
Propletenec bez zisku
Praha 10-Majetková, a. s. 

(dále jen Majetková), vznikla 
v roce 2004. V roce 2007 vzniklo 
sedm dalších firem. V roce 2011 
zfúzovaly firmy Praha 10-Teplá-
renská, a. s., a Praha 10-Reality, 
a. s., s mateřskou Majetkovou. 
V současnosti fúzují další dvě: 
Praha 10-Zdraví, a. s., a Praha 
10-Stravování, a. s. Dvě posled-
ně jmenované firmy však spolu 
s Praha 10-Služby, a. s., ni-
kdy nevykonávaly žádnou 
činnost! Jejich prostá exi-
stence přinášela Praze 10 
pouze ztrátu půl milionu 

korun a členům orgánů těchto 
společností zajišťovala odměny 
v řádu jednotek tisíc Kč měsíč-
ně. Hospodářské výsledky za rok 
2014 ukazují, že ani jedna z šes-
ti společností nehospodařila se 
ziskem, ale se ztrátou. Dokonce 
ani Praha 10-Rekreace, a. s., 
vlastnící Horský hotel v Janských 
lázních, kde v režii městské čás-
ti probíhají velkoryse dotované 
školy v přírodě. 

V červnu 2015 se stal no-
vým ředitelem Majetkové 
Bohdan Urban a 21. září před-
stavil zastupitelům budoucí 
vizi společnosti. Její úspěch 
však zcela závisí na tom, jest-
li městská část navýší platby 
za provoz farmářského tržiš-
tě a areálu Gutovka o zhruba 
400 tisíc měsíčně a jestli se 
podaří rozšířit okruh služeb 
vykonávaných pro MČ Praha 

10. Na zářijovém zastu-
pitelstvu zazněly i  další 
znepokojující informace. 
Kvůli chybějící směrnici 
docházelo k  nekoncepč-

nímu zadávání veřejných 
zakázek. V  roce 2014 tak 
proběhla rekonstrukce Hor-
ského hotelu za bezmála  
40 milionů Kč. 

Kdo nese odpovědnost 
za milionové ztráty? 

Zatímco ředitelé se mění 
(pánové Vlk a Vacek nevydrželi 
ve funkci déle než dva roky), 
představenstvo společnosti 
zůstává léta neměnné. Martin 
Slavík (dnes tajemník Úřadu 
MČ Praha 10, dříve aktivní člen 
ODS) působí ve funkci předsedy 
představenstva Majetkové od 

července 2011. Místopředse-
dou představenstva je od stejné 
chvíle David Ekstein (vedoucí 
odboru majetkoprávního). Oba 
se členy představenstva stali už 
v srpnu 2007. To byl starostou 
Vladislav Lipovský a úřadova-
li zde i radní Tomáš Hrdlička 
a Milan Richter. 

Celková ztráta akciových 
společností, jež vlastní naše 
městská část, od roku 2004 
překročila 50 milionů korun. 
Zdravý selský rozum říká, že 
pokud lze vyrovnaného hos-
podaření docílit pouze navý-
šením plateb z obecního roz-
počtu, bylo by pro Prahu 10 
výhodnější tyto společnosti 
úplně zrušit a dané činnosti 
zajišťovat jiným, efektivnějším 
způsobem. 

— Lucie Sedmihradská

30. 10.  „Radmila Kleslová 
nepřehledností svých finanč-
ních poměrů zhoršuje pověst 
a dobré jméno Prahy 10,“ říká 
se v prohlášení, jímž zastupi-
telé koalice Vlasta vyzvali sta-
rostku Prahy 10 k rezignaci. 
„Šíře činností, výše honorářů 
a napojení Radmily Kleslové 
na státní, polostátní či měst-
ské firmy dokazují, že tak velký 
objem práce buď není schopna 
zvládat, anebo jedno zanedbává 
na úkor druhého. A Praha 10 
si zasluhuje starostu na plný 
úvazek,“ stojí ve zdůvodnění. 

Další důvody jsou: netranspa-
rentní hospodaření v akciových 

společnostech Prahy 10; šlen-
drián při zajišťování IT služeb; 
schválení nevýhodné rámcové 
smlouvy na stavební zakázky; po-
škozování dobrého jména Prahy 
10 osobními kauzami a neprav-
dy o práci ve Státní bezpečnosti. 
Podle koalice Vlasta starostka 
ani dobře nechápe principy de-
mokratické diskuse: „Po roce 
víme, že paní Kleslová nehledá 
široký konsenzus, ale jen mož-
nost, jak věci prosadit silou. Na 
věcné argumenty nebere ohled, 
při jednání zastupitelstva není 
na námitky schopna reagovat.“
Celé prohlášení: 
www.vlasta10.cz 

Praha 10 uzavřela 9. 7. 2012 
se společností Praha 10-Majet-
ková, a. s., smlouvu o nájmu 
ploch pro velkoplošnou rekla-
mu. „Celková výše nájemného 

za plochu je složena z pevného 
nájemného 1 Kč a z výnosů ná-
jemce ve výši 50 % z podnájmu po 
odečtení nákladů,“ říká se v ní. 
A co to znamená v praxi? Protože 
Majetková vykazuje z pronájmu 
reklam ztrátu – v roce 2015 téměř 
1 milion Kč! –, obec si zamořuje 
prostor velkými reklamami a nic 
z toho nemá! Navíc naše městská 
část nemá zásady pro umisťová-
ní reklamy (zvláště velkoplošné 
a v památkové zóně). 

Co se rok po volbách děje?  
Vládnoucí koalice si už 

nemůže dovolit to, co dřív. 
Hned, jak se v usnesení Rady 
objevila formulace „analýza 
variant řešení radnice“, začala 
jsem radního Zoufalíka bom-
bardovat e-maily. Ptala jsem 
se ho i na zastupitelstvu. Pak 
sdělil, že vznikla „interní ex-
pertní skupina bez politické 
účasti“. Nazvali se NORA… 
Ptala jsem se, kdo vznik této 
skupiny inicioval, kdo je čle-
nem, jaké úkoly ti lidé mají 
a hlavně k čemu to směřuje.

Co ti odpověděli?
Že jde čistě o úředníky a řeší 

technické potřeby úřadu. Ty 
jsou ale už dávno definované! 
Věnují se opět lokalitám: sou-
časnému úřadu u Sídliště Vlasta 
a okolí metra Strašnická. Zatím 
nepřinesli nic nového. A veřej-
nost zatím vůbec nezapojují.

Bude se stavět u  staré 
strašnické školy?

Pochybuji, že někdo přijme 
bleskové rozhodnutí o stavbě 
u metra Strašnická, i když to 
paní Kleslová upřednostňuje. 
Jeden člen „interní expertní 

skupiny“ se ale už památkářů 
ptal, jestli by se stará strašnic-
ká škola dala užívat i pro jiné 
než školské účely. 

Co hrozí? 
Tři věci. Když na Strašnické 

vznikne nová radnice s  „poly-
funkčním“ (= obchodním) cent-
rem – co se stane s dnešní budovou 
úřadu? Kolik se zavře malých ob-
chůdků na Starostrašnické? A jak 
budeme moci kontrolovat průběh 
výstavby? – To utajování není dob-
ré. Mně se plýtvání penězi příčí; 
osobně bych dala přednost rekon-
strukci současné budovy.  

Ne každý ví, že v Praze 10 kro-
mě starostky a radních oddáva-
jí i další zastupitelé. Z koalice 
VLASTA to jsou Karel Duchek 
(duchek@praha10.cz), Rena-
ta Chmelová (chmelova@pra-
ha10.cz), Pavel Mareš (mares@
praha10.cz) a Olga Richterová 
(richterova@praha10.cz). Místo 
odosobněného proslovu s vámi 
rádi domluví svatební řeč na 
míru, kterou vám poté písemně 
předají. Je rozdíl brát se v pěta-
dvaceti nebo ve čtyřiceti, s dět-
mi či bez nich, poprvé nebo jako 
vdovec, jako hasič nebo jako ku-
chař. Někdo se chce vyhnout ob-
řadnosti, jiní chtějí svatební den 
prožít způsobem mimořádným. 
Nebojte se nám ozvat! Dobré je 
také co nejdřív kontaktovat paní 
sňatkovou matrikářku (RenataN@
praha10.cz).  

Praha 10 vlastní celkem 6 akciových společností, které tvoří dohromady holding Praha 10-Majetková, a. s. 
Většina z nich je v dlouhodobé ztrátě. Některé od svého vzniku v roce 2007 dokonce nevykonávaly 
žádnou činnost! Na jaře 2015 se změnilo vedení těchto firem. Mohou se ale firmy vlastněné 
Prahou 10 někdy vůbec dostat do zisku? Jen tak by totiž jejich existence byla obhajitelná.

Jak se vyvíjí situace kolem nového sídla úřadu, na to se Renaty Chmelové, 
předsedkyně zastupitelů koalice Vlasta, zeptala Lucie Sedmihradská. 

Nad akciovkami Prahy 10 
zůstává rozum stát

VLASTA vyzvala 
starostku Kleslovou 
k rezignaciNová radnice: co nám hrozí?

Svatební řeč na míru Reklamy, z nichž 
Praha 10 nic nemá

Renata Chmelová

Jsme tu 
znovu 
s novinami!

Děkujeme vám za 
všechny ohlasy, které 
nám přišly po vydání 
prvního čísla  VLASTNÍCH 
NOVIN! Druhé číslo 
díky vašim příspěvkům, 
reakcím a povzbuzení  
vychází na celých osmi 
stranách. Přinášíme 
několik kritických článků. 
Aby věci fungovaly, jak 
mají, musí se nejprve 
pojmenovat, co je špatně, 
a nabídnout alternativa. 
A o to se velmi snažíme. 

Radost nám přinášejí 
také události, na nichž 
nemáme přímý podíl: 
vyšla skvělá knížka 
o sídlišti Solidarita, 
kavárnice ve Vršovicích 
si zkrášlila okolí svého 
podniku, v Malešicích se 
renovují veřejné prostory 
a Klub K2 oslavil jubileum. 
Shrnuto: aktivní občané 
Prahy 10 jsou poklad! 

Děkujeme za Vaši důvěru – 
a už teď se těšíme na Vaše 
ohlasy a témata, s nimiž 
se ozvete. Velmi nám 
pomůže, pokud se k nám 
připojíte. Pokud chcete, 
aby VLASTNÍ NOVINY 
vycházely pravidelně: 

1 Přispějte prosíme  
na příští číslo.  

Náš transparentní účet 
je: 2800585034/2010 
Vítáme pravidelné 
dárce. Svůj dar si 
můžete odečíst z daní. 

2 Jste ochotní donést 
noviny sousedovi 

nebo je dát do schránek 
v domě, kde bydlíte?  
Pošlete nám SMS ve 
tvaru: VN JMENO 
PRIJMENI ULICE CISLO  
MESTO PSC  
(vzor VN jana nova 
prubezna 22 praha 10  
100 00) na číslo  
603 278 278. Až noviny 
vyjdou, my Vám žádaný 
počet novin dovezeme!

3 Nemůžete dát 
peníze ani pomoci 

s roznosem? Pošlete 
nám aspoň SMS 
s povzbuzující zprávou.  
Váš zájem nás potěší!

Kauza Horský hotel! 
čtěte na straně 2 a 3

Svatba na Bohemce.       Chystáte se na svůj zásadní životní krok a nechcete 
prožít jen neosobní obřad? Ďolíček je magická alternativa.

Vlastní noviny
Noviny občanů Prahy 10 vydávané koalicí VLASTA zima 2015/2016

http://www.vlasta10.cz/index.php/aktualne/84-koalice-vlasta-vyzyva-radmilu-kleslovou-rezignujte-na-post-starostky-prahy-10-30-10-2015
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz
http://www.vlasta10.cz
http://www.vlasta10.cz
http://www.referendumpraha10.cz


Průhledné hospodaření 
v režii blízké spolupracovni-
ce Andreje Babiše se rok po 
volbách nekoná. Příkladem 
je zajišťování škol v  přírodě 
v  Horském hotelu. Namísto 
větší konkurence, která by 
napravila současné nevýhod-
né vztahy, byl těsně po volbách 
podepsán smluvní dodatek se 
současným provozovatelem – 
firmou Gastro servis Zemánek 
(dále „GSZ“). Firma si tak podle 
smlouvy může do 1. 9. 2019 
přijít na přijmy ve výši až 60 
000 000 Kč. 

Co všechno dostává 
Zemánek na zlatém 
podnose?

Popišme si nejprve součas-
ný stav. „GSZ“ platí za pro-

vozování hotelu symbolický 
nájem 1 Kč za den. Od Prahy 
10 má zaručený jistý příjem 
za plně obsazenou kapacitu 
hotelu (111 dětí a učitelů), 
to znamená i  v  případě, že 
dětí přijede méně. Dále může 
„GSZ“ ve své režii pronajímat 
hotel i mimo školní rok, a to 
za nájem 600 Kč za den. Pod-
le zjištění spolku Zaostřeno 
na 10 přímo na místě považu-
jí provozovatelé okolních ho-
telů takto nastavené smluvní 
vztahy za neskutečně exklu-
zivní. 

Perličkou smlouvy s  GSZ 
je smluvní dodatek z 14. 11. 
2011 na pronájem zrekon-
struované chaty Sport. Do 
chaty Sport, která leží v těs-
né blízkosti hotelu, přitom 
MČ Praha 10 investovala 5,17 
mil. Kč při koupi a dalších 12 
mil. bez DPH při kompletní 
rekonstrukci. A co za to má? 
Pronajímá ji stejnému správci 
ke komerčním účelům a inka-
suje od něj pouhých 10 000 Kč 
měsíčně. Úsměvné? Ne, ab-
surdní!

Kolik platíme soukromé 
firmě? 

Přibližme si čísla, o  kte-
rá tu běží. MČ Praha 10 při 
konkrétním turnusu školy 
v  přírodě zaplatí 450 Kč za 
dítě a den a 300 Kč bez DPH 
za každé neobsazené místo. 
Dále se platí 30 Kč bez DPH 
za každé dítě a  den přímo 
správci Zemánkovi za „spe-
ciální“ služby, jako je dovoz 
pošty nebo odvoz zavazadel. 
Tento poplatek (lidově nazý-
vaný „zemánkovné“) zaručuje 
správci slušný měsíční příjem 
70 000 Kč. Podle zjištění za-
stupitelky Jany Komrskové 
jsou ale tyto služby, za které 
rodiče platí, součástí smlou-
vy správce s městskou akci-
ovkou. Kromě toho městská 
akciovka jako vlastník hradí 
veškeré havarijní opravy a re-
konstrukce hotelu. 

Tržní ceny
Školy v  přírodě jsou pro 

městské děti věcí potřebnou 
a  dotace městské části pro 
školy či rodiče je odůvodni-

telná. To, co není v pořádku, 
je cena a s tím související zvý-
hodnění jednoho soukromé-
ho subjektu. Stačí si srovnat 
ceny, za které ŠvP pořizujeme 
v Praze 10, s tím, co nabízí 
konkurence. 

Současná běžná tržní cena 
ubytování a stravy pro školy 
v přírodě se pohybuje kolem 
400 Kč (včetně DPH) za žáka 
a den. Provozovatelé konku-
renčních objektů dávají navíc 
na každých 10 žáků slevu = 1 
osoba doprovodu zdarma. Od-
voz zavazadel je standardně 
v ceně pobytu. Běžní podnika-
telé si samozřejmě musí z tržeb 
zaplatit veškeré opravy svých 

objektů, včetně splátek za po-
řizovací cenu hotelů…

Oprávněné 
a neoprávněné náklady

I u škol v přírodě v Horském 
hotelu lze samozřejmě najít plat-
by odůvodněné a odpovídající po-
čtu žáků, kteří na školu skutečně 
odjeli. Jde o dopravu autobusy, 
lanovku a odměny vychovatelů. 
Tyto náklady činí 163–186 Kč za 
žáka a noc a nelze na nich nic 
ušetřit, ať už uspořádáme školu 
v přírodě jakýmkoliv způsobem. 
Dále je zde částka 481–627 Kč za 
žáka a noc, kterou si fakturuje 
správce hotelu za ubytování, 
stravování a dovoz zavazadel, 

Od začátku podivnosti
V roce 2008 řešili radní MČ 

Praha 10, jak dětem na ZŠ 
a  seniorům zajistit vhodné 
prostředí pro školy v přírodě 
a rekreační pobyty. Rozhod-
li se zakoupit Horský hotel 
v Jánských lázních. Proti bo-
hulibému záměru nelze obecně 
co namítat. Záměr ale začala 
ihned provázet řada podivnos-
tí. Horský hotel byl zakoupen 
bez výběrového řízení na zá-
kladě jediné nabídky kyperské 
společnosti FORTE s. r. o. s ne-
průhlednou vlastnickou struk-
turou. Cena 48 000 000 Kč, 
kterou Praha 10 zaplatila, by 
byla značně nadsazená i  za 
objekt plně zrekonstruovaný 
a vybavený. Zakoupený hotel 
byl v  dezolátním stavu. Vý-
mluvný je dosavadní objem 
investic do oprav: víc než  
53 000 000 Kč. A  na nutné 
rekonstrukce je předběžně 
vyhrazena částka dalších  
40 000 000 Kč!!! 

Hotel je umístěn v nádher-
né, nedotčené přírodě upro-
střed II. ochranného pásma 
KRNAP. To s  sebou ovšem 
nese nepříjemné finanční 

náklady navíc. Auta mohou 
vjíždět jen na povolení a ho-
tel je dostupný pouze pěšky, 
anebo kabinovou lanovkou 
z placeného parkoviště. Ro-
diče dětí z Prahy 10 platí za 
pobyt svého dítěte na škole 
v přírodě či lyžařském kurzu 
1000 Kč za týden. To je jistě 
příjemná částka. Obávám se 
ale, že žádný z rodičů nezná 
částky, které si u  subjektů 
Prahy 10 za pobyt v Horském 
hotelu účtuje společnost Gas-
tro servis Zemánek,  s. r. o. 
Do nich totiž tento příspěvek 
rodičů není nijak zahrnut. 

Společnost Gastro servis 
Zemánek, která hotel na 
základě smlouvy s  Praha 
10-Rekreace, a.s. provozu-
je, vyhrála výběrové řízení 
jako jediný účastník. Stalo 
se tak jen pět týdnů poté, 
co byla tato společnost (bez 
předchozí doložitelné zku-
šenosti z  oboru) založena. 
A první „výběrové řízení“ na 
částku 7,5 milionu potvrdi-
la o  rok později vítězstvím 
v druhém „výběrovém řízení“ 
za 48 milionů (za shodných 
podmínek).

Za 5 let se daly ušetřit 
desítky milionů

Den pobytu v Horském ho-
telu stojí obdobně jako u kon-
kurence, tedy 350 Kč za osobu. 
Jenže! Praha 10-Rekreace, a. s. 
– de facto MČ Praha 10, která to 
platí z kapes daňových poplat-
níků z Prahy 10 –, se smluvně 
zavázala provozovateli hradit 
i tzv. storno poplatky za každý 
den a neobsazené lůžko z plné 
kapacity hotelu. Ty dělají 200 Kč 
za osobu a  den. Znamená to, 
že zcela prázdný Horský hotel 
s kapacitou 111 lůžek stojí podle 
smlouvy občany Prahy 10 částku  
22 200 Kč denně!

Shrňme si, co dosavadní 
investice do rekreačního ob-
jektu Horský hotel znamená. 
Kdyby MČ Praha 10 žádný ho-

tel nekoupila a kdyby dětem 
a seniorům hradila ve srovna-
telném rekreačním zařízení 
v kterémkoliv horském stře-
disku v České republice pobyt 
v  plné výši (a  bez doplatku 
občanů), přesáhla by celková 
úspora v rozpočtu Prahy 10 za 
uplynulých pět let desítky mi-
lionů korun. Kolik asi lze za 
tuto částku opravit chodníků, 
kolik zrekonstruovat školských 
budov, kolik podpořit sociál-
ních projektů?

K těmto závěrům jsem do-
spěla na základě faktur, smluv 
a účetního deníku společnos-
ti Praha 10-Rekreace, a.s., 
a mohu je kdykoliv doložit. Se 
všemi skutečnostmi jsem sezná-
mila zastupitele (21. 9.), radní 
i ředitele městských akciových 

společností p. Mgr. B. Urbana. 
Nikdo z přítomných členů do-
zorčích rad akciových společ-
ností žádnou z přednesených 
skutečností nepopřel ani nevy-
vrátil. Poté jsem navrhla, aby 
Zastupitelstvo zavázalo Radu 
ke kompletní kontrole hospo-
daření Horského hotelu. Návrh 
usnesení podpořili pouze všich-
ni přítomní zastupitelé koalice 
VLASTA a TOP 09, jimž děkuji. 

Věřím, že se nám brzy spo-
lečně podaří rozkrýt záměr-
ně nepřehledný propletenec 
smluv a vazeb kolem Horského 
hotelu, z kterého každý den od-
tékají peníze nás všech – občanů 
Prahy 10.  

— Jana Komrsková
zastupitelka Prahy 10  

(bez politické příslušnosti)

Renata Chmelová
lídr koalice VLASTA 

územní rozvoj, otevřená radnice
nestraník

Karel Duchek
bezpečnost,  

památky
KDU–ČSL

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. 
doprava,  

neziskový sektor
KDU–ČSL

PhDr. Olga Richterová
majetek, nebytové prostory, IT

Česká pirátská strana

Mgr. Milan Mraček
byty, privatizace,  

sport
Liberálně ekologická strana

Ing. Martin Moravec
finance, rozpočet, 

kultura
nestraník

Mgr. Pavel Mareš
školství, sociální oblast,  

zdravotnictví
KDU–ČSL

Ing. Milan Maršálek
životní prostředí,  

granty
nestraník

Zastupitelé 
koalice 
VLASTA
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Klub Strany zelených v zastupitelstvu Prahy 10 opustila v květnu 
2015 Jana Komrsková (bezp.). Poté, co jako členka dozorčí rady 
městské akciovky Praha 10-Rekreace zjistila závažné nedostatky 
v jejím hospodaření v Horském hotelu (tam, kam jezdí Vaše děti 
a vnoučata na školu v přírodě), Rada MČ vedená R. Kleslovou 
(ANO) ji odvolala. Jak to s hotelem na Černé hoře  
u Jánských lázní je, shrnuje paní zastupitelka v tomto článku.

Pokud jste čekali od 
hnutí ANO průhlednější 
a věrohodné hospodaření, 
máte proč být zklamáni. 
O školách v přírodě 
v „pohádkovém“ 
Horském hotelu píše 
spolek Zaostřeno na 10.

Hororové náklady  
na „pohádkový“ hotel

Školy v přírodě,  
které se nevyplatí

Horský hotel na Černé hoře
SOUČASNÝ SYSTÉM

MČ Praha 10 + rodiče 
náklady 916 Kč za žáka a den

MČ Praha 10 + rodiče  
náklady 505–726 Kč za žáka a den

Ubytování a strava  
v soukromém objektu  

cena 305–526 Kč za žáka a den

Gastroservis Zemánek , s. r. o. 
cena 553 Kč za žáka a den

Doprava a vychovatelé  
cena 200 Kč za žáka a den 

Doprava a vychovatelé  
cena 200 Kč za žáka a den 

Kalkulace cen na žáka při počtu 76 dětí, 9 dospělých, 7 nocí (včetně DPH) 

Zpracoval spolek Zaostřeno na 10 s podporou Nadačního fondu proti korupci.

Náklady na rekonstrukce 
jen v roce 2014 se jedná 
o částku 34,4 mil. Kč + DPH

+

MOŽNÝ SYSTÉM

Praha 10 - Rekreace, a. s.
provize 163 Kč za žáka a den

Vlastní noviny
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Začněme okny a dveřmi, 
které stály 4,29 milionu Kč. 
V některých místnostech už 
ale okenní rámy popraska-
ly, přestože podle smlouvy 
a  webových stránek doda-
vatele má jít o výrobky nej-
vyšší kvality. Kompletní re-
konstrukcí za 6,9 milionu 
Kč prošlo v podstatě jen 3. 
patro hotelu. Ve třech dal-
ších patrech došlo k částečné 
rekonstrukci elektroinsta-
lace za celkem 5,56 mil. Kč 
(snímek 1). Za firmou mon-
tující zásuvky a  vypínače 
stojí mimochodem vysoce 

postavení politici ODS M. 
Kuba a R. Knobloch. Jen za 
odvoz, dovoz a recyklaci ma-
teriálu se fakturovalo skoro 
1 mil. Kč a bezmála 2 mil. 
Kč za demotážní a zednické 
práce. O nekvalitě odvedené 
práce nejlépe vypovídá to, 
že ani rok po rekonstrukci 
hotel neprošel revizí. Za 
zmínku stojí rekonstrukce 
rozvodny nízkého napětí: 
za 5,9 mil. Kč. Podnikatel, 
který vysoutěžil zakázku, 
získal potřebné živnosten-
ské oprávnění 2 měsíce před 
podpisem smlouvy.

Skříně bez dveří a jiné 
lahůdky

Každá z těchto čtyř zakázek 
se jen těsně vešla do limitu  
6 mil. Kč, od něhož by už mu-
selo být vyhlášeno výběrové ří-
zení podle zákona o veřejných 
zakázkách. Na postup, jakým 
byly zadávány, byl podán pod-
nět k Úřadu na ochranu hos-
podářské soutěže. Ten zodpoví 
otázku, zda nedošlo k účelové-
mu rozdrobení jedné zakázky 
na více menších. Zajímavé až 
pikantní jsou některé menší 
objednávky. Každá z 31 nových 
šatních skříní stála 4970 Kč, 
přestože nemá dveře (snímek 
2). Postel bez roštu a matra-
ce stála 4950 Kč (snímek 3). 

S montáží a dopravou jsme se 
vyšplhali na 1 mil. Kč. Dalších 
209 tisíc se utratilo za koženko-
vá křesla a oranžové taburety 
(snímek 2), které uživatelům 
pokojů poněkud překážejí.

Přes nákladné rekonstrukce 
je většina hotelu v technickém 
stavu, který odpovídá osmdesá-
tým letům 20. století (snímky  
4 až 7). To ostatně potvrdil i nový 
ředitel a. s. Praha 10 Majetková 
Urban (ANO), který zdůraznil, 
že rekonstrukce objektu je ne-
zbytná pro jeho další využití. 

Když to půjde takhle dál, 
můžeme se obávat dalšího ne-
smyslného topení peněz… 

— Zpracoval spolek 
Zaostřeno na Desítku

Praha 10-Rekreace, a. s., znovuotevřela po rekonstrukci za 34,4 mil. Kč Horský hotel. Kromě jednoho 
patra vypadá jako před rekonstrukcí. Vše si zaslouží kontrolu, možná víc než to. S jakými závěry přijeli 
ze svého výjezdu do Krkonoš zastupitelé? Zaostřeno na 10 vás seznamuje s dosavadními poznatky.

Možné alternativy  
pro školy v přírodě

Prostavěno,  
či zfušováno?!

6
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34 milionů!

místo za den celkem 100 žáků /7dní

Jilemnice 

(Krkonoše)
370 Kč 259 133 Kč

Horní Maršov

(Krkonoše)
305–355 Kč 213 178 – 248 528 Kč 

Karolinka 

(Valašsko)
325 Kč 227 318 Kč

Březová 

(Vysočina)
447–526 Kč 312 900 – 368 200 Kč

3

a  částka 127–199 Kč za žáka 
a noc, která mizí ve společnosti 
Praha 10 - Rekreace, a. s. 

Logicky bychom řekli, že 
by tato částka měla odpovídat 
nákladům na údržbu a rekon-
strukce hotelu. Ve skutečnosti 
ale ani tato suma nestačí a měs-
to dotuje rekonstrukce i jinak. 
Jenom sada rekonstrukcí v roce 
2014 stála víc než 30 milio-
nů Kč. Rozklíčujeme-li tento 
„šikovně“ nastavený systém 
škol v přírodě v Horském hote-
lu, dojdeme k závěru, že čisté 
náklady na ubytování a stra-
vování dosahují 608–826 Kč 
za žáka a noc podle obsazenosti 
hotelu. 

Školy v přírodě jinde
A teď: Za jakou cenu nabí-

zejí školu v přírodě v obdob-
ném rozsahu služeb běžní pod-
nikatelé? V následující tabulce 
uvádíme cenu na 1 žáka a den 
vč. DPH (je-li cena pohyblivá, 

ukazuje to na sezónní či mi-
mosezónní termín). Celkovou 
cenu počítáme na účast 100 
žáků a 11 dospělých v dopro-
vodu na 7 dní. 

Z porovnání nám vychází 
běžná tržní cena 305–526 Kč 
za žáka a noc. Školy v příro-
dě pro Prahu 10 v Horském 
hotelu vycházejí za 608–826 
Kč za žáka a noc. I při plné 
obsazenosti Horského hotelu, 
která je pro Prahu 10 nejvý-
hodnější, a při ceně 608 Kč 
za žáka a den se dopočítáme 
úspor minimálně 2,3–8,5 
mil. Kč, pokud bychom mís-
to u současného provozovate-
le zařizovali školu v přírodě 
jinde a tržně. Platí přitom, 
že by radnice nemusela vy-
nakládat žádné prostředky na 
rekonstrukci hotelu, nemluvě 
o problematickém pronájmu 
chaty Sport. 

— Zpracoval spolek 
Zaostřeno na Desítku

Vlastní noviny
Noviny občanů Prahy 10 vydávané koalicí VLASTA zima 2015/2016

http://www.vlasta10.cz
http://www.zaostrenona10.cz


Čas, čas, čas 
Zastupitelé Vlasty normál-

ně pracují a politiku dělají ve 
svém volnu. Většina z nás má 
každý měsíc jednání komise 
nebo výboru. Jednou za 3 mě-
síce je zastupitelstvo, jednou 
za půl roku školské rady. Bě-
hem jara a  léta byla mimo-
řádná mnohahodinová sezení 
s experty k IT… Zastupitelský 
klub se operativně radí každý 
týden. Čteme poctivě podkla-
dy, zjišťujeme si a doplňuje-
me informace. O tom všem 

s vámi komunikujeme na na-
šem webu (www.vlasta10.cz) 
a facebooku „Koalice Vlasta“.

V rozmanitosti je síla 
Vlasta dostala 18 procent. 

Máme dobrý program a osob-
ně za něj ručíme. I když jsme 
skončili v opozici, máme ener-
gii prosazovat dobré věci. Poli-
tika má smysl jen tehdy, když 
věcně podložený argument 
platí víc než „zlenivělá ideolo-
gie“. Proto si ve VLASTĚ rozumí 
konzervativec s liberálkou a ne-

straníci z občanských iniciativ 
s členy politických stran. Spory 
podrobujeme věcné diskusi a po 
ní zastáváme jednotné a čitelné 
stanovisko. Umíme spolu dojít 
k řešení. Z rozmanitosti čerpá-
me sílu, zkušenosti i znalosti.

Má to smysl 
Zdálo by se, že opozice bude 

na místní úrovni bezzubá. 
A vida: není! Všude, kde jsme 
přítomní, je vidět změna. 
Dbáme na dodržování pravidel 
jednání. Odhalujeme závažná 

pochybení minulých vedení. 
Mnohé věci lze změnit z opo-
zice. Renata Chmelová jako 
členka kontrolního výboru na 
podnět občanů iniciovala insta-
laci bezpečnostních sítí v parku 
Malinová a častější péči o pís-
koviště pro děti. Výsledek je na 
obrázku. Pište nám své podně-
ty: info@vlasta10.cz!

Je nás víc  
než před rokem

Jste skvělí! Nejen, že se 
to na zastupitelstvu lépe 

táhne v  osmi než třeba ve 
dvou. Mnozí z vás se zajímají 
o konkrétní témata ve svém 
bydlišti (o některých se mů-
žete dočíst v těchto Vlastních 
novinách). Právě vy – svojí 
prací pro obec, svými dotazy 
a  připomínkami – jste po-
klad Prahy 10. I díky tomu 
cítíme, že roste vaše důvěra 
v nás. Bez vás bychom nebyli 
nic. Děkujeme vám za pomoc 
i zpětnou vazbu.  

Za koalici Vlasta  

— Olga Richterová

Březen: proti VLASTA, 
TOP 09 a ČSSD

Poprvé odmítlo zastupitel-
stvo návrh Ivany Cabrnocho-
vé v březnu 2015. K opoziční 
VLASTĚ a TOP 09 se kvůli špat-
ně připraveným podkladům 
přidali i sociální demokraté. 
Výsledkem několikahodinové 
diskuse mezi koalicí a opozi-
cí bylo, že otázka IT služeb se 
bude probírat na společných 
jednáních finančního výboru 
Zastupitelstva a  majetkové 
komise Rady, za účasti IT ex-
pertů všech stran.

Vypadalo to nadějně. Od-
borníci se brzy a skoro beze-
zbytku shodli na tom, co je 

potřeba. Plán práce se rozdělil 
do jednotlivých fází. Zdálo se, 
že důkladná, ale účelná jed-
nání povedou k cíli. K zadrh-
nutí došlo v  létě. IT experti 
společně předložili několik 
požadavků, jejichž vypořádá-
ní od vítězné firmy Relsie bylo 
podmínkou dalšího postupu.

Senátorka proti 
vlastnímu expertovi

Relsie námitky nevypořáda-
la, experti trvali na svém, radní 
Cabrnochová jim ale náhle a zce-
la viditelně přestala naslouchat. 
A tak komisí i výborem – na její 
doporučení, zato proti vůli jejího 
experta ze Strany zelených Jose-

fa Gattermayera – prošel návrh 
na úplný outsourcing IT služeb. 
Zdálo se, že je „vymalováno“.

Říjen: všichni proti 
Cabrnochové

Nakonec bylo ale vše ji-
nak. Cabrnochové postup 
před zastupitelstvem kromě 
VLASTY a TOP 09 zpochybni-
li i představitelé ČSSD, Nezá-
vislých B. Zoufalíka a KSČM. 
Chtěli hlavně přezkoumat 
kvalitu podkladů, které do-
dala. A tak skoro čtyřhodino-
vá diskuse na zastupitelstvu 
21. října dovršila její ostudu. 
Po zdrcující kritice od Koalice 
VLASTA, TOP 09, ODS, ČSSD 

i  KSČM se před hlasováním 
zvedl zástupce starostky Da-
vid a obešel členy klubu ANO. 
Následovalo Waterloo: mate-
riál Ivany Cabrnochové obdržel 
z 40 možných hlasů ve třech 
hlasováních vždy jen mezi  
4 až 6 hlasy.

Jak dál?
Čas běží. Liknavý postup 

senátorky Cabrnochové půso-
bí Praze 10 škodu, znejisťuje 
úředníky, o znevážení desítek 
dobrovolnických hodin exper-

tů ani nemluvě. Prodlužování 
provizoria je naprosto nevhod-
né. Předsedkyně zastupitelů 
koalice VLASTA Renata Chme-
lová proto 26. října 2015 vy-
zvala radu, aby problém řešila 
– a to především poctivým na-
sloucháním expertům. V koali-
ci VLASTA se neřídíme heslem 
Čím hůře pro obec, tím lépe 
pro nás. Naopak: dobrá obec, 
dobré účty, dobré „ajtý“. 

— Pavel Mareš  
místopředseda zastupitelského 

klubu koalice VLASTA

Senátorka a radní odpovědná za IT Ivana Cabrnochová narazila  
už podruhé na nesouhlas zastupitelů s jejím návrhem na řešení IT služeb  
pro úřad MČ Praha 10. Jak k tomu došlo? A za kým jde odpovědnost?

Ostuda 
senátorky 
Cabrnochové

Koalice VLASTA rok od voleb

CO JSOU  
IT SLUŽBY?
IT službami se v Praze 
10 rozumí především 
údržba a správa počítačů 
(strojů, tj. hardwaru, 
i programů, tj. softwaru) 
a dále provoz serverů 
a zálohování dat. Dobré 
IT je klíčové pro kvalitní 
fungování celého úřadu.

AKTIVNÍ  
I Z OPOZICE
Koalici VLASTA tvoří aktivní 
občané, straníci i nestraníci, 
kteří se rozhodli změnit 
nezdravé politické prostředí 
na Praze 10. V komunálních 
volbách 2014 nás podpořilo 
17,77 % voličů. VLASTA 
má 8 zastupitelů ze 40 
a je druhým nejsilnějším 
klubem v zastupitelstvu. 

Vedli jsme povolební jednání, 
abychom poctivě hájili vaše 
zájmy v Radě městské části. 
Nebylo naší vůlí, že vznikla 
pestrá koalice „přátel starých 
pořádků“ v čele s ANO 
a starostkou Radmilou 
Kleslovou, o jejíchž závratných 
příjmech od různých firem 
dnes píší celostátní média. Jde 
nám stále o to samé – dobrou 
obec, dobré účty a dobré 
sousedství. Proto hájíme vaše 
zájmy i z opozice. Jak jsme 
na tom rok po volbách?

Praha 10 loni utratila 3,88 
mil. Kč za 450 licencí kance-
lářského balíčku Microsoft 
Office. Jedna licence tedy stála 
8630 Kč. Přitom jsou na in-
ternetu zdarma a legálně ke 
stažení kancelářské balíčky 
LibreOffice a OpenOffice, a to 
pro běžné domácí uživatele, 
zaměstnance státní správy 
i podnikatele. Instalací svo-
bodného softwaru nelze nic 
ztratit. Když vám nebude vy-
hovovat, můžete si vždycky 
koupit ten od Microsoftu. Uži-
vatelé se ale k placenému soft-
waru většinou nevracejí. Ovlá-

dání programů je podobné 
tomu, které znají z placených 
verzí, a rozsahem funkcí jsou 
si oba balíčky velmi podobné. 
Uživatel tak nemá důvod platit 
za to, co je zdarma. Používám 
volně šiřitelné programy doma 
i v zaměstnání a stále častěji 
mi texty a tabulky vytvořené 
ve svobodných formátech při-
cházejí i od obchodních part-
nerů. To samé můžete i  vy. 
Stačí, když si „LibreOffice“ či 
„OpenOffice“ zadáte do vyhle-
dávače. 

— Pavel Hájek 
Piráti Praha 10

V koalici VLASTA děláme 
maximum, abyste od nás 
byli informováni. Naše pří-
spěvky do novin „Praha 10“ 

nám však otisknou málokdy 
a často jen zkráceně. Usilo-
vali jsme o zřízení redakční 
rady, složené podle výsledků 

Svobodný software Kleslová zrušila noviny „Praha 10“ 
VLASTA hájí seniory 
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Starostka Kleslová prosadila zrušení místních 
novin „Praha 10“. Zatím bez náhrady. Koalice 
VLASTA říká: Je to krok namířený proti 
seniorům. Budoucnost obecních novin 
je nejasná, starostka soustavně mlží.

voleb. Místo toho byla usta-
vena komise informační: 
tvoří ji jen radní a mezi nimi 
mají 5 z 9 hlasů babišovci. 
Že by návrat vedoucí úlohy 
jedné strany? 

V první půli roku 2016 se 
bude rozhodovat o klíčových 
věcech: nová radnice, nové 
stavební zakázky, IT služby. 
Zrušení novin k  Silvestru 
2015 je logické. Podle zákona 
může opozice plnohodnotně 
reagovat jen v obecních novi-
nách. Noviny „Praha 10“ jsou 
totiž podle tiskového zákona 
(č. 305/2013 Sb.) periodický 
tisk územního samospráv-

ného celku. Jejich vydavatel 
je povinen poskytovat objek-
tivní a vyvážené informace 
a poskytovat přiměřený pro-
stor pro sdělení členů zastu-
pitelstva.  

VLASTA hájí existenci 
obecních novin, ne jejich sou-
časnou podobu. Stojíme také 
na straně seniorů, kteří infor-
mace ze svého bydliště nečer-
pají na internetu, ale z tisku. 
Brát jim informační zdroj se 
nám hrubě nelíbí. Obecní no-
viny by se měly vrátit v lepší, 
vyváženější podobě. 

— Miloslav Müller 
zastupitel Koalice VLASTA

Foto  Shutterstock.com
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Jednoznačně 
nevýhodné smlouvy

Před volbami 2014 uzavřela 
Praha 10, řízená stejnou koali-
cí, jaká vládne dnes, smlouvu 
na realizaci podpůrného soci-
álního bydlení se společností 
Program bydlení, a. s. Zastu-
pitelstvo o  ní hlasovalo 24. 
února 2014: pro byla dnešní 
starostka, právnička a tehdejší 
místostarostka Kleslová i další 
tři současní radní. 

Programu bydlení bylo svě-
řeno 80 bytů za měsíční ná-
jemné 1 Kč. Kromě smlouvy 
o nájmu bytů uzavřela měst-
ská část s  touto společnos-
tí i  smlouvu o  poskytování 
právní pomoci a nájmu areálu 
Sedmidomky. Podle názoru ko-
alice Vlasta byly tyto smlou-
vy pro Prahu 10 jednoznačně 
nevýhodné: „Kdyby Praha 10 
pronajímala tyto byty stan-
dardním způsobem, jen na 
nájemném by získala přes půl 
milionu korun měsíčně,“ říká 
člen komise bytové politiky Mi-
lan Mraček (VLASTA). Problé-
mem byl i vývoj cen. Smlouvy 

byly uzavřeny před volbami 
2014. Vycházely ale ze smluv 
uzavřených v roce 2005 a nijak 
nezohledňovaly dramatickou 
změnu v  nájemním bydlení 
během dalších deseti let. Za-
tímco v roce 2005 převyšovalo 
regulované nájemné v Praze 10 
mírně 30 Kč za m2, dnes vy-
bírá Praha 10 ve svých bytech 
nájemné přes 105 Kč za m2. 
Smlouva byla podepsána na 
nestandardně dlouhou dobu 
– do konce roku 2025.

Ani jeden byt nebyl 
sociální

Teď to hlavní. Koalice VLAS-
TA získala zjara indicie o tom, 
že byty neslouží k sociálním 
účelům. Navrhla proto, aby 
Praha 10 bezodkladně usilovala 
o ukončení smlouvy s danou 
společností. Když to předložila 
jako zvláštní bod na jednání 
zastupitelstva, ANO se svými 
spojenci tomu zabránilo. 

Úřad pak přes léto provedl 
sérii kontrol, při kterých bylo 
zjištěno, že ani jeden z kont-
rolovaných bytů (Praha 10 jich 

předala společnosti Program 
bydlení celkem 36) neslouží 
pro účely sociálního bydlení. 
Daná společnost tedy prona-
jaté byty podnajímala v roz-
poru se smlouvou! MČ Praha 
10 smlouvu se společností 
Program bydlení, a. s., vypo-
věděla. Výpověď ale nezaru-
čuje, že se Praha 10 ke svému 
majetku (= svěřeným bytům) 
dostane okamžitě. Dál se lze 
vydat dvěma cestami: doho-
dou s  Programem bydlení, 
nebo žalobou. 

Zastupitelé Vlasty chtěli 
vědět, jaká škoda tímto jed-
náním Praze 10 vznikla. Za-
stupitelé Mareš a Mraček proto 
na jednání zdravotně sociál-
ního výboru vyzvali zástupce 
starostky pro majetek Davida 
(ANO), aby vyčíslil příjmy, 
které by Praha 10 obdržela, 
kdyby byty předané Programu 
bydlení pronajala na základě 
zásad pro pronajímání bytů. 
Usnesení podpořili všichni 
přítomní členové výboru. Na 
následném Zastupitelstvu ale 
stejné usnesení neprošlo. 

Dvojí metr
Jak to, že se těm, kdo tak fra-

pantně porušili smlouvu, nabízí 
dohoda, místo aby se vymáhala 
sankce? Srovnejme si to se situ-
ací těch, kdo dvakrát podepsali 
petici „Stop miliardové radnici“. 
U nich se s velkou lopotou vybí-

rala pokuta 300 Kč. Proč tehdy 
nestačila domluva? Zájmem ve-
dení radnice tehdy bylo trestat 
„vzpurné občany“. Dohlédneme 
na to, aby se nic v této kauze ne-
zametlo pod stůl. 

— Milan Mraček  
člen Komise bytové politiky

Když se v  roce 2011 čtyři 
stavební společnosti zavázaly 
předlouhými seznamy pra-
cí a materiálů k tomu, že při 
provádění zakázek nepřekročí 
předpokládané ceny, zdálo se 
to jako supervýhodné. První 
zdání ale klame. Ceny staveb-
ních prací začaly samy od sebe 
klesat. A z garantovaných cen 
byly rázem ceny nadsazené.

Příklad první: 
předražená okna

Popišme si jednu kon-
krétní výměnu oken: bytový 

dům, Vršovická 52. Zakázku 
vysoutěžila firma BAU plus, 
a. s. Součástí zakázky je přes-
ná specifikace dodávaných 
oken, takže nebyl problém 
poptat u stejné firmy stejnou 
dodávku. Firma mi odpovědě-
la tak, že dílo ve skutečnosti 
realizuje subdodavatel WELL 
OKNA, s. r. o. Když jsem tuto 
firmu požádal o zpracování 
nabídky, výsledkem byla 
cena podle jednotlivých typů  
oken o  64,6 – 76,3 % nižší, 
než za kolik okna pořídila MČ 
Praha 10.

Malá nebo žádná 
úspora

Hlavním rizikem rámcové 
smlouvy je nižší počet firem, 
které spolu soutěží. Fakt, že 
jsou potenciální dodavatelé 
předem známi, vede k tomu, 
že se spolu mohou neoficiálně 
dohodnout. Pak se ale nedo-
sáhne na kýžené úspory… 

Výmluvný příklad: výběrové 
řízení na dodavatele zateplení 
fasády a výměny oken Bytového 
domu Průběžná 19, 21, 23, 27 
a 29 přineslo při více než 16 mi-
lionové investici úsporu jen cca 
20 tisíc Kč. Konkurenční tlak 
„jako Brno“ = úspora jen 0,12 %. 
Upozorňujeme: jde o čísla z ana-
lýzy KPMG, kterou si objednali 
sami radní. Asi ji nečetli pozor-
ně. Souhrnná čísla z této analý-
zy říkají, že rozdíl mezi předpo-
kládanou hodnotou 90 zakázek 
a smluvní cenou činil jen 3,8 %. 
Z řady výzkumů přitom víme, 
že v režimu otevřeného výběro-
vého řízení snižuje každý další 
účastník cenu zakázky cca o 2 %. 
Rámcová smlouva tak během 
uplynulých let v Praze 10 účinně 
bránila konkurenci! 

Nezateplené školky, 
nerekonstruované 
jídelny…

Házet čísly, zvláště milio-
ny, působí vždy trochu aka-
demicky. Představme si něco 
konkrétního. V celkovém ob-
jemu zadaných zakázek v Praze 
10 každé 1 procento znamená 
úsporu 7 milionů Kč. Jde o jed-
nu zateplenou školku nebo zre-

konstruovanou školní jídelnu. 
Takové „detaily“, jako časté ne-
dodržování nabídkových cen 
a lhůt a vysoký podíl subdodá-
vek, necháváme stranou.

Rekonstrukce BD 
Malešice 

Největší zakázkou zadanou 
přes rámcovou smlouvu byla re-
konstrukce Bytového domu Ma-
lešice (na celkové hodnotě za-
kázek do konce roku 2014 měl 
podíl 24 %). U této rekonstrukce 
se podařilo vysoutěžit jen 3 % 
rozdíl mezi předpokládanou 
(„garantovanou“) a smluvní ce-
nou zakázky. Jenže: ke smlou-
vě byly nakonec podepsány dva 

dodatky, které celkovou cenu 
navýšily ze 175 na 202 mil. Kč 
bez DPH (o 16 %). 

Nová rámcovka, staré 
problémy

Nová rámcová smlouva je 
v podstatě stejná, má jen kosme-
ticky upravené parametry. Před-
pokládaná hodnota nebude 800, 
ale 600 mil. Kč, platit bude 3, 
a ne 4 roky; díky návrhu TOP 09 
se nemá týkat nové budovy rad-
nice. Nikdo z koalice Vlasta pro 
ni nehlasoval z prostého důvodu: 
s rámcovou smlouvou Praha 10 
neumí hospodárně nakládat. 

„Kluk z plakátu“ 
ukončuje diskusi

Ještě než se na zastupitel-
stvu rozvinula debata k rám-

cové smlouvě, přihlásil se 
Jindřich Nepevný (ANO) s ná-
vrhem na ukončení diskuse. 
A docílil svého: u babišovců 
se o stamilionových výdajích 
na další léta nediskutuje. Pi-
kantní na tom všem je, že on 
sám kandidoval do zastupi-
telstva s tímto programem: 
„Jako specialista na inves-
tice a ceny stavebních prací 
chci zrušit rámcové smlouvy 
na stavební práce, všechny 
stavební zakázky uskuteč-
nit v otevřených výběrových 
řízeních a zajistit jejich dů-
kladnou přípravu pro elimi-
naci vícenákladů.“ Co dodat? 
Některým „klukům z plakátů“ 
příště prostě nevěřte. 

— Milan Mraček  
— Pavel Mareš

Sociální bydlení je oblast, ve které má městská část hrát pozitivní roli.  
Hlavní ohled se má brát ne na zisk, ale na ty, kdo se nacházejí v tíživé  
životní situaci. Koalice VLASTA v létě zjistila, že nevýhodné smlouvy  
se týkají i citlivé otázky sociálního bydlení.

Rekonstrukce svých staveb provádí MČ Praha 10 přes rámcovou smlouvu. Jejím smyslem má být zrychlení, zefektivnění a zlevnění opakující 
se zakázky. Dobrá myšlenka, ale na Praze 10 nefunguje. Proč zastupitelstvo rozhodlo o pokračování nepovedeného experimentu?

„Sociální“ bydlení na Praze 10

V Praze 10 se staví draze

PROGRAM 
BYDLENÍ 
V KOSTCE
Ze seznamu 80 bytů 
o celkové výměře přes 5000 
m2 je zřejmé, že pronajaté 
byty nesplňují představy 
o sociálním bydlení – 
největší se blíží 130 m2 
a v průměru mají přes 70 
m2. Každý byt byl Programu 
bydlení, a. s., pronajat za 1 
Kč měsíčně, a to do konce 
roku 2025. Do bytů měli 
být na základě podnájemní 
smlouvy umísťováni bývalí 
nájemníci MČ Praha 10, 
kteří mají vůči městské 
části dluh vyšší než 25 tisíc 
korun. Jestliže souhlasí 
s uzavřením podnájemní 
smlouvy, zaniká dlužníkům 
z řad bývalých nájemníků 
dluh vůči MČ Praha 10 
a současně se MČ Praha 
10 zavazuje uhradit za tyto 
bývalé nájemníky s dluhem 
náklady na podnájemné 
ve výši 6 (pokud se v rodině 
nachází nezletilé dítě), resp. 
3 měsíců. Po dvou letech 
mohou podnájemníci 
zažádat o přidělení 
bytu MČ Praha 10. 

Leckoho na konci června poba-
vil „objev“ starostky Kleslové ve 
vile bratří Čapků. List s textem 
Hitler je gentleman tehdy nej-
prve očichala a následně poslala 
k expertize. Šlo tehdy o žert a ne-
dovtipnost. Jenže na zahradě vily 
byla kdysi vířivka. Skutečná. A ta 
se po odkoupení objevila na cha-
tě Sport v Krkonoších, vlastněné 

společností Praha 10-Rekreace, 
a. s. Ta tuto chatu s 3 pokoji a 12 
lůžky dlouhodobě pronajímá 
firmě Gastroservis Zemánek,  
s. r. o., ke komerčním účelům za 
10 000 měsíčně bez DPH. Nákla-
dy na přesun a instalaci Čapkovy 
vířivky ve výši 30 tisíc Kč ale nes-
la Praha 10. 

— Pavel Hájek

Vířivka Karla Čapka
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Na co jste při debatě hle-
dali odpověď?

Šlo mi hlavně o to, zda školy 
naše děti smysluplně připra-
vují na budoucnost a zda po-
skytují veřejnou službu podle 
nejnovějších pedagogických 
poznatků. Jde o velmi praktic-
ké věci: Jakým způsobem škola 
podporuje a rozvíjí tvořivost? 
Jak učitel pracuje s chybou? Jak 
trénuje děti, aby se orientova-
ly v přívalu informací, jemuž 
dnes čelíme? A konečně klíčová 
otázka: Jak pomoci dětem najít 
si svoje místo ve světě a smys-
luplné uplatnění?

Co zásadního se za po-
sledních několik desetiletí 
změnilo?

Kvůli rychlému tempu au-
tomatizace se můžeme stále 
méně spoléhat na konkrétní vě-
domosti a stále více se opíráme 
o dovednosti a osobní rysy. Jde 
například o schopnost vyhod-
nocovat a odlišovat různé zdroje 
informací. Klíčová je odvaha, 
empatie, schopnost improvi-
zovat a ochota učit se. Důležitá 
je i znalost sebe sama, svých 
silnějších a slabších stránek. Je 
otázka, zda a jak moc se v tom-
to ohledu naše školy změnily.

A změnily se? Vždyť i ško-
ly v Praze 10 užívají interak-
tivní tabule. A děti nemusí 
být v pozoru, jako jsme byli 
ještě my...

Materiální vybavení škol má 
jistě svůj význam, ale není to 
nejdůležitější. Jde spíš o prin-
cip, že učitel něco říká a děti od 
něj přijímají poznatky. Škola by 
přitom neměla předávat jen po-
znatky. Lidský mozek se podle 
výzkumů efektivně učí jenom 
to, co upotřebí v reálném živo-
tě, co si může vyzkoušet všemi 
smysly a u čeho prožívá pozi-
tivní emoce. 

Co tím prakticky myslíš? 
To, co žáky vtahuje, co 

upoutá jejich pozornost. Ide-
ální je, když se můžou zapojit, 
když na něčem spolupracují, 
když jsou něčeho aktéry. Tako-
vý potenciál mají kupříkladu 
příběhy. V některých předmě-
tech se zase výborně hodí spo-
lečné projekty.

A co při vzdělávání nepro-
marnit, ale naopak využít 
jako šanci? 

O  tom jsem mluvila 
v Domě čtení s našimi hosty. 
Přišel Filip Kuchař, který byl 
léta vedoucí odboru školství 
v Praze 7 a má bohaté a inspi-
rativní zkušenosti. Debaty se 
dále zúčastnili Arnošt Veselý 
z Fakulty sociálních věd UK 
a Petr Vrzáček z Fakulty hu-
manitních studií UK. Z pub-
lika živě reagoval vedoucí od-
boru školství na úřadu Prahy 
10 Jan Baudis. 

Jako důležitý vidím indivi-
duální přístup. Ne všichni ve 
třídě musí pracovat na stejném 
cvičení: každý může jít svým 
tempem a každý žák může mít 
stanovený jiný cíl. „Rychlejší“ 
pracují víc do hloubky, „poma-
lejší“ procvičují základní doved-
nosti. Na tom, jak nejlépe při-
pravit děti na rychle se měnící 
svět, by ideálně měli s učiteli 
a školou spolupracovat rodiče. 

A co když rodiče nemají čas?
Ano, jsou rodiče, kteří se 

z různých důvodů zapojit ne-
můžou. Mluví třeba jiným 
jazykem nebo řeší kritickou 
finanční situaci rodiny atd. 
Přesto chceme, aby jejich děti, 
až vyrostou, pozitivně přispě-

ly naší společnosti. Rodiče by 
obecně rádi viděli všechny ško-
ly přibližně stejně kvalitní. Ne-
chtějí s dětmi daleko dojíždět 
a vyhýbají se škole, která má 
horší pověst. 

Jak jsi byla s  debatou 
v Domě čtení spokojená?

Dost a  doporučuji rodi-
čům i prarodičům zhlédnout 
její záznam (www.youtube.
com/spolecneprodesitku). Od 

obecnějších otázek jsme se 
v ní postupně dostali i k mís-
tům v družinách a řadě dalších 
témat. Ráda bych příští rok na 
takto otevřenou a přínosnou 
debatu navázala. Každému, 
kdo se jí zúčastnil nebo ji sle-
doval, děkuji. Máloco je tak 
aktuální jako školy. Pokud vás 
téma zajímá, prosím ozvěte 
se mi (karin@klubk2.cz). Dal-
ší večer už můžeme připravit 
společně! 

2005  Karin Marques 
a Soňa Pohanková zakláda-
jí v  malém prostoru v  MŠ 
Hřibská Klub K2. V  září se 
otevírají prostory k dennímu 
setkávání maminek a dětí. 
Program: ranní školička, vý-
tvarný kroužek, kurzy anglič-
tiny pro maminky, večerní 
jóga či africké tance. Zapoje-
né maminky pracují zdarma. 
Peníze za kurzovné pokrývají 
jen nutné částky. Během prv-
ního roku prošlo K2 57 rodin. 

2006 Tým K2 se rozši-
řuje o  finanční manažerku 
Darinu. Z party kamarádek 
se stává organizace, jíž se 
podaří získat grant z  Ev-
ropského sociálního fondu. 
Dvouletý projekt „Vzdělá-
vací a poradenské centrum 
pro rodiče na rodičovské do-
volené“ se zaměří na kurzy 
angličtiny, počítačové gra-
motnosti a osobního rozvo-
je. Vždy s hlídáním dětí! Do 
K2 začínají chodit zajímaví 
hosté… Povědomí o klubu se 
šíří letáky, časopisy, plakáty 

na hřištích a šeptandou mezi 
kamarádkami.

2007 K2 se rozvíjí. Zapo-
jují se další maminky: jedna 
vede anglickou hernu, druhá 
organizuje výtvarné aktivity, 
třetí pořádá prodejní módní 
přehlídky… Maminky mají 
smysluplnou náplň rodičov-
ské, získávají možnost sebe-
realizace, pocit sounáležitosti 
a užitečnosti.

2008 K2 šlape jako dobře 
namazaný stroj. Novinkou je 
znakování s batolaty: moderní 
způsob, jak se domluvit s mi-
minkem předtím, než začne 
mluvit. K2 se stává prvním cer-
tifikovaným centrem progra-
mu Baby Signs. Do větší a větší 
hloubky se věnuje maminkám 
a jejich problémům. 

2009 K2 opouští pro-
story v MŠ Hřibská a začíná 
v Ostružinové 9. Bývalá pro-
vozovna solária se záhy mění 
ve vlídný prostor. Přicházejí 
noví klienti z blízkého okolí, 
nezanevřeli však na nás ani 
staří známí. 

2010 Výrazně roste zájem 
o péči o děti od 2 let. K2 ex-
panduje do malé vilky na Ko-
šíku a zařizuje první „Školku 
K2“. V každém počasí 2x týd-
ně řádí děti v Hostivařském 
lesoparku, učí se, hrají si 
a poznávají. Vstupujeme do 
Asociace lesních mateřských 
škol. Díky profesionálnímu 
přístupu K2 získává akredi-
taci MŠMT na kurzy pro pra-
covníky v sociálních službách 
se zaměřením na péči o děti 
do 6 let. 

2011 K2 rozšiřuje své pů-
sobení. Vzniká Asociace pečo-
vatelek, založená absolvent-
kami kvalifikačního kurzu 
pro pracovníky v  sociálních 
službách se zaměřením na 
péči o děti. Mají tak možnost 
se dál vzdělávat, scházet se, 
informovat se o svých zkuše-
nostech. 

2012 K. Marques předá-
vá vedení organizace Regíně 

Dlouhé. Od léta 2012 se Klub 
K2 trvale vpisuje do mapy Pra-
hy 10 naučnou stezkou Zahra-
da ve městě. 

2013 Budova na Košíku je 
už malá a MČ Praha 10 nám 
umožňuje přestěhovat se do 
Olešské 18. Krásné a dostateč-
ně velké prostory dovolují zřídit 

opravdovou školku s dvěma tří-
dami, velkou zahradou a vlast-
ním školním vzdělávacím pro-
gramem „Rosteme s přírodou“.

2014 Klub K2 se učí lépe 
organizovat práci, prezentovat 
se, analyzovat potřeby klien-
tů, komunikovat s veřejností… 
Jako první v ČR otevírá diskusi 

na téma standardy péče o děti 
v raném věku. 

2015 10 let fungování = 
858 dětí na kurzech s rodiči, 
346 dětí v dětském klubu, 980 
právních konzultací, 1232 ho-
din kurzů péče o děti, 125 ko-
munitních akcí… A před námi 
řada plánů do budoucna. 

Rozhovor Olgy Richterové s Karin Marques, zakladatelkou Klubu K2, poradkyní 
ministryně školství a koordinátorkou programů zaměřených na inkluzi ve 
školách. Karin na konci září 2015 v Domě čtení v Ruské uspořádala debatu o školství.

Centrum pro podporu rodiny Klub K2, o. p. s., nabízí aktivity pro rodiče s dětmi, adaptační dětský klub, neziskovou 
školku, rodinné poradenství (právní, sociální, psychologické, personalistické), vzdělávání chův a chůvy do domu 
(www.klubk2.cz). Letos slaví 10 let své činnosti. Vlastní noviny Vám představují milníky na jeho cestě. 

Návrh odměn pro učitele ZŠ v Praze 10 byl dokončen. Zastupitelé přijali  
kritické podněty ředitelů škol. Statut schválila Rada MČ dne 3. 11. 2015.

Jakou školu chceme 
pro naše děti?

Zdolávat rodičovství 
s lehkostí a radostí

V  letním čísle Vlastních 
novin jsme vás informova-
li o Učitelské prémii bratří 
Čapků, návrhu z dílny koali-
ce Vlasta. Návrh v červnu do-
stala k připomínkám vedení 
všech základních škol v Praze 
10. „Ředitelé nám dali kri-
tickou zpětnou vazbu. Jejich 
připomínky jsme probrali 

v říjnu a řadu z nich přijali,“ 
říká původní předkladatel 
Pavel Mareš. Každá ZŠ v Pra-
ze 10 by tak mezi dva peda-
gogy (jednoho z 1., druhého  
z 2. stupně) rozdělovala část-
ku 25 000 Kč. Učitelé budou 
oceněni za kvalitní, mimo-
řádně dobré nebo dlouho-
době přínosné výsledky ve 
výchově a vzdělávání. Nomi-
nace se zdůvodněním bude 
podávat školská rada, kde 

mají zástupce učitelé, rodi-
če i městská část. „Nemělo 
by jít o soutěž v popularitě. 
Školská rada by neměla hod-
notit jen jednorázový výkon 
či dojem, ale hlavně dlouho-
dobý přínos učitele pro žáky, 
rodiče, vztahy a atmosféru 
ve škole nebo reprezenta-
ci školy navenek. Oceněno 
může být i řešení konkrétní-
ho výchovného problému,“ 
upřesňuje Mareš. 

Učitelská prémie bratří Čapků
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Karin Marques se svými hosty na předchozí jarní besedě v Domě čtení.
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V červnu na podnět koalice 
VLASTA investor konečně ve-
řejně představil záměr obyt-
né výškové nástavby nad OC 
Květ. Na výboru pro životní 
prostředí deklaroval záměr 
zmenšit nástavbu na půdorys 
stávajícího obchodní centra 
– oproti původnímu projek-
tu, který počítal s rozšířením 
stavby až na hranu chodníku 
v Ostružinové ul. Plánovaný 

mrakodrap zmenšil tak, aby už 
nebyl povinen zadat posouzení 
jeho vlivu na životní prostředí 
(proces EIA), ani nemusel žá-
dat o změnu územního plánu. 
Můžou tomu obyvatelé Zahrad-
ního Města věřit? „Tvrzení in-
vestora o zmenšení stavebního 
záměru nástavby nad OC Květ 
je v rozporu s jeho dosavadní-
mi kroky,“ říká Petr Mikysek, 
místopředseda spolku Bez-

pečný Květ, a dodává: „Proces 
EIA na původní projekt je stále 
aktivní, investor ho nestáhl. 
Proto je ve hře stále i původní 
megalomanský záměr.“

I  redukovaný projekt ná-
stavby nad OC Květ ale vzbu-
zuje pochybnosti. Nepopisuje 
revitalizaci veřejného pro-
stranství v okolí obchodního 
centra, ani neřeší parkovací 
plochy pro jeho návštěvníky. 

Obchodní centrum má být 
nově zásobováno v úrovni uli-
ce v místě, kde už dnes i přes 
zákaz stávají, couvají a otáče-
jí se nákladní auta – v místě, 
které mělo původně sloužit 
jako pěší zóna mezi náměstím 
Květ a hojně navštěvovaným 
parkem Malinová.  „Proble-
matická rampa, o níž všich-
ni doufali, že konečně bude 
odstraněna, nezmizí, ale do-

stane „zkrášlenou“ podobu 
jako nájezd pro osobní auta 
bytového domu do garáží na 
střeše OC Květ,“ diví se Dáša 
Tůmová, architektka žijící na 
Zahradním Městě.

A to není vše. Obavy z dra-
matického navýšení dopra-
vy a s tím spjatého zhoršení 
ovzduší a překročení limitů 
hluku v okolí OC Květ doplňují 
další hrozby! Další utajovaný 
projekt, který by prohloubil 
dopravní kolaps na Zahrad-
ním Městě, přichází z  Želi-
vecké, kde je v  současnosti 
připravována  k  územnímu 

rozhodnutí výstavba obytné-
ho domu se 130 byty. Riziko, 
že obě výstavby nebudou do-
pravně posouzeny dohromady, 
je vysoké. Přitom jen takto si 
lze udělat realistický obrázek, 
o kolik se situace zhorší.

Chcete na Zahradním Městě 
žít, ne přežívat? Podepište pe-
tice a  spolupracujte se spolky: 
Bezpečný Květ, Ostružinová 6, 
tel: 777 286 200, www.bez-
pecnykvet.cz; Spolek Želivecká, 
tel: 737 273 980, Facebook:  
Spolek Želivecká.  

— Renata Chmelová
— Milan Maršálek

Malešice bývaly malou 
vesnicí za Prahou. Jak moc 
se změnily za posledních 
sto let, dokumentuje výsta-
va v  Malešicích. Archivní 
a  nový snímek ze stejného 
místa ukazuje, jak zde běžel 
čas. Členové iniciativy Naše 
Malešice sbírali několik let 
staré fotografie z  archivů 
a od pamětníků. Vybrali ty 
nejlepší, obešli stejná místa 
a sledovali, jak se z polí staly 
domy, z prašných cest asfal-
tové ulice a z dětí staříci. Vše 
pak znovu vyfotografovali 
Michal Voska a Lenka Mel-
cherová. Na letecké sním-

ky byl použit létající dron. 
Malešice jsou dobré místo 
k životu a členové iniciativy 
Naše Malešice se snaží o to, 
aby bylo ještě lepší. Vytvořili 
naučnou stezku a nyní usilují 
o obnovu barokní výklenkové 
kaple v Rektorské ul. Chtě-
jí ji zrestaurovat a její okolí 
upravit tak, aby se tu dalo se-
dět a meditovat. První skicy 
úprav jsou k vidění na výsta-
vě. (www.malesice.eu) 

— Karolína Vránková

Co tě k vydání knihy při-
vedlo?

Cítila jsem nesplacený 
dluh. Solidarita je perfekt-
ní sídliště, první poválečné, 
stavěné v letech 1947–1950. 
Příjemně se tu žije a já jsem 
chtěla zjistit proč. Ucelenější 
text o něm nikde nebyl. Oslo-
vila jsem proto tři dámy, M. 
Janečkovou, E. Novotnou a K. 
E. Zarecor, aby o vzniku Soli-

darity napsaly, sama jsem si 
promluvila s místními oby-
vateli a doplnila to fotogra-
fiemi. Solidarita je hlavně 
dobře promyšlená a to může 
být inspirací i  pro dnešní 
kvalitní městskou zástavbu: 
co dokáže dobře připravené 
zadání projektu, jak se dá ve 
městě bydlet atd. Vypadá to, 
že o knížku je zájem. V sou-
časnosti chystáme dotisk.

Děláš na Solidaritě něco 
dalšího?

Díky projektu MČ Praha 10 
„Město na míru“ jsme se sou-
sedy udělali lavičku na hřiště 
a parkovací zábrany. Já i můj 
muž Pavel spolupracujeme 
s divadelním souborem X10: 
předloni na pódiu v parku, le-
tos na zvelebení předprostoru 
divadla. Spolupracovala jsem 
i na zdejší naučné stezce. Teď 

chystáme revitalizaci parku 
mezi divadlem a školou Brigád-

níků v rámci projektu „Moje sto-
pa“. Na to se těším. 

Jsme dva skautské oddíly 
a patříme pod stejné středisko. 
Máme stejný cíl: najít novou 
klubovnu. Kvůli privatizaci 
bytových domů jsme přišli 
o  střechu nad hlavou téměř 
současně. Chcete-li pomoci 
dobré věci, čtěte dále.

311. skautský oddíl Káňata 
je milý, čistotný, sympatický, 
47 let starý oddíl se zájmem 
o mladé lidi a táboření. Hledá 

nebytový prostor o ploše ale-
spoň 25 m2 se sociálním zaří-
zením (nebo s možností vyu-
žívat ho) ve Strašnicích nebo 
na Skalce.

302. skautský oddíl Watuta 
brzy oslaví 27 let od svého vzni-
ku a v současné době se stará 
o víc než 40 dětí. Rádi se spo-
lu scházíme na pravidelných 
schůzkách v klubovně, jezdíme 
do přírody na výlety stejně jako 

na letní tábory. Hledáme ne-
bytový prostor o ploše alespoň 
35 m2 se sociálním zařízením 
(nebo s možností využívat ho) 
ve Vršovicích a blízkém okolí.

Máte-li v domě volný sklep, 
kočárkárnu, sušárnu nebo tře-
ba atomový kryt a chtěli byste 
ho pronajmout, napište nám 
na: hledameklubovnu@skaut.
cz nebo nás kontaktujte na zde 
uvedených kontaktech. 

Kolik mrakodrapů bude potřeba, aby se na Zahradním Městě nedalo žít? Petici spolku Bezpečný Květ proti 
zhoršování životního prostředí v souvislosti s 11-patrovou nástavbou nad OC Květ podepsalo 1222 občanů. 
Jiní občané se spojují proti výstavbě v Želivecké ul., která by přivedla na Zahradní Město další stovky aut.

Barbora Špičáková žije ve Strašnicích. O svém bydlišti vydala v roce 2014 
knížku Sídliště Solidarita. Mluvila s ní Renata Chmelová.

Výstava historických i současných fotografií 
pod širým nebem v Malešickém parku, pořádaná 
iniciativou Naše Malešice, trvá do 17. listopadu.

Je jeden mrakodrap na 
Zahradním Městě málo?

Solidarita je dobře promyšlená

Skauti hledají klubovny

Jedny Malešice 
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MAJÍ 
MALEŠICE 
SMŮLU?
Bydlím v Malešicích od 
roku 2000 a s nevolí sleduji, 
jak zde různí developeři 
postupně zastavují volné 
zelené plochy. Malešice 
mají tu smůlu, že sousedí 
s průmyslovými zónami. 
Ano, mnohé se zde během let 
zlepšilo: je zrekonstruován 
Malešický park, fungují 
občanské spolky. Zaujal 
mě i záměr Prahy 10 citlivě 
zrekonstruovat Malešické 
náměstí. Dobrá myšlenka – 
ale nezapadá mi do dalších 
plánů zastavit tuto čtvrť, 
o kterých se místní obyvatelé 
postupně dozvídají. 
V současnosti v Malešicích 
panuje čilý dopravní ruch, 
především nákladní, který 
rozhodně neprospívá 
místnímu ovzduší. Zaráží 
mě také, že tu MČ Praha 10 
nechává bez povšimnutí 
několik skládek a stavebních 
deponií, které stav výrazně 
zhoršují. Příklad: areál 
firmy Řezáč – nakládání 
s odpady, s. r. o., dlouhodobě 
obtěžuje hlučným a prašným 
provozem centrum starých 
Malešic, včetně nedalekého 
sídliště. Místní občané se 
už nechtějí s podobnými 
aktivitami ve svém okolí 
smířit a aktivně se během 
posledních měsíců zapojili do 
několika řízení, které ovlivní 
budoucí podobu našeho 
bydliště. Cením si spolupráce 
se zastupiteli Koalice Vlasta, 
kteří nám přispěli několika 
dobrými radami. Dalším 
dlouhodobým strašákem 
je uvažovaná výstavba 
kontejnerového překladiště 
v oblasti současného vedení 
železniční tratě. Tato stavba 
Malešicím i dalším čtvrtím 
nic dobrého nepřinese. Už 
tak silná nákladní doprava 
by ještě narostla. A co 
budoucnost silničního 
okruhu? Nepovede jeho 
významná část Malešicemi? 
Místní občané se o tyto 
problémy zajímají, protože 
jim není lhostejné, kde žijí. 
Koncepčních odpovědí od 
vedoucích představitelů 
však dostávají minimum.

— Aleš Zíta

311. skautský oddíl Káňata 
www.311.rodsovy.cz
Martin Holenda, 732 401 107 

302. skautský oddíl Watuta 
www.302.skauting.cz
Pavla Tomášková, 602 255 388

Foto Matyáš Honzátko
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SYSTEMICKÝ INSTITUT 
koučování, systémové myšlení,  
změnové projekty 
U Hranic 18 , www.systemicky-institut.cz

KRÁLÍK V RÁDIU  
rodinná kavárna a restaurace s dětskou 
hernou a hlídáním, sběrné místo  
pro www.opravarna.cz 
Charkovská 18, www.kralikvradiu.cz

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

Vytvoření těchto Vlastních novin bylo součástí projektu 
financovaného z veřejných prostředků prostřednictvím 
participativního rozpočtování České pirátské strany.

Od listopadu 2015
Systemický institut zve na 
kurz „Česká humanistická 
tradice v moderním 
managementu: jedinečná 
forma rozvoje leadershipu 
zážitkovou metodou, 
založená na myšlenkách 
a životech českých 
osobností a zkušeností 
z našich dějin.“ Poznejte 
své kořeny a využijte 
je k úspěchu. www.
systemicky-institut.cz 
a www.hu-man.cz. 

Od listopadu 2015 
– od ledna 2016
Registrace do jazykových 
kurzů. Kurzy všech jazyků: 
obecné, konverzační 
i intenzivní. BOHEMIA 
INSTITUT (www.bi.cz). 
10% sleva pro čtenáře 
Vlastních novin.

18. a 25. 11.
10 hod, 11 hod.,  
12 hod., 13 hod.:  
Zpívánky s Mirkou u Králíka 
v rádiu, Charkovská 18, 
Vršovice. Děti zpívají 
oblíbené hity (Skákal pes, 

Pec nám spadla, Červený 
šátečku ...), hrají na 
rytmické nástroje (xylofon, 
činelky, dřívka apod.), 
jednoduché tanečky 
(www.kralikvradiu.cz).

26. 11. 19:30 hod.
Výjimečná místa Prahy 
10 – Solidarita, bydlení 
s příznačným názvem. 
Uvede Barbora Špičáková.
Dům čtení (Ruská). 
Vstup zdarma.

26. 11. 19:30 hod.
Werner Fritsch: Enigma 
Emmy Göring: one woman 
show za účasti Hitlera, 
slona, Mefista a zlotřilého 
zubaře. Divadlo X10 ve 
Strašnickém divadle.
 
9. 12. 19 hod.
Cyklus Iniciativa 17-11: 
Klára Boumová, migrační 
koordinátorka Charity ČR: 
Jak se v České republice 
pomáhá uprchlíkům. 
Divadlo Miriam, Ke 
Strašnické 10 
 (www.i17-11.cz).

12. 12. 10 hod.
Adventní pirátská 
procházka Prokopským 
údolím. Sraz u stanice 
metra Radlická.
Kontakt: Pavel Hájek,  
tel. 604 579 018  
(www.pirati10.cz).

17. 12. 17 hod.
Benefice pro středisko 
Ratolest a setkání  
se zastupiteli koalice  
Vlasta. Divadlo Miriam, 
Ke Strašnické 10.

18. 12. 19:30 hod.
Matěj Samec: A zítra mě, 
lásko, opět pochovej. 
Hra inspirovaná osudem 
Rivy Krieglové, manželky 
politika Františka Kriegla. 
Divadlo X10  
ve Strašnickém divadle.

7. 1. 2016 18 hod.
Iniciativa 17-11: 
Václav Malý, biskup: 
Milosrdenství. Sbor 
Českobratrské církve 
evangelické ve Vršovicích, 
Tulská 1 (www.i17-11.cz).

Je to dlouhých sto let, co 
Pražané denně chodili a jez-
dili kolem nedávno zbořené 
tovární budovy, která od roku 
1915 v takřka nezměněné po-
době stála přímo proti dneš-
nímu ÚMČ Praha 10. Spo-

lu s  Waldeskou (dnes a. s. 
Koh-i-noor) tvořily tyto dvě 
stavby, jež měly stejného 
architekta, nejcennější in-
dustriální soubor Vršovic. 
Na křižovatce dnešní Moske-
vské a Vršovické bylo tehdy 

téměř neobydlené území, kde 
se jen vyrábělo a vojančilo. 
Na parcele proti úřadu, kde 
nedávno proběhla demoli-
ce, vznikne bytový komplex 

4Blok. Škoda, že investor by-
tového komplexu nezačlenil 
do svého projektu aspoň prů-
čelí budovy.  

— František Vrbecký

Na nároží u kavárny jsem 
chtěla dát dva stromy v květi-
náči, jeden s květinami a stojan 
na kola. Zjistila jsem si, že kvě-
tináč se zelení je tzv. překážka, 
u níž se musí zachovat určitá 
pravidla. Třeba musí zůstat 150 
cm volného průchozího chodní-
ku a nesmí se bránit ve výhledu 
řidičům. Tyhle poznatky se mi 
poté hodily, protože mé strom-
ky úředníci Prahy 10 posuzo-
vali opravdu důkladně. Řešili 
jsme velikost a tvar květináče, 
šířku jeho obruby, odhadovali 
jsme, jak rychle poroste koruna 
stromku a zda nebude bránit 
pohledu na dopravní znače-
ní. Spor byl i o to, jestli můžu 
květináč umístit na žluté čáře 
u nároží chodníku. Zaskočil mě 
argument, že květináč je umís-
těn blízko obrubníku, a bude 

tak překážet řidičům parkují-
cím na žluté čáře. Na začátku 
to vypadalo tak, že z toho nic 
nebude.

Na kolik ti úřad Prahy 10 
snahu o zeleň vyčíslil?

První variantou bylo plně 
komerčních 30 Kč za m2 a den. 

Jenže já neprodávám květiny, 
a zeleň tudíž nelze považovat za 
reklamu. Sestoupili jsme proto 
do zvýhodněné kategorie (ze-
leň jako kultura) 10 Kč za m2 
a den, což dělá 600 Kč měsíčně 
a 7200 Kč ročně. Stromky a kvě-
tináče jsem sama zakoupila, 
zalévám je, starám se o ně a nic 
po nikom nechci. Takový návrh 
mi proto připomínal pokutu za 
to, že chci zelení zkrášlit mís-
to, kde žiju. Když jsem se pídila 
dál, zjistila jsem, že ani jeden 
z názorů nemá oporu v zákoně. 
Nakonec jsem dotyčného úřed-
níka požádala, aby mi dodal pí-
semné stanovisko nadřízeného 
orgánu na magistrátu.

A to dopadlo jak?
Do hry se vrátil zdravý ro-

zum. Magistrát (opírající se 

o  zákon o  místních poplat-
cích, č. 565/1990 Sb.) jasně 
řekl, že jsou věci, které je 
důležitější podporovat, než 
na nich vydělávat. Umísťová-
ní zeleně i stojanů na kola je 
bezplatné. Je ale třeba zmínit 
správní poplatky, které se na 
vyřízení vaší žádosti MČ Praha 
10 a Technickou správou ko-
munikací (TSK) vztahují. Prv-
ní zastupuje vlastníka, druhá 
spravuje komunikace. Žádat 
je třeba u obou, i když rozho-
dující je vyjádření vlastníka, 
tedy městské části. Při vymě-
ření komerčního nájmu žádají 
obě instituce stejnou částku, 
tedy každá 30 Kč za m2 a den. 
Liší se ale podstatně správní po-
platky za vyřízení. TSK si účtuje 
250 Kč, Praha 10 pak 1000 Kč 
za maximálně 1 rok. Povolení 

Kateřina McCreary je kavárnice, 20 let bydlí poblíž vršovické Krymské a se sdružením Start Vršovice organizuje aktivity pro veřejnost. 
U kavárny jí chyběla zeleň. Městská část v tom žádné kroky dělat nehodlala, a tak se Kateřina rozhodla jednat. Záhy však 
začaly tahanice kvůli „záboru veřejného prostranství“ a případnému poplatku. Jak se to celé vyvinulo? Ptala se Olga Richterová.

Balada o chodníku a květináči

Umístění květináčů 
a stojanů na 
kola podléhá 
těmto regulacím: 
o průchodnosti 
chodníků (šíře 
150 cm), o vodící 
linii nevidomých 
a slabozrakých 
(okraj domu musí 
být „pochozí“ 
pro slepeckou 
hůl); o nestínění 
dopravnímu značení; 
o nepřekážení 
osobám 
vystupujícím ze 
zaparkovaných aut.

Září 1926   Pohled z Bohdalce: za ústím železničního mostu za tratí budova 
bývalé Tesly s komínem a přízemní přístavbou. Před ní, na místě dnešní 
radnice, stály budovy vozatajských kasáren. Vlevo továrna Koh-i-noor.

Červen 2014  Budova bývalé Tesly Vršovice, Vršovická 
627/55, vlevo Koh-i-noor. Takto vedle sebe stály i před 
sto lety. Tehdy továrna na obuv Helia a Waldeska. 

Obrazem: Bývalá Tesla Vršovice

8

„zazelenit“ je třeba obnovovat 
každých 12 měsíců. Mně ani 
tohle ze strany městské čás-
ti nepřipadá fér. Copak nejde 
o snadnou, rutinní práci? Chci 
o  tom dál jednat s  úředníky 
i politiky. Prozatím ale sáze-
jme stromy a stavme stojany 
na kola. Respektujme při tom 
regulace a zdravý rozum, ale 
nenechme se odbýt. Věci mají 
přece fungovat pro lidi. I úřed-
níci někdy blafují a skutečné 
paragrafy neznají. 

Snímky  archiv Františka Vrbeckého

Na semináři, který v půlce 
září pod záštitou MUDr. Mar-
kéty Jiráskové a z iniciativy za-
stupitele koalice VLASTA Pavla 
Mareše uspořádal sociální od-
bor ÚMČ Praha 10, představi-
la nezisková organizace Cesta 
domů zainteresované veřej-
nosti (praktičtí lékaři, pracov-
níci LDN, představitelé CSOP, 
sociální pracovníci, úředníci, 
zastupitelé, atd.) svou činnost. 
Cesta domů poskytuje odbor-

nou péči umírajícím dospělým 
i dětem a jejich blízkým, kteří 
o ně pečují. Zároveň se snaží 
ovlivnit legislativní změny, jež 
by umožnily zlepšit péči o umí-
rající. Značný ohlas zazname-
nalo vystoupení MUDr. Ireny 
Závadové, primářky a vedoucí 
zdravotnického týmu Cesty 
domů. Šlo o druhý krok ve sna-
ze postavit hospicovou a palia-
tivní péči v Praze 10 na pevných 
základech. 

Cesta domů  
se představila

Foto ÚMČ  Praha 10
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