Rozpočet Prahy 10 je
přijat 8 hlasy koalice VLASTA,
4 hlasy TOP 09 a ČSSD,
2 hlasy NPP10-HLD,
zelených a komunistů,
jedním hlasem radní
Lešenarové (býv. ANO)
a zastupitelky J. Komrskové
(nezařaz.). Žádáme
svolání zastupitelstva
kvůli nahromaděným
problémům Prahy 10.
13. 4. / Úřadující starosta
Novák svolává na 21. 4.
zastupitelstvo s bodem:
„personální složení
orgánů MČ Praha 10“.
20. 4. / Nové spojenectví
TOP 09, ČSSD, SZ, NPP10HLD (jištěné KSČM) nemá
hlasy ODS. VLASTA odmítá
„last minute“ nabídku
na koalici s bývalým
starostou Zoufalíkem.
21. 4. / Trapný průběh
zastupitelstva. Vl. Novák
navrhuje neschválit
program zastupitelstva,
který předtím sám předložil.
Zastupitel Nepevný
opouští klub ANO. VLASTA
vyzývá zbylých 5 radních
k rezignaci (reprezentují
jen 1/4 zastupitelstva).
29. 4. / Renata Chmelová
vyzývá zastupitelské kluby
TOP 09, ČSSD a zelených
k jednání o vytvoření
funkční koalice. K termínu
uzávěrky Vlastních
novin – bez odezvy.
— připravil Miloslav Müller
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Zázračný vysavač a můj prach

P

Přemýšleli jste o tom, kolik
máte doma prachu a nejrůznějších roztočů? U nás doma
není nikdo astmatikem, a tak
jsme položenou otázku příliš
neřešili. Tedy až do doby, kdy
mi zavolal pán s tím, že má
pro mě fantastickou nabídku:
víceúčelový vysavač, který dokáže se zdrcujícím účinkem
definitivně zvítězit nad prachem v domácnosti. Vnutil se
k nám na návštěvu. A jednou
večer zazvonil u našich dveří.
Vážil cestu až z Liberce za jediným účelem – aby nám předvedl mimořádné vlastnosti vysávacího zařízení s poetickým
názvem Rainbow.
Rázem jsem si připadal jako
v povídkách Oty Pavla, v kterých
tatínek Leo Popper zvonil coby
podomní prodavač vysavačů
Elektrolux na dveře překvapených nájemníků. I u nás doma
se dostavilo podobné překvapení nad úžasným vynálezem. Už
jen to jeho jméno „Rainbow“…
Znamená „duha“, což je biblické znamení smlouvy mezi
člověkem a Hospodinem. Zde

však název nepředznamenával
smlouvu o tom, že na svět už nikdy nepřijde potopa, ale smlouvu podstatně zemitější – kupní.
Ale co na tom! Vysavač
nejenže uměl vysát veškerou
špínu z koberce, čistit záclony,
osvěžovat vzduch. Vyzkoušeli
jsme ho i jako inhalátor. Můžete se s ním zavřít do skříně,
zapnout a rázem se ocitnete ve
vzdušných lázních: stačí namířit hadici vysavače proti sobě
a zařadit zpětný chod. Dokázal dokonce odmrazit ledničku
a dalších asi dvacet funkcí, které jsem si ani nezapamatoval.
Jednoznačným přeborníkem
byl v obyčejném, tedy vlastně
„neobyčejném“ vysávání.
Dostali jsme za úkol porovnat jej s naším běžně používaným vysavačem. Poté co jsem
veškerou špínu pomocí svého
vysavače z koberce odstranil,
přišel na řadu duhový zázrak.
I po mém vydatném luxování
zůstávaly v koberci nadále hory
prachu. Až jsem se styděl, když
jsem viděl, kolik špíny po mně
na podlaze zůstalo. „Jedině

s tímto zařízením,“ ujišťoval
nás příjemně vystupující pán,
„můžete zvítězit nad prachem.
Obyčejné vysavače prach víří
a znovu jej vrací do místnosti.
Náš ho dokáže zcela eliminovat
a dlouhodobě odstranit.“
Kdybychom měli těch několik desítek tisíc, byli bychom
v pokušení „zázračný“ vysavač
koupit. „To přece nemůže být
šmejd,“ napadlo mě – na adresu výrobku i pána, který ho
nabízel… Ke koupi nakonec nedošlo. Rozloučili jsme se, pán
odešel, a my ještě dlouho zůstávali s manželkou u vytržení
nad mimořádnými schopnostmi duhového vysavače a jeho
neméně zázračného prodejce.
V uších nám stále znělo: „Definitivně odstraní prach z vaší
domácnosti…“
A pak jsem si vzpomněl:
„Prach jsi a v prach se obrátíš…“ Ten člověk chce pomocí
vysavače definitivně zvítězit
nad prachem. On sám i každý
živý tvor je ale přece jeho součástí a dřív či později se do prachového skupenství opět vrá-

POZVÁNKY
10. 5. – 26. 6.
Toužimský & Moravec:
příběh nakladatelství
v obrazech.
InCider Bar Krymská 26.
1. 6. 15 hod.
Dětský den s grilováním
večeře. Vnitroblok ulic
Oblouková a Na Louži.
www.facebook.com/
SousedskyZahonek/

prospěch Milíčovy
kaple v Rektorské ul.
9. 6. 20:00 hod.
Vršovice jsou zlatý, řek
tatínek. Dramatizace
vzpomínek na dětství
a mládí ve Vršovicích.
Hrají Jiří Lábus a Luděk
Nešleha. Od 19:30
prezentace knihy Kosí
hnízdo. Divadlo Mana,
Moskevská 34

2. 6. 17:00
Malešický beach volejbal.
Amatérský turnaj pro
každého. www.malesice.eu

10. 6. 19–23 hod.
Noc kostelů. Otevře
se celkem 8 kostelů
www.nockostelu.cz

2. 6. 19:30 hod.
Vzlety Valeriána Karouška.
Inspirováno životem
a dílem sochaře, autora
plastiky na budově
Strašnického divadla.
www.divadlox10.cz

12. 6. 14:00
2. Malešický blešák,
letos na zahrádce
Malešického
mikropivovaru.
www.malesice.eu

4. 6. 15 hod.
„Tři malá prasátka“.
Představení pro děti
od 3 let. Benefice ve

14. 6. 19:30
Pavel Janák – extravagance
české architektury. O životě
a díle čelného představitele
kubismu, duchovní slovo

a klavírní představení.
Divadlo Mana,
Moskevská 34
23. 6. 19:00
Dobrodružství architektury
II. díl přednáškového cyklu
arch. Davida Mateáska.
www.malesice.eu
12. 7. 19–20:30 hod.
Jóga studio Krymská
zve na řadu 6 lekcí jógy.
Nejčastější jógové pozice,
problémy i nejasnosti.
Pro max. 6 účastníků.
Registrace: www.
jogakrymska.cz/akce.
22. 8. – 26. 8.
7:30–16:30 hod.
Příměstský divadelní
tábor Strašilka. Týdenní
setkávání dětí od
5 do 12 let: objevování
sedmého kontinentu,
příprava představení,
přespání v divadle.
Cena 2700 Kč. E-mail:
ddsstrasilka@gmail.com

Obrazem: Záběhlický mlýn

tí. Ta mikroskopická prachová
zrnka jsou částečkami hmoty,
z které je utkaný veškerý život.
Jsou to pozůstatky i zárodky
všech živých bytostí, lidí, kteří
tu byli před námi, jsou s námi
a přijdou po nás. Já – ty – on –
ona – ono. Proč definitivně ví-
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tězit nad prachem pomocí vysavačů? Copak už před tisíci lety
starozákonní trpitel Job neřekl:
„Já vím, že můj Vykupitel je živ
a jako poslední se postaví i nad
mým prachem...“?

Registrační číslo:
MK ČR E 22091
Adresa redakce:
U Záběhlického
zámku 1a/3253,
106 00 Praha 10
e-mail: info@vlasta10.cz
telefon: 603 278 278

— David

Frýdl, husitský
farář ve Vršovicích

Typografie a design:
Petr Honzátko
Tisk:
MAFRA, a. s.
Distribuce:
Česká pošta, a. s.,
a VLASTNÍ dobrovolníci.
Redakční rada:
Pavel Mareš (šéfredaktor)
Renata Chmelová
Olga Richterová
Lucie Sedmihradská
Kontakty:
redakce:
Pavel.Mares@Vlasta10.cz
pro spolky
a občanské aktivity:
Martin.Moravec@Vlasta10.cz

Kino Pilotů v provozu
Promítat se v Donské ul.
začalo filmem Petra Václava
„Nikdy nejsme sami“ s Karlem
Rodenem a Lenkou Vlasákovou
v hlavních rolích. „Původní
prostor kinosálu jsme rozdělili
napříč na dva sály. Inspiroval
nás provoz a dramaturgie pařížských kin,“ říká Jan Macola,
provozovatel kina a producent
Václavových filmů. Kino Pilotů přestalo promítat v půli 90.
let, poté zde fungoval hudební
klub. Původní sál z 30. let měl
kapacitu 300 míst a provozoval
ho někdejší Svaz československých pilotů. V současnosti by
se zde měly promítat jak běžné
tituly, tak i snímky, na které
v ostatních kinech nezbývá
místo. „Nejsme ovšem kon-

kurencí artových kin, jako je
Aero, Světozor či Bio Oko. Spíše
chceme jejich nabídku doplňovat. Záleží nám i na obyvatelích
Vršovic a přilehlých Vinohrad,
kde kino schází,“ doplňuje
Alžběta Macolová, jež se stará
o každodenní provoz kina.
Kino hraje ve všední dny
od 16 hod, o víkendech už od
14 hod. Na své si přijdou matky
s dětmi, rodiny i senioři. Kino
Pilotů lze využít i ke školním
a soukromým projekcím a k firemním prezentacím. Obnova
kina byla z většiny financována
ze soukromých zdrojů. Od Státního fondu kinematografie přišla zhruba polovina prostředků
na nákup technologického vybavení (www.kinopilotu.cz).

Obnova kaple
Milíčova kaple v Rektorské ulici byla postavena v roce
1952 stavitelem Bohumilem
Barešem. Jejím majitelem od
r. 2014 je Ochranovský sbor při
ČCE Praha - Jednota bratrská.
Jaké má s kaplí plány?
Cílů, které si sbor pod vedením farářky Evy Šormové vytyčil, je více. K jejich promýšlení

Snímky archiv Františka Vrbeckého

Milíčova kaple
v Rektorské ul. (projekt)

a realizaci zve místní a zainteresovanou veřejnost. Ideálem

pro dobrovolníky,
inzerenty a sponzory:
Renata.Chmelova@Vlasta10.cz
Tento veřejně prospěšný projekt je
financován z příspěvků čtenářů,
příznivců a zastupitelů koalice VLASTA
a ze státního příspěvku pro Českou
pirátskou stranu prostřednictvím
jejího participativního rozpočtování.

Sledujte
náš web a facebook
www.Vlasta10.cz
www.facebook.com/
Vlasta10.cz/
občanský zpravodaj
www.zaostrenona10.cz
informační rozcestník
www.prahadeset.cz

by bylo otevřené komunitní
centrum a zároveň zázemí pro
evangelický sbor. Ambicí je
zde vést plnohodnotný církevní život (bohoslužby, biblické
hodiny, setkávání skupin)
a zároveň vytvořit místo setkávání, kde by se daly pořádat
přednášky a diskuse, divadlo
pro děti, benefiční koncerty,
výstavy, akce ZUŠ, kde by byl
prostor pro mateřské centrum,
seniorský klub či pěvecký sbor.
Info: www.jednotabratrska.
cz/milicovakaple; www. facebook/milicovakaple; e-mail:
sormovaeva@seznam.cz.

Naši podporovatelé
JÓGA STUDIO KRYMSKÁ
Harmonie a klid v „malém Berlíně“ Vršovic
Krymská 18, www.jogakrymska.cz

BISTRO FRANCIN
Dobrá káva, domácí dorty, koláče,
příjemné prostředí a atmosféra
Počernická 87, tel. 773 031 180
Záběhlický (Huťský) mlýn,
čp. 1, je zmiňován už v roce
1432, dávno předtím, než
byl zřízen přilehlý Hamerský
rybník. Založení „Hameráku“
spadá až do roku 1770, kdy
byl na místě mlýna vybudován vodní hamr na zpracování
mědi. V roce 1880 hamr zanikl
a začínající pražský podnikatel
František Ringhoffer zde zřídil
malou slévárnu. Brzy však své
podnikání přenesl na Smíchov

– na pozemky pozdější slavné
Tatry. V dalším období využil
romantické místo u Hamerského rybníka pro své podnikání Ferdinand Blecha s manželkou a vystavěl zde první
pražskou parostrojní prádelnu
„Standard“ s chemickým čištěním. K jeho podnikatelským
úspěchům přispívala i vlastní
měkká voda a bělidla na louce
pod sluníčkem. Blechův provoz dodnes připomíná název

ulice K Prádelně. Místo, kde
stála prádelna, mělo hned několik místních názvů: Podle
mlýna, V hamrech, Mlýn Hutě
nebo Na hutích. Za druhé světové války tu sídlila firma Aktofot Oldřicha Haagera ze Spořilova, která vyráběla speciální
fotoaparáty a kamery. Po zná-
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rodnění byl „mlýn“ v majetku
národního podniku Meopta,
který zde vyráběl lékárnické
váhy. Od sedmdesátých let
20. století zde sídlil n. p. Chirana Strašnice. V současnosti
budova mlýna slouží v přestavěné podobě k bydlení.
— František Vrbecký

BOHEMIA INSTITUT
Jazyková škola – „… Vaše škola pro život...“
Tuklatská 3/2105, 274 776 256,
e-mail: info@bi.cz, www.bi.cz

ZAOSTŘENO NA 10
„Hlídací pes Prahy 10“
www.zaostrenona10.cz

