
Představitelé Prahy 10 
jednali s představiteli hlav-
ního města přes tři měsíce 
o dořešení věcí souvisejících 
s Ďolíčkem a sousedními po-
zemky. Nedohodli se. Zastu-
pitelům Prahy 10 předložili 
8. září jednostranný návrh 

Memoranda, které s hlavním 
městem neuměli vyjednat 
a který dobré řešení sporné 
věci bohužel nenabízí.

Programové prohlášení 
nové koalice se přitom o Ďo-
líčku ani o parkování u něj 
nebo o záměrech s celým úze-
mím nezmiňuje ani slovem. 
Je jim Bohemka jedno? Rádi 
bychom se mýlili, ale ne-
chtít znamená v tomto pří-
padě neřešit. Koalice VLASTA 
se už mnohokrát projevila 
jako obcetvorná opozice a ne-
jinak tomu je i v této dlou-
hé kauze. Definitivní řešení 
musí být podle nás dohodnu-
to s hlavním městem. 

Kdo a co je ve hře
„Řešení musí zohledňovat 

aktuální i dlouhodobé zájmy 
všech zúčastněných. Místní 
obyvatelé mají právo v dané 
lokalitě parkovat. Tradiční 
fotbalový klub, starší než 
samotná městská část, má 
právo na dořešení celé věci, 
aby po právní ani ekonomické 
stránce nesetrvával v prekérní 
situaci. Městská část Praha 

Ale vezměme to popořadě. 
Rekonstrukce elektroinsta-
lace na Černé Hoře prakticky 
neproběhla. Přiznal to písem-
ně i dodavatel a z požadované 
částky 5,1 mil. vrátil nejprve 
neoprávněně fakturovaných 
4,8 milionu Kč. Stalo se tak jen 
díky zjištěním koalice Vlasta, 
zastupitelky Jany Komrskové 
a spolku Zaostřeno na Desítku. 
Až na jejich základě si Praha 
10-Majetková, a. s., nechala 
zakázku na rekonstrukci elekt-
roinstalace na Horském hotelu 
posoudit znaleckým ústavem. 
Naše důslednost se tedy Praze 
10 jednoznačně vyplatila! 

Revispol a policie
Celou věc šetří Policie ČR. 

Podle informace tajemníka 
úřadu MČ Praha 10 je vymáhá-

na i smluvní pokuta, která se 
vyšplhala na dalších 5 milionů 
Kč. Zopakujme si ale základní 
fakta stojící na počátku. Firma 
Revispol vědomě vyfakturovala 
práci, kterou neudělala. A lidé 
řídící naši akciovku Praha 10 
-Rekreace nechali vědomě pro-
platit fakturu, aniž by si zkon-
trolovali plnění! 

Akciovky bez dozoru!
Při uvedené zakázce se Pra-

ha 10-Rekreace, a. s., dopus-
tila i tzv. správního deliktu, 
když elektroinstalační práce 
v  Horském hotelu na Černé 
hoře rozdělila na dílčí zakázky. 
Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže jí za to vyměřil pokutu 
50 tisíc Kč. Pokuta bude vymá-
hána po bývalém řediteli Praha 
10-Majetková Tomáši Vackovi. 

Problémem, který na zastu-
pitelstvu 8. září důrazně při-
pomněl zastupitel Vlasty Karel 
Duchek, je také to, že akciové 
společnosti vlastněné ze 100 % 
naší městskou částí, nemají po 
několik měsíců kompletní, tedy 
tříčlenné dozorčí rady. Přitom 
přesně tyto orgány mají podle 
zákona jako jediné právo kont-
rolovat řádné hospodaření. 

Tajemník úřadu Martin Sla-
vík a bývalý šéf majetkoprávní-
ho odboru David Ekstein působí 
v  představenstvu a. s. Praha 
10-Majetková dál, i po této zá-
vážné kauze. TOP 09 a „stará 
parta“ (ČSSD, Zelení, zoufalí-
kovci a zrušená ODS Praha 10) 
se tak prostě dohodly.  

— Lucie Sedmihradská, 
Pavel Mareš, zastupitelé 

koalice Vlasta

Jaké má Senát pravomo-
ci? Není to jen dobře place-
né odkladiště pro vysloužilé 
politiky a známé celebrity? 
Rozhodně ne! Říkat to se ale 
mnoha velkým stranám hodí 
do krámu. Čím nižší volební 
účast, tím méně hlasů jim 
totiž na vítězství stačí. Vítěz-
ství pak zajistí disciplinova-
ní voliči. Víte, že současnou 
senátorku za ČSSD a Zelené 
Ivanu Cabrnochovou volilo 
přibližně 2500 lidí, zatímco 
každý zastupitel Vlasty do-
stal v komunálních volbách 
pár týdnů poté dvojnásobek?

Opravna, která má smysl
Senát sice nedává důvě-

ru vládě ani ji neodvolává, 
ale stejně jako Poslanecká 
sněmovna schvaluje veškeré 
nové zákony či změny záko-
nů. Zákony může i sám navr-
hovat a významně je během 
schvalování měnit. Renata 
Chmelová tomu říká „oprav-
na zákonů“. Senát na návrh 
prezidenta schvaluje i soudce 
Ústavního soudu, kteří též 
mění českou legislativu. 

Zákony, které upravují 
fungování státu, měst a obcí, 
byly v  minulosti napsány 
mnohdy tak, aby umožnily 
netransparentní a  snadné 

vyvádění veřejných peněz 
na soukromé účty. Jsme 
dnes svědky dvou extrémů: 
úředníci a  politici jsou za 
důsledky svých špatných 
rozhodnutí prakticky nepo-
stižitelní nebo se naopak za-
stupitelé a radní dostávají do 
bezvýchodné situace (kauza 
Opencard). 

To se musí změnit, a pro-
to je důležité, aby i v Senátu 
za Prahu 10 nebyl člověk, 
který podléhá lobbistickým 
tlakům kmotrů. V  obvodu 
Praha 10, Dubeč a Štěrboho-
ly kandiduje Renata Chme-
lová, která svou osmiletou 
konkrétní prací ve prospěch 
svého okolí dává záruku, 
že si ji nikdo nekoupil. Ne-
nechte se prosím znechutit 
špinavou volební kampaní. 
Anonymy apelují na lidskou 
závist, na to horší v  nás. 
Koalice Vlasta dělá opoziční 
politiku tvrdě, ale férově: 
ukazuje na konkrétní pro-
blémy, odhaluje fakta, žádá 
nápravu – a podepisuje se. 
Přijďte k volbám, protože to 
má cenu. Protože je tu člo-
věk, který pro druhé něco 
dělá: Renata Chmelová. 
Nenechte o  sobě rozhodo-
vat ty, které jste nevolili.  
          — Milan Sedmihradský 

Přestože i v tomto čísle Vlastních novin najdete dost informací ze  
svého blízkého okolí, z velké části se věnují volbám do Senátu 7. a 8. října.  
Za Vlastu kandiduje Renata Chmelová. 

Vrátili jsme Praze 10 
„ztracených“ 5 milionů! 

Ďolíček: nechtít znamená neřešit

Kmotři voliče nechtějí

Renata Chmelová
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V létě 2014 zaplatila městská akciovka Praha 10-Rekreace přes 35 milionů Kč 
za rekonstrukci Horského hotelu na Černé hoře. Na objektu, kam jezdí naše 
děti do škol v přírodě, to ale nebylo příliš vidět… Teď se ledy hnuly.

ZVEME VÁS
K VOLBÁM
7. a 8. ŘÍJNA

Oživení okolí metra Straš-
nická (viz rozhovor s Liborem 
A. Engelthalerem, Vlastní no-
viny, léto 2016, s. 2) vyhrálo v 1. 
ročníku Mojí stopy. Exstarost-
ka Kleslová chtěla mít ze staré 
strašnické školy „repre“ budovu. 
My se kloníme k tomu, aby na 
Strašnické byla znovu školní 

budova. Na znovuzprovoznění 
školy byla ostatně dávno před 
vznikem koalice TOP 09, ČSSD, 
KSČM, exODS, zelených a zoufa-
líkovců zpracována studie. 

Tři přání pro Strašnickou
Aby se ovšem nakládalo s ve-

řejným prostorem kolem metra 

Plán pro Strašnickou
Řekli jsme spolu s vámi a s vaší podporou STOP 
miliardové radnici. Odpovědné je mít ale i pozitivní 
plány. Například s okolím metra Strašnická.

Rybník v Lítožnici zve k návštěvě Dubečské i obyvatele Prahy 10. Rozhovor s podporovatelem 
Renaty Chmelové a dlouholetým místostarostou Dubče Josefem Moravcem čtěte na str. 4.

10 i hlavní město musí najít 
společnou řeč nejen ve věci 
odkupu stadionu, ale i  ve 
věci rozvoje daného území. 
Říkáme to dlouhodobě a ne-
hodláme na svém postoji nic 
měnit,“ říká předsedkyně 
zastupitelů koalice VLASTA 
Renata Chmelová. 

Podali jsme 
pomocnou ruku

V návrhu Memoranda se 
mluví o vzniku pracovní sku-
piny, která by sporné body 
řešila a vyřešila. Na zastupi-
telstvu 8. září nabídla koali-
ce Vlasta svého zástupce do 
této skupiny tak, abychom 
pomohli konsenzu a zároveň 
měli úplné informace o  ce-
lém dění. Koalice se k naše-
mu konstruktivnímu návrhu 
nevyjádřila, nepočítáme-li 
zbytečné a  nepodložené in-
vektivy. O aktuálním dění vás 
budeme informovat, sledujte 
náš facebookový profil. 

— Martin Moravec, 
zastupitel koalice Vlasta, 

Martin Kurka,  
místopředseda DPD 

dobře, je třeba jít dál: zpraco-
vat urbanistickou studii širšího 
okolí. Využijme potenciálu ur-
banistů a architektů, aby nám 
řekli, „co si místo žádá“. A vyu-
žijme přitom plodně i participa-
ce, která tu proběhla s občany.

Tři přání pro Strašnickou 
zní: Ať je tu škola! Ať je tu ví-
cefunkční budova sloužící spol-
kům a  větším společenským 
a kulturním příležitostem! Ať 
se konečně zkultivuje zelené 
okolí a vznikne zde plnohod-
notné centrum Strašnic!  

— Renata Chmelová

POTKEJME SE!
Strašnice
23. 9., 15–18h. metro Strašnická
26. 9., 9–12h. Albert Skalka
30. 9., 15–18h. Billa Strašnice
3. 10., 15–18h. Štěchovická 
(roh s ul. Solidarity)
6. 10., 7–11h. metro Strašnická

Vršovice
26. 9., 9–12h. Petrohradská 
(roh s ul. Ukrajinskou)
27. 9., 15–18h. Moskevská (před 
Vršovickým knihkupectvím)
1. 10., 9–12h. Trhy na Kubáni
3. 10., 9–12h. Moskevská (před 
Vršovickým knihkupectvím)
6. 10., 14–18h. Bohemka 
(roh s ul. Sportovní)

Zahradní Město
29. 9., 15–18h. před OC Květ 
(naproti poliklinice Jabloňová)

5. 10., 8–11h. před OC Květ 
(naproti poliklinice Jabloňová)
5. 10., 15–18h. před OC Cíl 
(ul. Topolová)

Záběhlice
1. 10., 14–18h. před kostelem 
u Hamerského rybníka

Malešice
4. 10., 15–18h. Počernická 
(zast bus Plaňanská)
5. 10., 8–11h. před 
poliklinikou Malešice

Dubeč
30. 9., 14-17h.  
vedle prodejny TESCO

Štěrboholy
24. 9., 10:30h. fotbalové 
hřiště, přátelský zápas 
Družstva fanoušků Bohemians 
a Odboru přátel Slavia
24. 9., 14:30h. komentovaná 
vycházka po bitevním poli 
(sraz u památníku)

Renata  
Chmelová
DO SENÁTU!

http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz/index.php/program
http://www.vlasta10.cz
http://www.vlasta10.cz


Co pro Vás znamená dob-
rovolnictví? Je někdo dobro-
volník, aniž o tom ví? 

Dobrovolnictví je činnost 
pro vzdálenější okolí bez ná-
roku na peněžní odměnu. 
Takto se každý den stává 
dobrovolníkem nespočet lidí 
mezi námi. Třeba jen na pár 
okamžiků. Ocenění vnímám 
pozitivně, ale je to hlavně 
ohodnocení práce všech čle-

nů naší organizace ČSOP 
„Natura, quo vadis?“ a jejich 
nezištné činnosti pro ostatní. 
Nejlepší odměnou pro mě je 
„jen“ dobrý pocit z toho, že 
můžu udělat něco užitečného 
pro okolí.

Živíte se účetnictvím a da-
němi a kompetentně radíte 
i neziskovým organizacím. 
Proč se zaměřujete právě na 
pomoc neziskovkám? 

Protože mám prostě velkou 
radost z toho, že přibývají lidé, 
kteří se věnují něčemu potřeb-
nému a sledují dobrý cíl. Li-
dem z neziskovek rádi poradí-
me, kde můžou získat peníze 
nebo jak můžou optimalizo-
vat účetní a daňovou stránku. 
Máme s tím pětadvacetiletou 
zkušenost. Úplně zadarmo to 
neděláme, ale jsme pro ně ro-
zumně dostupní.

Žijete v Malešicích a ve-
dete zde dětský a mládež-
nický oddíl. Pořádáte jed-
norázové i pravidelné komu-
nitní akce. Podílel jste se na 
zbudování naučné stezky. 
Důkazy velké lásky k  do-
movu… Co pro vás domov 
znamená?

Domov jsou pro mě v Male-
šicích hlavně lidé, kteří tady 
žijí. Spousta kamarádů, bez-
počtu známých, klientů, male-
šických sousedů, jež znám tře-
ba jen od vidění, ale potkávám 
se s nimi od dětství. Samozřej-
mě je to i krajina, architektura 
a historie města a místa. Ale to 
hlavní, co činí toto místo jedi-
nečným, je komunita lidí. Prá-
vě pro ně se snažíme pořádat 
akce a pokoušíme se je zapojit, 
aby byli sami aktivní. 

V minulém čísle Vlast-
ních novin jsme občany 
informovali o změnách na 
mapě Prahy 10, mj. i Male-

šic. Kde vidíte zdejší příleži-
tosti a hrozby? 

Malešice jsou zajímavým 
uskupením staré obce, síd-
liště a novostaveb. My s ini-
ciativou Naše Malešice se 
snažíme upozornit hlavně 
na několik památek ve sta-
rých Malešicích. Nechceme 
jen pasivně přihlížet tomu, 
jak nám odkaz našich předků 
mizí před očima. Aktuálně se 
nám podařilo získat v parti-
cipativním rozpočtu Prahy 
10 prostředky na vytvoření 
odpočinkového a  pietního 
místa u výklenkové kapličky 
v  Rektorské ulici. Chceme 
upozornit na tuto památku 
a následně zajistit i  její re-
konstrukci. Potřebujeme se-
hnat desítky vyjádření kvůli 
stavebnímu povolení, takže 
realizaci lze čekat až v příštím 
roce. Při úpravě tohoto místa 
chceme pro širokou veřejnost 
vytvořit energetický bod. Ne-
jde o zásuvku, kam si přijede-
te dobít svůj elektromobil, ale 
o místo, kam se budou moci 
přijít uvolnit a doplnit energii 
všichni z okolí. Věřím, že tím 
přispějeme k očištění krajiny, 
která zažila krvavé boje bitvy 
u Štěrbohol a v níž jsou pocho-
vány možná tisíce padlých…

Z vašich spolupracovní-
ků, dobrovolníků a občan-
ských aktivistů se stali za-

stupitelé Prahy 10 (Chmelo-
vá, Maršálek, Moravec). Co 
na jejich přestup z občanské 
společnosti do politiky ří-
káte?

Nenazval bych to „přestu-
pem“. Odnikud neodešli, stá-
le jsou a pracují mezi námi 
a sdílejí s námi naše starosti 
a pocity. Vstup těchto lidí, pro 
něž byla a je nezištná práce 
pro druhé samozřejmostí, 
z „nezisku“ do politiky jsem 
upřímně uvítal. Důvěru, 
kterou k  nim chovám, při-
blížím tím, že bych jim bez 
obav svěřil do opatrování svůj 

majetek. Svěřil jsem jim už 
ostatně své děti, a jen s těmi 
nejlepšími výsledky. Berou 
politiku jako službu lidem. 
Správa obecních prostředků 
v jejich rukou by znamenala 
konec netransparentního hos-
podaření. Nazvěme to správ-
ným jménem: konec kradení. 
Kdyby takových lidí v politice 
byla většina, nebyli bychom 
rozmrzelí nad jejím stavem 
i nad beznadějí, že ať zvolí-
me, koho chceme, nakonec 
to dopadne stejně.   

— Díky za Váš čas! 
Připravil Pavel Mareš

S podnikatelem a dobrovolníkem roku Tomášem Kloučkem o nezištnosti pro druhé, o Malešicích 
a jejich energii, o důvěře v bývalé aktivisty, kteří vstoupili do politiky, i o tom, co dělá domov domovem.

Moje škola, těsně pováleč-
ná, měla vynikající učitele 
a silné ideály. My děti jsme 
cítily, že společnost si dob-
rých učitelů váží. Dobře vy-
chovat a co nejlépe učit bylo 
hodnotou i v očích prostých 
lidí. Pochybuji, že by si ně-
který z  rodičů v  naší třídě 
dovolil být k učiteli hrubý, 
protože je bohatší než učitel. 
Nebo že by své dítě přímo na-
váděl k neúctě k učiteli…

Změna k horšímu  
za socialismu 

Komunisté v 50. letech cí-
leně likvidovali kvalitní uči-
tele. Naši oblíbení kantoři 
mizeli kvůli udání i během 
jednoho dne. Učit a nelhat 
bylo zatraceně nebezpečné. 
I když někteří dobří kantoři 
přežili, školství jako celek 

bylo silně poznamenáno. Za 
socialismu se změnil vztah 
společnosti k učitelům, ško-
le a vzdělání. I proto je dnes 
učitel na všech stupních 
placen nejbídněji ze všech 
absolventů vysokých škol. 
Ve srovnání s platem soudce 
je to až trapné. Ano, museli 
jsme obnovit právní stát, ale 
zároveň jsme měli víc mys-
let i na obnovu školství, kte-
ré bude vychovávat myslící 
a vzdělané občany…

Školství se stalo ušmudla-
nou Popelkou. To je ale sta-
tečná dívka, která se nedá. 
Díky tomu se dnes můžeme 
projít po školách, i v Praze 
10, kde jasně vidíme, co vše 
se od socialismu díky uči-
telům samotným změnilo. 
Zmizelo „přednášení“, děti 
aktivně pracují ve skupi-

Prvňáčci a učitelé jako vzor

NAŠE MALEŠICE
Iniciativa malešických občanů (www.malesice.eu), jež se 
dlouhodobě snaží prohloubit vztah místních obyvatel k místu, 
kde žijí. Tvoří ji dobrovolníci z místních spolků i lidé volně 
spolupracující, kteří mají k Malešicím citový vztah. Iniciativě se 
podařilo vybudovat městskou naučnou stezku sv. Josefa (2013). 
Organizuje akce pro veřejnost, jako je Den Země, setkání k výročí 
bitvy u Štěrbohol, sousedské slavnosti v rámci akce Zažít město 
jinak, architektonické vycházky, dětské dny, výtvarné soutěže aj. 
Usiluje o revitalizaci prostoru výklenkové kapličky v Rektorské ul.

I na Praze 10 začíná být velký nedostatek učitelů na 1. stupni ZŠ. Proč jich je 
málo a co chtít nejen od státu a města, ale také od rodičů a sebe samotných? 

Kreativita dětí jde ruku v ruce s jejich schopností  
zodpovědně spolupracovat na společném výsledku.
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Dobrý pocit z něčeho 
užitečného pro okolí

Tomáš Klouček (48), malešický patriot, podnikatel 
v oboru účetnictví a daně. Vede účetní firmu Peklo II, s. r. o., 
ve volném čase se věnuje obecně prospěšným aktivitám. 
Předseda místního spolku Českého svazu ochránců 
přírody (ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“), člen iniciativy 
Naše Malešice a spolku Kalokagathia Praha. V roce 2013 
jeden z vítězů dobrovolnické ceny Křesadlo v hl. m. Praha. 
V roce 2015 jeden z oceněných dobrovolníků Prahy 10.

nách, nenudí se, nepospá-
vají, protože každé má svůj 
úkol a spolupracuje. Vznikla 
pestrá škála škol, schopných 
přijmout i  děti, o  nichž se 
tvrdilo, že jsou nevzděláva-
telné. 

Velmi různí rodiče
I ta nejlépe fungující ško-

la je ale postavena před těž-
ko řešitelný problém: rodiče 
vychované v  režimu, který 
opomíjel individualitu dítě-
te, rodiče nespolupracující 
s učitelem. Žijeme v konku-
renčním světě, který ztratil 
základní morální normy. 
Rozpad rodiny, zbohatnutí 
ne díky vzdělání a  poctivé 
práci, ale podvody a kráde-
žemi… 

Když čekávám před školou 
na vnuky, bývám překvape-
na. Otec čeká na syna, aby 
ho bezpečně dovedl domů 
přes ulice narvané auty. Hra-
je si s mobilem, a když dítě 
přijde, hraje si klidně dál. 
Nepozdraví se. Táta se neze-
ptá synka, „jak bylo“, oba si 
nasadí sluchátka a pokyvují 
hlavou do rytmu. Dvě oddě-
lené bytosti ve dvou světech. 

šího počtu žáků 1. tříd, při-
stavovaly se nové třídy. Děti, 
pro které nebylo dost míst ve 
školkách, dorostly do školy. 
Zároveň se ale někteří nastá-
vající čtvrťáci a páťáci mu-
seli rozloučit se svými uči-
telkami. Proč? Tyto učitelky 
se musely kvůli nedostatku 
vyučujících ujmout prvních 
a druhých tříd.

Když Praha 10 řeší umís-
tění více prvňáčků na po-
slední chvíli, je to špatná 
vizitka předchozí garnitu-
ry. Nedostatek učitelů na I. 
stupni je ale problém nás 
všech, nejen úředníků na 
ministerstvu a  pedagogic-
kých fakult. Proč? Učitel už 

není pro děti a  dospívající 
vzor, jak tvrdil už před 30 
lety prof. Matějček. Dětem 
chybí impuls daný od rodičů. 
Úcta k dobrému učiteli vzni-
ká u rodičů, z jejich ocenění 
dobrého učitele, což se nijak 
nevylučuje s tím, postavit se 
učiteli nekvalitnímu. 

Nešetřme chválou tam, 
kde si to učitelé našich dětí 
a vnuků zaslouží! Projevená 
vděčnost za jejich práci se 
odrazí v jejich přirozené au-
toritě. Aby na ně jednou naše 
děti vzpomínaly s úctou jako 
na své životní vzory.   

— Ljuba Václavová, 
občanka Prahy 10, filmová 

dokumentaristka

Jindy se maminka po krát-
kém výslechu dítěte vrací do 
školy „navštívit“ učitelku 
– a  předtím dítěti sdělí, že 
si „to s  tou krávou vyřídí“! 
Vztah rodičů k  učitelům je 
opravdu hodně různý. Od 
jasně přátelského vztahu po 
výroky typu: „Bere desetinu 
co já, tak ať drží hubu!“ 

Dobré příklady táhnou
Jsou dnešní školy v  Pra-

ze 10 schopné pozitivně 
ovlivnit děti, kteří žijí víc 
ve virtuálním než reálném 
světě? Jistě. Můj příklad je 
ze ZŠ Karla Čapka. Škola má 
dobré školní výsledky i dob-
ře vedené odpolední druži-
ny. Děti chodí do skvělých 
kroužků malování, kreslení, 
keramiky, sportu i  záchra-
nářství. Jsou tu i  učitelé 
z  jiných zemí, takže děti 
vědí, že strach z  přistěho-
valců je přehnaný. Dětský 
sbor, vedený ukrajinskou 
učitelkou hudby, vystupuje 
na školních i mimoškolních 
akcích. Děti nadšeně spolu-
pracují: učí se tak klidnému, 
sebevědomému vystupování 
a zodpovědné spolupráci na 
společném výsledku. 

Koncem loňského roku se 
leckde řešilo umístění vyš-
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Zuzana Roithová, 
bývalá senátorka
Renata Chmelová lidem 
vrací důvěru v politiku. 
V to, že se každý, i ten 
zdánlivě slabší, může 
účinně domoci svých práv. 
A to je moc důležité.

Foto: Eva Rybníčková

http://www.vlasta10.cz


   Vedla jsem tým v úspěšné 
softwarové firmě. Měla jsem 
„svý jistý“. Pak mi ale přímo 
za domem chtěli zastavět 
Trojmezí  – největší zelenou 
plochu v Praze 10.

   Šla jsem a s pomocí 
dalších nasbírala 16 000 
podpisů pod petici, která 
tomu zabránila. Trojmezí 
zůstává naštěstí zelené. 

   Začala jsem se zajímat 
o to, co dělají občanské 
iniciativy a spolky v Praze 
10. Zjistila jsem, že máme 
mnoho společného, a tak 
jsme se začali potkávat. 
Vstřícná k nám byla ze 
začátku i radnice.

   To se ale rázem změnilo 
s plánem zdejších kmotrů – 
vystavět na Hagiboru radnici 
za miliardu. Řekli jsme s vámi 
STOP miliardové radnici 
a špatný nápad byl pryč.

   Sama jsem při této 
petici nasbírala přes 3000 
podpisů. V tu dobu jsem ale 
už věděla, že jestli chci něco 
změnit k lepšímu, musím do 
politiky.

   Založila jsem VLASTU 
– koalici občanů Prahy 10, 
KDU-ČSL a LES s podporou 
Pirátů a šli jsme do voleb. 
Získali jsme od vás  
skoro 18 % a já od vás  
dostala úplně nejvíc hlasů. 

   Měli jsme v programu 
úplně obyčejné věci. Aby se 
u nás přestalo špatně 
hospodařit a nemanipulovalo 
se s veřejným prostorem. 
A aby se využil obrovský 
potenciál vás, lidí z Prahy 10.

   „Stará parta“ neslyšela  
na několik férových nabídek 
k vládnutí, a tak jsme skončili 
v opozici. I odsud se ale dají 
dělat velké věci!

   Zacpali jsme několik 
„penězovodů“. Odhalili jsme 
pětimilionový tunel a zásadní 
bezpečnostní nedostatky na 
Horském hotelu, kam jezdí 
naše děti na školy v přírodě. 
To není málo.

   Jen díky našim hlasům 
prošel rozpočet Prahy 10  
na rok 2016 – bez výdajů  
na zbytečnosti, zato s více 
penězi pro pomáhající 
a neziskové organizace. 
Jsme obcetvorná opozice:  
díky nám se pomalu  
rozvíjí mobilní hospicová 
péče a zprůhledňuje 
rozhodování.

   Pomáhám vám proti 
developerům, kteří nemají  
cit pro dané místo ani pro 
krajinu. Nyní třeba na 
Zahradním Městě (OC Květ) 
nebo  ve Strašnicích (výšková 
budova ve Štěchovické).  
Když chci, pomůžu – neříkám 
jako jiní, že to nejde.

Rodiny, neziskové organizace, sportovci, 
senioři, mladí lidé, ti všichni potřebují zastání. 
Jako senátorka můžu pořádat veřejná slyšení 
a kulaté stoly s odborníky, a přispět k přípravě 
lepších zákonů. Propojím občany s lidmi z praxe. 
Dělám to léta a jde mi to velmi dobře.

Zdravé město, kde se dobře žije
Bojuji přes 8 let za důslednou ochranu 
pražské přírody a krajiny. Chci, aby se města 
rozvíjela podle pravidel, a ne chaoticky. Chci, 
aby zákon citelněji trestal černé skládky.

Finančně dostupné bydlení
Budu pracovat na koncepci dostupného bydlení. 
Ne úplně důstojné bydlení trápí více než jen 
5 % nejchudších domácností, jichž se týká 
tzv. sociální bydlení. Dostupnější bydlení chci 
hlavně pro rodiny s malými dětmi a seniory. 

Systémové financování 
sportu a kultury
Sport a kultura dávají lidi dohromady a smazávají 
umělé sociální rozdíly. Sport učí fair play a kultura 
upevňuje mezilidské vazby. Chci lepší financování 
sportu a kultury na celostátní i místní úrovni. 
Jasná pravidla a systém místo nepřehledného 
financování, které závisí na libovůli mocných!

Chcete zachovat pěkný kus místa ve svém okolí? 
Potřebuje v něčem podpořit vaše škola nebo 
památka? Senátorka může k těmto věcem  
mluvit na zastupitelstvu hlavního města,  
kdykoli o to požádá (na rozdíl třeba od starosty).  
Senátorku jako já si nedovolí obejít.

Dostupná pro lidi,  
nejen pro kuloáry
Spolu s vámi pojmenuji hlavní problémy  
ve vašem okolí a budu tlačit na nápravu.  
Podařilo se mi to v Trojmezí, u miliardové  
radnice i u Horského hotelu na Černé Hoře. 
Budu vaše vlastní senátorka:  
minimálně jeden den v týdnu přímo v terénu  
pro vás a u vás. 2x měsíčně Praha 10,  
1x měsíčně Dubeč, 1x Štěrboholy.

Místní ombudsmanka
Lepší územní plán pro Prahu = dobrý život + dobré 
bydlení. Budu vám otevírat dveře na pražském 
magistrátu. Zapojím občany do rozhodování o místě, 
kde žijí. Pomůžu místním sdružením i jednotlivcům 
vstupovat do projednávání změn územního plánu.
Na včasné vzájemné komunikaci vyděláme 
všichni. Proto propaguji participaci.

Rolí Senátu je být „opravnou zákonů“. Malé 
změny k lepšímu znamenají klidnější život 
pro všechny. Naopak mezery v paragrafech 
nahrávají lobbistům a kmotrům. Umím dát 
dohromady odborníky a hledat konsenzus. 
Ze Senátu mi to půjde ještě líp!.

Aby občan věděl, co se děje  
– otevřená správa věcí veřejných
Prosazuji otevřená data ve veřejné správě. 
Zveřejněná data umožňují kontrolovat, 
jak se hospodaří s našimi daněmi. Přístup 
k informacím není samoúčelný. Umožňuje 
občanům zapojit se lépe do rozhodování.

Průhlednější hospodaření 
s veřejnými prostředky
Chci rozšířit pravomoce kontrolních 
výborů zastupitelstev. Aby měly právo 
kontrolovat efektivnost hospodaření, což 
teď nejde. S našimi penězi se musí nakládat 
opravdu s péčí řádného hospodáře.
Chci prosadit účinnější kontrolu městských 
akciových společností. Říkám STOP 
neprůhledným, nekontrolovatelným a často 
velmi ztrátovým městským akciovkám.

Senátor toho může docela hodně. Stačí jen, když nebude v Senátu pospávat!
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Budu  
pomáhat

Budu hájit  
vaše zájmy

Budu opravovat 
chyby v zákonech

To se mi povedlo

A s tímhle jdu do Senátu

Z vaší podpory,  
kmotrům navzdory!

Renata  
Chmelová
DO SENÁTU

Zvolte mě do Senátu a získáte opravdové zastání!

telefon 724 022 964www.RenataChmelova.cz 
#renatadosenatu 3

7. a 8. října 2016
VOLBY DO SENÁTU

Zvolte mě a já za Vás  
nepřestanu bojovat!

Teď mě čeká další důležitý krok. 
Kandiduji do Senátu, abych mohla 
dělat to, v čem vidím největší 
smysl: pomáhat Praze 10.

http://www.vlasta10.cz
https://www.pirati.cz
https://www.pirati.cz
https://www.pirati.cz
https://www.pirati.cz
https://www.pirati.cz


Koho napadlo rekonstru-
ovat bitvu u Štěrbohol? A jak 
náročné byly přípravy? 

V řijnu 2002 jsme s kroni-
kářem Štěrbohol panem Pláte-
níkem a starostou panem Ur-
banem začali uvažovat o akci, 
která by ke zdejšímu pietnímu 
místu a obnovenému pomníku 
připoutala větší pozornost míst-
ních i  zahraničních zájemců 
o dějiny sedmileté války. Měli 
jsme docela štěstí v  tom, že 
jsme viděli několikrát úspěšně 
vyzkoušenou oslavu vítězné bitvy 
u Kolína, kterou organizoval Ing. 
Jiří Sissak. A tak jsme v roce 2006 
u nového pomníku položili kytici 
a v roce 2007 předvedli ukázku 
bitvy pro potomky obou padlých 
maršálů i veřejnost.

O té bitvě víte spoustu de-
tailů, které se jinde jen tak 
nedočteme. Odkud čerpáte? 

Čerpám z  mnoha historic-
kých i literárních pramenů vo-
jenských i civilních. Množství 
detailů souvisí s tím, že se neo-
mezuji jen na česky psanou lite-
raturu, ale jdu i do rakouských, 
německých, francouzských a an-
glických pramenů.

Co Vás při tom nejvíce za-
ujalo? 

Asi to, že když se snažíte 
dobrat jednoznačné odpovědi 
na nějakou otázku, otevírají se 
před vámi další otázky a překva-
pení. Jedinečné je to, že na obou 
stranách padnou současně oba 
nejvyšší štábní velitelé – skoro 
ve stejnou dobu a jen několik set 
metrů od sebe. A bratr pruské-
ho krále se málem utopil v roz-
vodněném potoku… (směje se). 
Zajímavé je i to, že na území mo-
narchie existovalo exteritoriální 
území cizího státu. U jedné ves-
nice na okraji Prahy!

Odkud znáte a proč pod-
porujete Renatu Chmelovou?

Všiml jsem si jí na zajíma-
vých setkáních v pobočce Měst-
ské knihovny v Praze 10 (Dům 
knihy v Ruské ul.). Je cílevědo-
má, má o svůj volební obvod 
zájem a  její dosavadní práce 
v  zastupitelstvu už přinesla 
konkrétní výsledky. Dovede há-
jit zájmy občanů, kteří chtějí 
bydlet a žít v příjemném pro-
středí, k němuž mají vztah.   

— Za rozhovor děkuje 
Veronika Žolčáková

V čem je myšlenka praž-
ských přírodních parků aktu-
ální? A co ji ohrožuje?

Když byla v roce 1974 Dubeč 
a s ní dalších 30 (dříve samo-
statných) obcí normalizační 
zlovůlí připojena k Praze, zís-
kalo hlavní město stovky ki-
lometrů hodnotné středočes-
ké krajiny, s níž si nedokáže 
dodnes úplně poradit. Parta 
zapálených, odborně zdat-
ných lidí z Prahy 10, která se 
tenkrát zabývala ochranou 
přírody, brzy pochopila, že je 
třeba tato vzácná místa, která 
Praha nově získala, chránit. 
Vytvořili jsme nejdřív pro Pra-
hu 10 a pak i pro celé hlavní 
město koncepci, vytrvale ji 
propagovali a posléze i prosa-
dili. Už v roce 1984 byly vyhlá-
šeny dvě první oblasti klidu, 
podle nového zákona přírodní 
parky Říčanka a Botič-Milíčov. 

Dnes je podle našeho původ-
ního projektu vyhlášeno už 
11 přírodních parků, které by 
měly chránit to nejcennější, 
co v  pražské krajině máme. 
Zdůrazňuji slova „by měly“, 
protože tlak na jejich zástavbu 
je šílený a protitlak těch, kdo 
si uvědomují, o co bychom tím 
přišli, často nestačí. Vše souvi-
sí s problematikou územního 
plánování v hlavním městě…

Co považujete v Dubči za 
svůj největší úspěch? 

Kdo dnes ví, že v 70. letech 
existoval vážně míněný záměr 
sevřít Říčanku do betonových 
panelů? Kdo ví, že Rohožník, 
cíl procházek mnohých z nás, 
měl být cvičištěm Svazarmu? 
Každý kus dubečského katast-
ru v sobě skrývá nějakou his-
torii – někdy s dobrým a jindy 
bohužel se špatným koncem. 

Tyto příběhy by vydaly na kníž-
ku. Fakt, že území kolem Ří-
čanky si uchovalo svůj půvab 
a přírodní hodnoty a že histo-
rická centra Dubečku a Dub-
če se vyvarovala nejhorších 
stavebních zrůdností, ve mně 
vyvolává pocit uspokojení. 
Krásné věci by neměly mizet 
ze světa. A potěšení z pěkného 
okolí, o němž mluví náhodní 
návštěvníci, jež oslovuji při 
svých pochůzkách v terénu, 
vnímám i  jako poděkování. 
Věnoval jsem tomu velkou část 
svého života. Naše městská 
část má ve znaku dub. Mám 
radost, že ani naše současné  
zastupitelstvo se svým posto-
jem k zeleni a krajině tomuto 
symbolu nezpronevěřuje.

Jak a při čem jste poznal 
Renatu Chmelovou? 

Před asi deseti lety propukla 
kauza Trojmezí. Krásný pro-
stor nad Botičem mezi Hosti-
vaří a Záběhlicemi láká nejen 
maminky s dětmi a milence, 
ale v nemenší míře i tzv. „de-
velopery“. Paní Renata byla od 
počátku v popředí těch, kdo 
se nechtěli smířit s plánova-
nou devastací území, které 
je součástí přírodního parku 
Hostivař – Záběhlice. A tady 
leží počátek naší spolupráce 
i mé úcty k ní: patří ke všem 
těm, kdo v naší vlasti zápasí tu 
o studánku, tu o lipovou alej či 
padající historický mlýn. Lidé 

jako ona mi dodávají víru, že 
nejsme tak špatný národ. 

Trojmezí, stejně jako de-
sítky dalších přírodních míst 
v Praze, musí být zachováno, 
jen tak totiž hlavní město zů-
stane místem pro kvalitní ži-
vot. Tuto zásadní otázku by 
si měli klást tvůrci nového, 
v bolestech se rodícího Me-
tropolitního územního plá-
nu. V návrhu, který byl zve-
řejněn, se skrývají jak určité 
naděje, tak obrovská rizika. 
Na jedné straně ti, kdo chtějí 
všechno zpeněžit: krásu, kra-
jinu i budoucnost. Na druhé 

straně – a tady najdeme i paní 
Renatu – stojí lidé s vírou, že 
existuje i  jiný způsob života 
a jiné měřítko hodnot. 

Co může Renata přinést 
lidem jako senátorka?

Většina politiků, které 
znám osobně nebo z médií, 
vstupují do politiky, aby v ní 
byli – a až potom si hledají té-
mata, v kterých by se mohli 
uplatnit. U ní je to úplně na-
opak. Začínala od nuly jako 
občanka a obyvatelka Prahy 
10, kterou štvaly plány na 
zničení Trojmezí. Všechno, co 

dělá, vychází z jejího zaujetí 
pro věc a  původní neústup-
nosti. To je pro mě zárukou, 
že nesklouzne do planého 
politikaření. Už dnes Renata 
spolupracuje s řadou lidí na 
novém územním plánu a její 
vstup do Senátu tuto spolu-
práci posune ještě na vyšší 
úroveň. Jsem přesvědčen, že 
ze svých názorů na kvalitu 
příměstské krajiny neustoupí. 
A protože nás okolo územního 
plánu čekají nelehké zápasy, 
vidím v její účasti na tomto 
dění i její největší přínos pro 
naši městskou část.  

Vlastní noviny
Pro občany Prahy 10 vydává koalice VLASTA volby 2016

Rozhovor šéfredaktora Vlastních novin Pavla Mareše s dlouholetým místostarostou Dubče Josefem Moravcem o pražské krajině, ohrožených  
přírodních parcích, potěšení z pěkného okolí i jiných hodnotách, než jsou peníze. A také o tom, proč ve volbách podpoří Renatu Chmelovou.

Myslím, že krásné věci  
by ze světa neměly mizet

Ve Štěrboholech proběhla 
v r. 1757 nebývale krvavá 
bitva mezi vojskem 
císařovny a královny 
Marie Terezie a pruskou 
armádou, jíž velel král 
Fridrich II. Pro Rakousko 
toto střetnutí skončilo 
prohrou, přestože bitvu 
zahájilo z výhodnějšího 
postavení. Plně se zde 
projevila vojenská 
genialita pruského krále. 
Jeho vítězný útočný tah 
ostatně dodnes nese 
název „Pražský manévr“. 
Pruské vítězství bylo ale 
vykoupeno vysokými 

ztrátami. Padlo 14 tisíc 
Prusů a ti pak Fridrichovi 
chyběli v následující bitvě 
u Kolína, jež skončila 
velkým rakouským 
vítězstvím. Vlastní noviny 
mluvily s panem Milanem 
Hálou o rekonstrukci 
této bitvy v roce 2007 
i o tom, proč podporuje 
Renatu Chmelovou na její 
cestě do Senátu. Zveme 
vás nejen k senátním 
volbám (7. a 8. října), ale 
i na zajímavou vycházku 
s panem Hálou (24. 9., 
pozvánka v rámečku).

Velké dějiny se mnohdy odehrávají za našimi humny.

Odkud do Prahy přišli Prusové? Kde na ně 
čekala rakouská armáda? Kde sídlilo velitelství 
a nemocnice? Jak probíhalo zásobování? 
To a mnohem více se dozvíte na komentované 
vycházce s Ing. Milanem Hálou, která  
se koná v sobotu 24. 9. 2016 od 14:30 hod. 
Sraz na konci ul. U radiály (u památníku bitvy 
v štěrboholském parčíku). Vstup je zdarma!

Zveme vás na zápas Družstva fanoušků Bohemians 
1905 a Odboru přátel Slavie Praha. Koná se na 
fotbalovém hřišti ve Štěrboholech v sobotu  
24. 9. 2016 od 10:30 hod. Utkání, v němž si zahrají 
i zasloužilí hráči obou klubů, okomentuje fotbalový 
komentátor a generální manažer SK Slavia Praha 
Jiří Vrba. Vstup je zdarma! Přímý přenos můžete 
sledovat na facebookové stránce Renaty Chmelové.

Milan Hála v dobové rakouské uniformě, „dekorován“ Renatou Chmelovou.

Přijďte na vycházku!

Přijďte na fotbal!

DUBEČ

ŠTĚRBOHOLY

Nádherné louky pod Rohožníkem jsou kusem pražské 
krajiny, kterou stojí za to uchovat pro další generace.

Pražský manévr u Štěrbohol
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David Kašpar, ředitel 
Praha 14 kulturní, p. o. 
Politika není zrovna lehké 
řemeslo a moc lidí v Praze 
ho neovládá. Renata díky 
své energii, vytrvalosti 
a odvaze je světlou nadějí, 
že politika má své talenty.

Josef Moravec

http://www.vlasta10.cz


V květnu jsme vás „za pět 
minut dvanáct“ informovali 
o chystané výškové budově ve 
Štěchovické ul. vedle hotelu 
Juno. Kromě koalice Vlasta 
sledovali celé dění i  místní 

občané, kteří se velmi efek-
tivně začali sami organizovat 
v odporu vůči tomuto projek-
tu. Události nabraly spád a in-
vestor sám nakonec své plány 
prozatím vzdal. Co bude dál? 

Začátkem června jsme na 
základě výzvy uveřejněné ve 
Vlastních novinách uspořádali 
setkání se zhruba 50 místními 
občany. Ti při věcné diskusi in-
formovali Renatu Chmelovou 
o své petici a pobavili se s ní 
o dalších krocích, které by bylo 
možné v této konkrétní situaci 
udělat. Renata Chmelová jim 
prezentovala možnosti, kte-
ré mají, a podělila se s nimi 
o praktické zkušenosti z petice 
Za zelené Trojmezí. Na druhé 
schůzce, s představiteli SVJ, 
se zpřesňovaly další kroky ze-
jména ve vztahu k orgánům 
Prahy 10. 

Petice získala víc než 1000 
podpisů občanů této části 
Strašnic a mluvilo se o ní i na 
červnovém zastupitelstvu. 
Následně byly podány velmi 

kvalitní připomínky k procesu 
EIA („správní proces posuzo-
vání vlivů stavby na životní 
prostředí“) a  magistrát roz-
hodl, že musí být projednány. 
Sedm dní od tohoto rozhod-
nutí ale investor svoji žádost 
sám stáhl, a tím posuzování 
projektu ukončil. Mělká slova 
senátorky Cabrnochové, která 
předsedá komisi pro územní 
rozvoj, o tom, že „proti tomu 
nelze nic dělat“, jsou příznač-
ná. Jaký kontrast vůči přesně 
zamířeným argumentům obča-
nů, které investora od dalších 
úmyslů zatím odvrátily!    

— Pavel Mareš

Čtyři roky se projednával 
na komisi územního rozvoje 
a rok ve výboru pro životní 
prostředí Prahy 10 záměr ná-
stavby na obchodní centrum 
Květ. Celá věc končí fraškou. 
Ukázalo se, že v projektu byly 
chyby ve výpočtech koeficien-
tu zastavěnosti a není možné 
jej realizovat. Jak to tedy, že 
byl znovu a znovu předkládán 
k projednání? 

Pamatujete? Těsně před 
komunálními volbami 2014 
získala nástavba na OC Květ 
„zelenou“. Developer získal 
souhlas s odprodejem okol-
ních magistrátních pozemků 
a  příslib projednání změny 
územního plánu. Tehdy se 
probudili místní občané, kteří 

založili spolek Bezpečný Květ, 
uspořádali petiční akci s více 
než 1000 získaných podpisů 
a začali projekt bombardovat 
připomínkami. Developer 
projekt zmenšil, aby ho ne-
zasáhl proces EIA (viz výše), 
a  nakonec stáhl i  žádost 
o změnu územního plánu. 

Teď, v  červnu 2016, vyšlo 
najevo, že projekt byl připra-
ven na základě špatného ověření 
přípustných koeficientů míry 
zastavěnosti daného území. Ve 
skutečnosti tedy nad OC Květ 
může být postavena budova 
pouze s jednopatrovou nástav-
bou! 11patrový panelák tu podle 
všeho definitivně skončil.    

— Milan Maršálek

Vyhlídky, v čem a jak bude-
me žít my i naše děti v nejbliž-
ších desetiletích, jsou nejasné. 
Přípravu nového územního plá-
nu pro Prahu probírají média, 
kritizují odborníci, komentují 
developeři. Vyjádřují se archi-
tekti i právníci, ale také veřej-
nost dotčená konkrétním sta-
vebním záměrem, stejně jako 
neziskové a veřejně prospěšné 
organizace. Ministerstvo pro 
místní rozvoj upozornilo, že 
návrh nového územního plánu 
pro Prahu nesplňuje zákonné 
podmínky a jeho tvůrci vysta-
vují hlavní město možným 
žalobám… Zároveň se v Zastu-
pitelstvu hlavního města za-
čaly opět projednávat změny 
současného územního plánu. 
A to i ty zrušené soudem!

Netýká se nás to?  
Zdání klame

„Územní plán“ je opravdu 
široké téma, ikdyž se zdá, že se 
nás přímo netýká. Novostavby, 

rozvojová území, koeficienty… 
Co na to říct, když někdo bydlí 
na hotovém sídlišti nebo v blo-
ku rodinných domků? Kdo má 
všem těm termínům rozumět?

Jenže pak náhle „uhodí“! 
Přijde investor a  doslova za 
humny vám chce postavit něco, 
co se vám strašně nelíbí. Neho-
dí se to na dané místo, zjevně 
vám to zkomplikuje život, par-
kování, kapacitu školek a škol 
atd. A pán či paní radní mlčí 
nebo jsou podivně pasivní... 
Je zjevné, že jde jen o peníze. 

Většina z nás přitom pro-
ti samotnému stavění nic 
nemá. Ať se staví – ale s mí-
rou, s ohledem k sousedům 
nebo k místní školce! A ať se 
probůh nestaví baráky jako 
vystřižené z Pankrácké pláně!

Dobrý život,  
dobré bydlení v Praze

Kandiduji do Senátu, 
abych vám či vašim známým 
v podobné situaci pomohla. 

Dobrý územní plán znamená 
dobrý život a  dobré bydlení 
v Praze. Snad v tom můžu být 
užitečná. Jako senátorka s tím 
můžu hodně udělat. Co chci? 
A co můžu ovlivnit?

1  Budu tlačit na to, aby  
staré změny územního plánu 
byly ponechány u ledu. Kdysi 
je protlačili developeři spo-
lupracující s nechvalně zná-
mými politiky Bémovy ODS 
a Březinovy ČSSD. Teď změny 
„spí“, ale můžou se kdykoli 
vytáhnout a schválit. 

2  Můžu svými zkušenost-
mi přispět ke kvalitnímu do-
končení nového Metropolitní-
ho územního plánu. Senátor 
má autoritu v celé Praze. Když 
do územního plánu šikov-
ně zapojíme Pražany, může 
z toho být dílo, se kterým bu-

deme spokojeni. A naše děti 
na to budou jednou hrdé.

3  I jinak zmůže senátor-
ka hodně. Kdo chce a v senátu 
nepospává, má z jistého úhlu 
pohledu více možností než 
starosta. Kontakt s ní nemůže 
odmítnout ani ministr, který 
k územnímu plánu připravuje 
zákonný rámec. 

4  Senátor může také, 
kdykoli o to požádá, vystou-
pit na Zastupitelstvu hlavní-
ho města. Právě to schvaluje 
změny současného územní-
ho plánu i nový Metropolitní 
územní plán. 

5  Chci v  Senátu zúročit 
své zkušenosti a  zapojovat 
veřejnost do řešení veřejného 
prostoru. Nejhorší je utajo-
vání, schovávání se před ve-
řejností a více či méně skrytá 
korupce. Naopak, není nad ra-

dost ze spolupráce, včasného 
zapojení veřejnosti a z chyt-
rých nápadů úplně obyčejných 
lidí. Celkový výsledek se nako-
nec líbí všem. 

Politika je umění možné-
ho. A já dodávám: Někdy se 
i nemožné věci stávají mož-
nými!  

Nezavřu se do kanceláře 
na Malou Stranu, ale budu se 
pravidelně pohybovat ve všech 
čtvrtích Prahy 10, jako tomu 
je ostatně už teď. Hájím náš 
společný zájem: rozumný roz-
voj hlavního města a co nej-
kvalitnější život v Praze 10, 
Dubči a Štěrboholech. 

Vlastní noviny
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Víte, že na podzim můžete ovlivnit budoucnost svého blízkého i širšího okolí? A že to bude na desítky let? 
Chystá se projednávání dlouho očekávaného nového Metropolitního územního plánu. 

Tohle jsme spolu s vámi stopli!

Když náhle uhodí...

Monstrum má utrum!
Chyba, nebo úmysl?

STRAŠNICE

Renata Chmelová, členka 
Komise pro územní 
rozvoj za koalici Vlasta:  
Místní se věcně domlouvali, 
rozdělili si úkoly a postupovali 
společně. Bylo mi radostí a ctí 
jim při tom radit. Najít klíčové 
informace si přitom museli 
sami. Praha 10 zrušila noviny, 
v nichž bychom veřejnost 
o tomto zhůvěřilém plánu jistě 
informovali. Vlastní noviny,  
financované zčásti i z darů 
občanů Prahy 10, zde přispěly 
k osvětě. To, že Strašničtí sepsali 
petici a podali připomínky, 
mělo velký smysl. Neznamená 
to ale, že ten samý investor už 
zde nemůže nic stavět. V jeho 
zájmu je ale přijít s projektem, 
který bude k okolí i k těm, kdo 
tu žijí, přívětivější a nebude se 
snažit jen vytěžit maximum 
peněz. Budu to bedlivě sledovat.

Renata Chmelová, členka 
Komise pro územní 
rozvoj za koalici Vlasta:  
Neuvěřitelné! To opravdu nebyl 
schopen dotyčný úředník MČ 
Praha 10, s kterým investor 
projekt konzultoval, ověřit 
splnění koeficientů míry 
zastavěnosti? Opakovaně jsem 
se na to tajemníka komise 
pro územní rozvoj ptala. Vždy 
mi ústně tvrdil, že koeficienty 
jsou v pořádku, ale na výzvu, 
aby to dodal písemně, mi 
nikdy neodpověděl. Díky 
tlaku místních občanů se 
podařilo prosadit zrušení 
příslibu minulé, „richterovské“, 
komise územního rozvoje 
Prahy 10. Žádost o změnu 
územního plánu, který by 
umožnil tuto stavbu, tak 
projednávána nebude.

Jana Kratochvílová, 
obyvatelka sousedícího 
domu v Sečské:  
Mám radost! Je to důkaz toho, 
že ne každý na první pohled 
marný boj musí být prohraný. 
Když něčemu věřím, nebo 
s tím naopak nesouhlasím, 
má cenu se rvát a nevzdat 
se hned na začátku! 

Petr Mikysek, 
místopředseda spolku 
Bezpečný Květ:  
Šlo ze strany příslušných 
úředníků jen o nepozornost? 
Ať je to jakkoliv, je vidět, že má 
smysl se zajímat o to, co se 
kolem vás děje a má smysl  
se postavit proti tomu, co se 
vám z rozumných důvodů  
nelíbí. Vítáme tento vývoj,  
ale zůstáváme nadále bdělí. 

Červnová 
debata s občany 
o „komplexu 
Štechovická“  
v kavárně divadla 
na Solidaritě 
přinesla na 
podzim plody. 
Investor zatím od 
záměru odstoupil. 

NA HAMRU 
NAČERNO
Severní část Hamerského 
rybníka se díky Sportovnímu 
areálu Hamr za posledních  
15 let změnila k nepoznání. 
Část areálu však byla postavena 
bez stavebního povolení.
Přestože se o tomto problému 
obecně ví (už v říjnu 2012 
o něm psaly Noviny Prahy 10 
a po povodních v roce 2013 
server Aktuálně.cz), řada 
tenisových kurtů, část budovy, 
kde je restaurace, a polovina 
rodinného domu člena 
představenstva Hamr-Sport, a. s., 
jsou stále černými stavbami. 
Vlastník areálu teď uvažuje 
o stavbě další sportovní haly 
směrem k Záběhlické ul. 
K realizaci však potřebuje 
změnu územního plánu. 
Požádal o vyjádření městskou 
část Praha 10. Z projednávání 
komise pro územní rozvoj 
byla tato žádost už dvakrát 
stažena právě kvůli černým 
stavbám v areálu. 
Dříve byl tento areál 
privilegovaným partnerem 
městské části při různých 
sportovních, ale také 
společensko-celebritních 
jednorázových událostech 
za stovky tisíc korun. To se 
změnilo. Budeme sledovat 
férovost přístupu k „Hamru“, 
pokud jde o legalizaci černých 
staveb i o sportovní dotace.  

—  Martin Moravec

POTKEJME SE SPOLU
telefon 724 022 964

www.RenataChmelova.cz
#renatadosenatu

Těším se na vás!

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

ZAHRADNÍ MĚSTO

Bytový a administrativní 
komplex Štěchovická (ideová 
ilustrace možné zástavby). 
Foto a kresba: koalice VLASTA 
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V  minulém čísle Vlast-
ních novin jsme vás stručně 
informovali o rezignaci Mila-
na Mračka na zastupitelský 
mandát dne 26. 2. Důvodem 
rezignace bylo jeho pravo-
mocné odsouzení Městským 
soudem v Praze 24. 2. 2016. 
Za uvedení nepravdivých in-
formací v  žádosti o  dotaci, 
která se týkala podporova-
ného bydlení v Ústí nad La-
bem-Předlicích, dostal 3 roky 
s podmíněným odkladem na  

5 let (kvalifikováno jako dotač-
ní podvod). Vrátit musí i celou 
dotaci ve výši 4,5 mil. Kč. 

Milan Mraček okamžitě 
odstoupil. Na našem webu 
jsme ihned uveřejnili i  jeho 
prohlášení: „Výrok soudu 
o své vině respektuji, i když 
se s ním neztotožňuji. Po pro-
jednání případu před soudem 
jsem si vědom chyby, kterou 
moje žádost o dotaci obsaho-
vala – parcela, o niž se jedná, 
je v zátopovém pásmu. V oka-
mžiku podání žádosti jsem 
o této chybě nevěděl. I když 
se chystám podat dovolání, 
plně si uvědomuji, že tento 

stav není slučitelný s řádným 
vykonáváním povinností za-
stupitele. Vzdávám se svého 
zastupitelského mandátu 
a omlouvám se všem, které 
jsem zklamal.“ 

Na uvolněné místo na-
stoupila den poté Lucie Sed-
mihradská, odborná asis-
tentka na Katedře veřejných 
financí Vysoké školy eko-
nomické v  Praze. Zájemce 
o  další souvislosti případu 
odkazujeme na článek serveru 
Aktuálně.cz z  15. 3. 2016 
„Majitel domu v  Předlicích 
podle soudu zneužil dotace, 
ale nájemníci ho milují“.  

Renata Chmelová
lídr koalice VLASTA 

územní rozvoj, bytová politika
nestraník

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

nestraník

Ing. Martin Moravec
kultura, sport

nestraník

Mgr. Pavel Mareš
školství, sociální oblast,  

zdravotnictví
KDU–ČSL

Ing. Milan Maršálek
životní prostředí,  

granty
nestraník

Zastupitelé 
koalice 
VLASTA

Senioři mají kluby, ale 
mladí lidé někde pod stře-
chou, zadarmo a jen trošku 
„pod dozorem“, přitom po 
svém a dobrovolně, být ne-
můžou. I proto jsme v břez-
nu žádali v rozpočtu o část-
ku, která by na místě bývalé 
školky, dál od obytné zástav-
by a přitom u cyklostezky při 

Botiči, umožnila vznik nízko-
prahového zařízení pro děti 
a mládež.

V oblasti Vršovic poslední 
léta působí terénní pracov-
níci, kteří uskutečnili něko-
lik set kontaktů s mladými 
lidmi, trávícími volný čas 
rizikovým způsobem. Kdyby 
přitom mohli být jinde než 

v parcích a hernách, byla by 
většina z nich jen ráda. Naše 
zkušenost říká, že se práce 
v  terénu skvěle doplňuje 
s  místem, kam lze mladé 
jednoduše pozvat. Funguje to 
tak na Žižkově s Ulitou a nově 
i v Nuslích.

Co v  takovém zařízení 
bývá? Místnost na tancová-

ní, pobytová místnost, počí-
tače, fotbálek. Možnost dát 
si čaj, občerstvit se, zorga-
nizovat kroužek, něco jako 
zkušebna pro kapely, místo 
na cvičení. Hlavně zde ale 
jsou školení pracovníci, kte-
ří budou s klienty pracovat, 
mluvit a pak to pro Prahu 10 
písemně zpracují. Z výsled-

ku profitují všichni. Mladí 
lidé z vlídného a podnětného 
prostředí, my ostatní z toho, 
že náš kluk nebo holka mají 
kam jít, je tam bezpečno 
a jsou tam jeho vrstevníci. 
A to není málo. 

— Olga Richterová, 
Miloslav Müller,  

zastupitelé koalice Vlasta

Přijít jen 
tak někde 
pobejt
V Praze 10 máme různé možnosti sportování 
i spolkové činnosti. Týkají  se velmi často těch 
nejmenších a těch nejstarších. Ale pro mladé 
lidi je přijít a „jen tak někde pobejt“ těžší.

Zastupitel koalice 
Vlasta Pavel Mareš 
(KDU-ČSL) byl svojí 
stranou nominován 
a v březnu 2015 se stal 
členem dozorčí rady 
Pražská plynárenská 
Holding, a. s. 
Informujeme o jeho 
činnosti v dozorčí radě, 
výši odměn i tom,  
komu část z nich 
věnoval. Ve dvou 
případech jde 
o organizace sídlící 
v Praze 10.

Předmětem podnikání 
PPH, a. s., je správa majet-
kových účastí právnických 
osob holdingu, tedy PP a. s., 
a zefektivňování této sprá-
vy. Mareš byl nominován do 
tohoto kontrolního orgánu 
společnosti Radou hl. m. Je 
spoluodpovědný za kontro-
lu činnosti představenstva, 
hájí zde veřejný zájem. Za 
kontrolu ručí celým svým 
majetkem. 
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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

Odpovědnost, odměny, charita

Proč rezignoval zastupitel Vlasty

Renata Chmelová navštívila starostu Prahy 7 Jana Čižinského, aby se blíže seznámila s tím, jak řešit nové sídlo radnice. 
Mezinárodní architektonická soutěž přinesla kvalitní řešení za přiměřené peníze. Vzor pro ostatní městské části. 

Gutovku navštěvuje specifická subkultura mladých. Nízkoprahová zařízení mají 
intimnější atmosféru. Obojí ve výsledku předchází různým hrozbám z ulice. 

156 tisíc z odměn 
pro 4 organizace

„Na účet mi chodí měsíč-
ně 22 750 Kč čistého. Volení 
zástupci občanů mě vyslali 
k  hájení veřejného zájmu, 
takže je logické, že to před ob-
čany nijak netajím,“ sdělil již 
v březnu výši své odměny za-
stupitel Vlasty. Podle něj by se 
měla revidovat alespoň druhá 
složka odměny – podíl na zis-

ku, tedy tantiémy. Na důkaz, 
že to myslí vážně, rozdělil ce-
lou částku 156 tisíc Kč na čtyři 
části a obdaroval jimi čtyři dů-
věryhodné organizace, které 
s hlavním městem Prahou úzce 
spolupracují v sociální a vzdě-
lávací oblasti a jež dobře znají 
i občané Prahy 10. Cesta domů  
(40 tisíc Kč) se zabývá mo-
bilní hospicovou a  palia-
tivní péčí, denní stacio-

nář Ratolest (40 tisíc Kč) 
a  Základní škola speciální  
(36 tisíc Kč) působí v  naší 
městské části (Saratovská, 
resp. Starostrašnická ul.) 
a Domov svaté Rodiny (40 tisíc 
Kč) v Praze-Petřinách. „Mám 
radost, že z těch peněz mají 
radost, co k tomu mám říct 
jiného,“ uzavírá zastupitel   
VLASTY Mareš.  

— Martin Moravec

Nová koalice mlčí o tom, co 
dělat s radnicí. Koalici Vlasta 
šlo od počátku o  to, aby tak 
velká investice proběhla prů-
hledně a za slušné, nikoli za 
neslušné peníze. Vodítkem 
může být postup radních Pra-
hy 7. Starosty Jana Čižinského 
(Praha 7 sobě) jsem se zeptala, 
jak to u nich s radnicí dopadlo?  

„Prověřovali jsme různé 
možnosti – společný projekt 
s jinou institucí, koupi po-
zemku a stavbu, koupi pro-
jektu nebo jiný pronájem 
budovy. Museli jsme jednat 
rychle, protože nájem tady 
v  provizoriu nás měsíčně 

stojí 800 tisíc. Nakonec jsme 
se přiklonili k nákupu jiné 
budovy. Uspořádali jsme ar-
chitektonickou soutěž a  ta 
dopadla tak, že vítězný návrh 
bude realizován – jako dlou-
ho v Praze ne! – za obvyklou 
cenu. Za nákup a rekonstruk-
ci budovy dáme do 250 milio-
nů. To je půlka ceny, kterou 
jako strop připustilo referen-
dum, a šestina ceny, za kte-
rou to chtělo rozjet předchozí 
vedení Prahy 7.“

Co dodat? Když se chce, tak 
to jde. Na vaší volbě opravdu 
záleží. 

— Renata Chmelová

Jak s radnicí?

Kontrola  
pražských plynařů

„Na jednáních dozorčí 
rady sledujeme vývoj hospo-
daření společnosti a kontro- 
lujeme činnost představen-
stva. Doptáváme se, zkou-
máme motivace, obezřet-
nost i oprávněnost jednotli-
vých kroků představenstva.  
Aktuálně jde o ekonomické 
dozvuky scelení majetkové-
ho podílu hl. m. v PP a v PPH 
(refinancování) a o to, jak vel-
kou odvede akciová společnost 
hlavnímu městu dividendu. 
Zvláštní zájem věnujeme 
marketingu společnosti, její 
cenové politice a vztahu k zá-
kazníkům, postavení společ-
nosti na energetickém trhu 
a specifičnosti plynárenství 
jako regulovaného odvětví 
atd.,“ shrnuje Mareš, který 
zdůrazňuje, že Praha by měla 
kontrolu nad svojí energetic-
kou infrastrukturou posilo-
vat. Kauza „Veolia a  vodá-
renství“ je pro všechny pri-
vatizátory více než varovným 
vykřičníkem.  
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V první otázce dochází s ná-
stupem nového radního pro 
zdravotnictví k postupnému 
zpřehledňování. O  všem se 
komunikuje na výboru zdra-
votním a sociálním. V druhé 
otázce to neplatí. Zářijové jed-
nání výboru pro strategické 
investice k poliklinice nepři-
neslo doslova nic. Na Komisi 
pro záležitosti malešické poli-
kliniky, která by měla vše ko-
ordinovat, opozice zvána není. 
Ani jako člen, ani jako host 
(lze nahlížet jen do zápisů). 
V koalici Vlasta se poliklinice 

věnují dva zastupitelé (Lucie 
Sedmihradská, Pavel Mareš), 
kteří spolupracují s odborní-
ky na rekonstrukci a výstavbu 
podobných objektů. K tomu, 
aby nedošlo k utracení velkých 
financí, aby se stavba nezadrh-
la, aby významně nenarostly 
tzv. vícepráce, aby měl objekt 
polikliniky kvalitní stavební 
dozor, je třeba nejprve vyjasnit 
mnoho otázek.

Vlastnictví a náklady
Odpověď jsme nedostali 

na to, co vede Městskou část 

k tomu, že chce nechat opravit 
objekt zčásti na účet MČ Praha 
10 (necelých 90 mil.) a zčásti 
na účet současného pronají-
matele, firmy MEDIFIN (zhru-
ba 45 mil.)? Je znám podobný 
případ z  České republiky za 
poslední léta? 

Ptáme se: Proč má Praha 10 
ztratit plná vlastnická  a roz-
hodovací práva k objektu? Co 
všechno z hlediska práva dis-
ponovat objektem ztratíme? 
A co ztratíme finančně? Jak je 
smluvně podchycena návrat-
nost investice mezi vlastníkem 

(Praha 10) a nájemcem (MEDI-
FIN)? (Firma přece nevstupuje 
do takového projektu z chari-
ty, ale kvůli zisku.) Pokud na 
stavbě vzniknou vícenáklady, 
za kým půjde financování a jak 
se projeví v koncové ekonomi-
ce objektu? Je jednoznačně dán 
popis prací na „vnější“ a „vnitř-
ní“ části objektu? Kdo se posta-
rá o to, aby na sebe práce dvou 
různých subjektů navazovaly? 
Jsou vyčísleny povinnosti a zá-
vazky pro případ předčasného 
ukončení nájemních smluv ze 
strany firmy MEDIFIN?

Rekonstrukce,  
nebo nová stavba?

Závažné pochybnosti máme 
už u pojmu rekonstrukce. Poli-
klinika je objektem typu KORD 
(na rozdíl třeba od bytelnější 
stavby radnice ve Vršovické). 
Stavby tohoto typu měly ma-
lou životnost už v době vzniku 
a nebyly technicky dokonalé. 
Musí se tedy nejprve důklad-
ně prozkoumat, v jakém stavu 
je statika objektu. Jsou někde 
výsledky takového průzkumu? 
Nevíme. Nikdo se také zatím 
nezmínil o porovnání nákla-

dů na rekonstrukci a na zcela 
novou stavbu. 

Přinejmenším to bychom 
měli vědět, než se do polikli-
niky poprvé kopne. O „detai-
lech“, jako je současný nevyho-
vující přístup k objektu a jeho 
obslužnost (zásobování, par-
kování zaměstnanců a hostů), 
ani nemluvě. Něco málo bylo 
naznačeno, ale vše je zatím 
v plenkách. 

— Pavel Mareš,  
zastupitel VLASTY,  

člen výboru zdravotního 
a sociálního

Praha 10 po několika letech obnovila v rámci Místní agendy 21 zapojení 
v Národní síti zdravých měst (NSZM) ČR. Tato asociace sdružuje 
přes 100 obcí, měst a územních celků napříč celou republikou, které 
z vlastní vůle uvádějí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje.

Rekonstrukce polikliniky v Plaňanské je neuralgickým 
bodem Prahy 10 posledních několik let. Jedna věc 
je dočasné přestěhování lékařů a ordinací jinam 
a zachování zdravotnických služeb. Druhou věcí jsou 
stavebnětechnické problémy, které tuto akci doprovázejí.

Poliklinika 
v otázkách

Ten je obsažen i v koncep-
tu chytrých měst (Smart Ci-
ties), z kterého vycházel náš 
volební program. Jde nejen 
o zlepšování kvality životního 
prostředí v daném místě, ale 
o metodu, jak přinášet růz-
ná zlepšení. Jedním z  nich 
je lepší spolupráce volených 
orgánů města, uředníků a ob-
čanů nebo dialog mezi radnicí 
a neziskovkami, podnikateli 
či školami. Tímto způsobem 
se občané můžou zapojit do 
spolurozhodování o  rozvoji 
své městské části. 

Nečinnost (dříve place-
né) radní Cabrnochové jsme 

pravidelně kritizovali při 
interpelacích. Chtěli jsme, 
aby se věci pohnuly k lepší-
mu. Nový krok nové koalice 
vítáme, jsme připraveni na 
spolupráci, ale zůstáváme ve 
střehu. Kvůli neblahé zkuše-
nosti z minulosti. 

Praha 10 byla v NSZM ČR 
čekatelem už v letech 2013–
2014. A zvolila snad ten nej-
horší možný způsob „zapoje-
ní“ veřejnosti. Říkejme mu 
jednoduše falešný, protože po 
sběru informací a prvotním 
setkání nenásledovala nava-
zující aktivita. Veřejnost se 
cítí dodnes podvedena a dává 

to najevo od roku 2014: „Co 
sakriš udělali s těmi dotazní-
ky k parkování?“ „Co vyroste 
na té Strašnické?“ „Kdo se má 
v těch vypsaných referendech 
vyznat?“ Současný starosta 
Novák a  radní Cabrnocho-
vá nechali Agendu 21 umřít 
na úbytě bez dalšího zájmu, 
přestože za ni byli honorová-
ni i pracovníci úřadu. A titíž 
reprezentanti dnes členství 
Prahy 10 obnovují. 

Budeme hlídat, aby se tento 
nástroj nestal znovu nefunkč-
ní atrapou v rukou radních, 
jako tomu bylo u  komise 
k nové radnici, která ve skuteč-
nosti o ničem nerozhodovala. 
Trvalou udržitelnost a výměnu 
zkušeností bereme ve VLASTĚ 
vážně – nejen jako pořádání 
akcí pro veřejnost a nejrůzněj-
ší výzkumy veřejného míně-
ní. Novou šanci si Agenda 21 
zaslouží. Ale nesmí být opět 
zklamána důvěra lidí! 

— Milan Maršálek, 
zastupitel koalice Vlasta

Vlastní noviny
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Od 1. června má Praha 10 úplnou Radu. Čtyři radní za TOP 09 nahradili  
pět radních za ANO. Do rady vstoupil exponent richterovské éry Martin Hejl. 
Většinu v zastupitelstvu zajišťují dva odpadlíci od ANO.

Starostou se stal 1. zástup-
ce starosty Vladimír Novák 
(ČSSD). Na soc-dem je úzce 
navázána KSČM, která for-
málně není koaliční stranou, 
ale v důležitých chvílích (sko-
ro bez výjimky) koalici pod-
poruje. Spojenectví koalič-
ních stran s KSČM dokazuje 
složení Kontrolního výboru. 
Předsedkyně, která má prá-
vo sedět na jednáních Rady, 
a je tedy důvěrně seznámena 
s ¾ jejích rozhodnutí, je Jana 
Čunátová (KSČM). Komunis-
té mají „na návrh koalice“ 
v  tomto výboru i  druhého 
člena: L. Ledla. Koalice VLAS-
TA s 8 a ANO se 7 zastupiteli 
mají jen po 1 zástupci.

„Životní perspektiva“
Nová koalice zřídila dva 

nové výbory s  plně placený-

mi předsedy. Jaká náhoda, že 
dvouletou životní perspektivu 
dostali bývalí členové ANO Jin-
dřich Nepevný (Výbor pro stra-
tegické investice) a Dagmar Le-
šenarová (Výbor pro kulturu 
a  památky)! TOP 09 zavedla 
i unikátní pozici (ze zaměst-
nání) neuvolněného zástupce 
starosty (Radek Lojda), jež spo-
čívá v tom, že ač neuvolněn, 
pobírá odměnu skoro stejně 
velkou, jako by uvolněn byl. 
Počet placených zastupitelů se 
zvýšil z 11 na 12.

Nešvary ze starých dob
Průběh červnových zastu-

pitelstev (1. a 17. 6.) si nijak 
nezadal se starými špatnými 
časy Milana Richtera. Jednací 
řád vytěžují tak, aby se ma-
ximálně oslabil hlas opozice 
i veřejnosti. Například bod tý-

Zaměřila jsem se na smlou-
vy na DPČ (dohoda o pracov-
ní činnosti) a  DPP (dohoda 
o provedení práce), jež jsou 
čerpány ze stejné rozpočtové 
kapitoly jako mzdové náklady 
úřadu. Jinak řečeno, alespoň 
část z peněz vydaných na tyto 
smlouvy mohla být vyplace-
na kmenovým zaměstnancům 
úřadu – a nebyla.  

Pan tajemník, do jehož 
gesce uzavírání pracovně práv-
ních vztahů spadá, mi po již 
tradičním kolečku obstrukcí 
informace poskytl. 

Většinu zmíněných dohod 
uzavřely Kancelář tajemníka, 

Práce pro úřad – na dohody
Tajemník Úřadu Městské části Praha 10 Slavík se často 
prezentuje jako „ochránce“ svých úředníků. Zajímalo mě proto, 
jak přistupuje k otázce odměňování svých zaměstnanců. 

Jak upekli koalici?

Nezapojujme 
veřejnost falešně

Jedno z největších veřejných 
setkání na Praze 10 se 
týkalo lokality Strašnická. 
Výsledky skončily v šuplíku.

Povede se dovést 
obnovu  polikliniky 
v Plaňanské 
k úspěšnému konci?

kající se stadionu Ďolíček byl 
přesunut na začátek a podkla-
dy byly zastupitelům rozdány 
pár minut před hlasováním. 
Horší je, že podobná praxe 
(opět u  Ďolíčku) se začíná 
objevovat i na výborech (na-
příklad výbor pro strategické 
investice). Nekolegiální, ne-
přátelské chování. Smutné.

Alternativa byla, ale od-
mítla ji TOP 09. Koalice Vlas-
ta upřednostňovala spojení 
VLASTA, TOP 09, ČSSD, SZ, 
s  důstojným nakládáním 
s opozicí. TOP 09 nezískala 
v nové radě starostu, což je 
podivné. Ještě podivnější je 
její faktické společné hlasová-
ní s komunistickou stranou. 
Tak trochu mrtvý antikomu-
nistický brouk, že. 

— Lucie Sedmihradská, 
zastupitelka VLASTY
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Ivan Bartoš, předseda 
České pirátské strany
Člověk, který se nebojí 
politické masáže, může 
věci měnit v libovolném 
patře politiky. Proto taky 
Renatu podporujeme 
v klání o senátorské křeslo!

Odbor majetkoprávní a Od-
bor hospodářské správy. Jako 
sondu jsem si zvolila předmět 
činnosti „údržba referent-
ských vozidel, spolupráce 
a dohled při zajišťování škole-
ní řidičů a referentů s opráv-
něním řídit auto úřadu, zajiš-
ťování technické způsobilosti 
osobních automobilů v ma-
jetku úřadu, zajišťování STK, 
vykrývání jízd za nepřítomné 
řidiče úřadu v případě potřeb 
i  o  víkendech, zajišťování 
a evidence oprav a servisů na 
vozidlech úřadu“. Šlo o jed-
nu smlouvu na 15 000 Kč 
měsíčně (poloviční úvazek) 
a o druhou na zcela totožnou 
činnost, nyní už na úvazek 
plný, za 25 000 Kč.

Úřad MČ Praha 10 dispo-
nuje 10 vozidly. Oddělení 
autodopravy MČ Praha 10 
zaměstnává 12 osob, z toho 8 
kmenových řidičů. Navzdory 
tomuto obsazení bylo potře-
ba vytvořit další dvě pozice na 
DPČ. Jejich úhrnná odměna za 
sledované období leden 2014 
– únor 2016 přesáhla 1,7 mil. 
Kč. Pro představu – je to, jako 
byste jen za dohled na péči 
o své soukromé vozidlo (bez 
nákladů za servis) za tři roky 
a jeden měsíc někomu zapla-
tili 170 000 Kč. Nemyslím, že 
by tyto peníze byly vynaloženy 
hospodárně.  

— Jana Komrsková, 
nezávislá zastupitelka 
www.jana-komrskova.cz

http://www.vlasta10.cz
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Na snímku z roku 1916 vidí-
me rybník, jeden ze tří v Straš-
nicích. V  pozadí je budova 
radnice, později školy, později 
stanice Veřejné bezpečnosti 
a nyní Policie ČR. Hledáme-li 
v starých mapách, které mají 

všelijaká měřítka, nějaký stá-
lý, opakující se prostor či linii, 
bývá to často potok nebo rybník. 
Vodní hladina rybníka je klidná 
plocha. Osvěžuje nejen vzduch, 
ale i ducha. Něco takového jinde 
v Praze 10 vidíme u Záběhlické-

ho rybníka s ostrůvkem upro-
střed. Vpravo je dnešní volnoča-
sový areál Gutovka. Rybník nás 

upomíná i na název dnešního 
sídliště V Rybníčkách.   

— Milan Hála

Když mě nedávno kamarád 
požádal, abych napsal něco 
o tom, jak jsem se seznámil 
s  Renatou a  s  Vlastou, říkal 
jsem si, že DO TOHO nikomu 
nic není. Navíc: kdyby to četla 
moje žena, tak z toho budou 
jenom opletačky. Pak mi na-
štěstí upřesnil, že tím myslí 
koalici VLASTA a Renatu sko-
rosenátorku Chmelovou. 

Uf. To bude snazší, to mi 
doma projde. Navíc si to pama-
tuji, jako by to bylo před šesti 
lety. S Renatou jsem se sezná-
mil jako s většinou sousedů 
u kontejneru na odpadky. Je 
to trochu smutné, ale odpad-
ky jsou věc, která nás městské 
obyvatele spojuje – i své nej-

bližší sousedy potkáváme nej-
častěji právě u popelnic. 

Ale popořadě. Bydlíme s ro-
dinou vedle sídliště Zahradní 
město, které je víc město než 
zahradní. A když foukne silněj-
ší vítr naším směrem, vznese 
se ze sídliště oblak igelitových 
sáčků, tašek, ubrousků a  le-
táků nabízejících zaplnění 
prázdných míst naší věčně ne-
spokojené duše tu levnější du-
šenou šunkou, tu jogurtem za 
polovic. A tuhle městskou bouři 
zachytí nejbližší zeleň. V tomto 
případě svah porostlý křovím, 
co se na něj z okna dívají naše 
děti. A protože se mi nelíbilo, 
že by měly vyrůstat v prostředí, 
kde mají odpadky za oknem, 

začali jsme společně s dětmi 
ten svah pravidelně čistit.

Děti to chytlo, ale brzy se 
ukázalo, že buď je málo větru, 
nebo málo odpadků – za chvíli 
nebylo co čistit a děti chtěly 
víc a víc. Chvíli jsem přemýš-
lel, že jim budu odpadky sypat 
jako ptáčkům zrní, ale vrozený 
estét ve mně a vrozená lenost 
nakonec zvítězili. Jako na zavo-
lanou se u nás v domě na ná-
stěnce objevil letáček „Pojďte 
s námi uklízet Trojmezí“. Na-
šel jsem si na internetu, co je 
„Trojmezí“, zjistil, že u něho 
bydlím, což byla klika, protože 
mé odhodlání sehnat pro své 
děti náhradní odpadky mělo 
své hranice, a vydali jsme se 
ho s dětmi uklízet. Hned na 
kraji, za zámečkem, jsme na-
šli kontejner, slušnou zásobu 
odpadků pro obě děti a k tomu 
skupinku lidí, kterou řídila 
jedna energická paní a vypa-
dala u toho, že se pro uklízení 
odpadků narodila. Stála u kon-
tejneru, rozdávala rukavice, 
pytle, rady, rozkazy a úsměvy. 
Každému rukavice podle po-
třeb a úsměvů podle zásluh. 

Odpadková paní se mi 
představila jako Renata 
a mezi starou pneumatikou 
a sáčkem od buráků mi vy-
světlila, jak je za Trojmezí 
třeba bojovat, jak je třeba se 
o něj starat, a jaké super sou-
sedy lze mezi těmi odpadky 
potkat. Také jsem od ní dostal 
pár letáčků, které na rozdíl od 
těch poletujících neslibovaly, 
že mi někdo něco dá nebo že 
si mohu něco levně koupit, 
ale nabízely mi, že se mohu 
sám zapojit. Já měl v plánu 
zapojovat spíš ty děti, ale 
i tak to znělo zajímavě.

Renata nás pak pozvala na 
sousedské slavnosti, kam jsem 
přislíbil přijít. Musím přiznat, 
že spíše ze slušnosti – nedove-
dl jsem si představit, co bych 
tam celý den mohl s  cizími 
lidmi dělat. Nápad, že bych 
si s sebou vzal pytel odpadků 
jako vhodný konverzační pr-
vek, jsem totiž raději rovnou 
zavrhl. Nakonec jsme tam ale 
s dětmi mezi stánky s malo-
váním, koloběžkami, trampo-
línou a domácími bábovkami 
strávili celý den a já byl opět 

Praha 10 disponuje stov-
kami nebytových prostor. 
Řada z  nich je roky prázd-
ná. Některé z nich je třeba 
urgentně opravit, jiné se 
po dobrém zvážení můžou 
prodat. Praha 10 může pro-
střednictvím sníženého ná-
jmu podpořit ve svých neby-
tovkách sociální či veřejně 
prospěšné aktivity. Jednou 
z nich je veřejná encyklope-
die Wikipedie. Českou verzi 
má na starosti spolek „Wi-
kimedia ČR“. Pro nás je za-
jímavý projekt „Senioři píší 
Wikipedii“, nad kterým má 
patronát profesor Jan Sokol. 
Ten také seniory povzbuzuje 
k této činnosti: „Znám řadu 
vzdělaných vrstevníků, kteří 
si stěžují, že nemají do čeho 

píchnout. Přitom to, co sami 
vědí, chtějí někomu předat. 
Proč je nepozvat na Wiki-
pedii?“ Česká wikipedie má 
čtenost asi 3 miliony zobraze-
ných stránek denně. Jako prv-
ní zdroj informací ji využívají 
hlavně žáci a studenti. Kva-
lita zde podaných informací 
ovlivňuje jejich vzdělanost. 

Jak na to? Městská knihov-
na v Praze pořádá pravidelný 
kurz zaměřený na seniory 
(může na něj ale každý, kdo 
se chce naučit editovat, pře-
kládat, či samostatně psát 
wikihesla). Od 10. října bude 
kurz probíhat v Elpidě (Na Str-
ži 40, Praha 4) a také v hlavní 
budově Městské knihovny na 
Mariánském náměstí.  

— Olga Richterová

Naše odpadková paní

Proměny Prahy 10: Sto let staré Strašnice
Snímky Milan Hála a Lucie Sedmihradská

Proluka je malé centrum 
starých Vršovic mezi Krymskou 
a Moskevskou. Bylo tomu tak 
v dobách, kdy tam bylo tržiště, 
a  je tomu tak i  dnes. Všech-
ny cesty vedly tudy a i dnes tu 
denně (za nákupy, do školy, do 
a z práce, domů) projde 3500 
lidí. Blokové zastavění území, 
posvěcené nemoudrým prode-

jem v r. 2013 – odpovědní jsou 
tehdejší a zčásti i dnešní radní 
Ivana Cabrnochová, Bohumil 
Zoufalík, Radmila Kleslová, 
Vladimír Novák –, může mít za 
následek to, že z horních Vršo-
vic centrum definitivně zmizí. 
Bez vyslyšení zůstala participace 
občanů i námitky odborníků (viz 
Vlastní noviny, léto 2016, str. 4). 

Proluka volá 
o záchranu  

Senioři píší Wikipedii

POZVÁNKY NA AKCE
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16. 9. 19:30
„Vršovice jsou zlatý, řek 
tatínek…“ Dramatizace 
vzpomínek na dětství na 
sklonku Protektorátu. Hrají 
J. Lábus a L. Nešleha. Divadlo 
Mana, Moskevská 34. 
www.vrsovickedivadlo.cz

17. 9. 13–22
„Zažít město jinak“ (dětské 
programy, festival, divadlo, 
sousedské setkání aj.) 
na 6 místech: Solidarita, 
Čechovo nám., Malešice, 
Krymská, parkoviště 
u Záběhlického zámku, 
Mexická/Bulharská. Více na: 
www.zazitmestojinak.cz

17. 9. 10–16
Den s přírodou v Malešickém 
parku: 12. ročník 
tradičního podzimního 
herně-soutěžního dne 
pro děti i dospělé. 
www.malesice.eu

21. 9. 17:30–19:30
Miniturnaj v kuličkách, 
pétanque a sjoelen. 
Hřiště v Dětské ulici č. 3.
www.rodamiento.cz

22. 9. 18–19:30
„Zachraňme památky 
Prahy 10“ – diskusní čtvrtek 
Společně pro Desítku 
v Domě čtení v Ruské 192.
www.prahadeset.cz

24. 9. 10:00 
Štěrboholy, fotbalové hřiště, 
přátelský zápas Družstva 
fanoušků Bohemians 
a Odboru přátel Slavia. Přímý 
přenos na: #renatadosenatu.
www.bohemians.cz/DFB

7.–8. 10. a 14.–15. 10
1. a 2. kolo senátních voleb.

18. 10. 19:00
Dobrodružství architektury 
3. díl:  Vídeň.  Autorský 
cyklus přednášek architekta 
Davida Mateáska. Malešický 
mikropivovar, Malešická 50. 
www.malesice.eu

20. 10. 18–19:30 
„Nové směry v energetice 
v ČR a ve světě“ – diskusní 
čtvrtek Společně pro Desítku 
v Domě čtení, Ruská 192.
www.prahadeset.cz

23. 10. 9:00
Ptačí výlet – procházka 
Malešickým lesíkem

s čištěním budek 
a povídáním o ptactvu, 
Rektorská 22. 
www.malesice.eu

11. 11. 17:00 
Lampionový průvod 
v Malešicích – 3. ročník 
průvodu Malešickým 
parkem, zakončený 
sousedským posezením 
a malým ohňostrojem.
www.malesicevpohybu.cz
 
17. 11. 14:00
Malešický PING-PONG. 2. 
ročník amatérského turnaje 
v centru sportu a zábavvy 
Hector, Malešická 59c.
www.malesice.eu 

24. 11. 18–19:30 
Zmizelá Praha 10 – 
Malešice, diskusní čtvrtek 
Společně pro Desítku 
v Domě čtení, Ruská 192.
www.prahadeset.cz

Září, říjen 2016
Projekt „Moje stopa“. 
Sledujte na:
verejneprostory.cz/
aktivity-a-verejne-prostory/
participace/participativni-
rozpocet-moje-stopa.aspx

Výstavbou plánovaných projek-
tů Magnolia a Carnea vznikne 
osmipatrová monumentální 
budova, která v půdorysu napo-
dobuje stavební blok, nemá ale 
jeho rozmanitost, členění a oso-
bitý charakter. 

Stále je ale naděje. Proti stav-
bě lze podat námitky v územním 
řízení. Sdružení Start Vršovice 
nabízí pomoc s podáním vlastní-
kům domů, kteří jsou přímými 
sousedy budoucí stavby. Všich-
ni ostatní můžou svůj protest 
vyjádřit podpisem petice. Více 
na www.startvrsovice.cz nebo 
e-mailem: info@startvrsovice.
cz. Buďme sebevědomí občané 
a bojujme za místo, jehož tra-
dice by měla spoluurčovat i jeho 
budoucnost.  

— Kateřina McCreary

Praha 10 si 
kvůli minulému 
vedení radnice 
dala v horních 
Vršovicích gól do 
vlastní branky.

překvapen, že na sousedské 
povídání nejsou odpadky vlast-
ně potřeba. A tak se z úklidu 
Trojmezí a účasti na soused-
ských slavnostech pro naši ro-
dinu stala tradice.

A přes ně jsem se seznámil 
i s tou druhou – s Vlastou. Re-
nata a její kolegové z občan-
ských sdružení mi vysvětlili, 
že z pozice veřejnosti je velmi 
těžké dělat opoziční práci, že 
je třeba jít do voleb, získat 
alespoň jedno křeslo a  být 
„vevnitř“. A tak jsem se stal 
kandidátem koalice VLASTA – 
Renata mě ujišťovala, že budu 
na nezvolitelném místě, proto-
že cokoliv od čísla 2 dál je ne-
zvolitelné, ale nakonec jsem 
za tu druhou dvacítku byl rád. 

Příště budu trvat na posled-
ním místě – jistota je jistota. 
Kdyby mě přece jenom někdo 
někam zvolil, mohl bych dělat 
nanejvýš tak zastupitele přes 
odpadky – a  taková funkce 
snad neexistuje. I když mož-
ná je na radnici toho svinčíku 
tolik, že by se vyplatila. 

— Ladislav Strojil, manžel, 
otec, konzultant (ne vždy 

v tomto pořadí), volejbalista 
a občasný facebookový 

fejetonista.

Eva Holubová, herečka
Mám ráda lidi, kterým jde 
o víc než o sebe a pro které 
je smysluplná práce tou 
největší odměnou. Právě 
proto Renatu podporuji 
na její cestě do Senátu.
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