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Úvod 
 
 
   Kronika se dosud v městské části Praha 10 nepsala. Tento díl, který držíte 
v rukách, je jejím  prvním dílem. Obsahem tohoto svazku  je oddíl Popis 
obce, kde se čtenář seznámí s Prahou 10, následuje první zápis, který  
popisuje rok 2004; ten je rozdělen do několika kapitol podle oborů, které 
prověřil čas i v kronikách jiných obcí, jen jsem seřadil kapitoly podle 
důležitosti v naší městské části; kapitolu zemědělství jsem úplně vypustil, 
neboť tato oblast není již v současné době pro Prahu 10 významná.  
  Snažil jsem se popisovat sled událostí v Praze 10 co nejpřehledněji, abych 
je postihl v běhu času. Někde jsem musel toto pravidlo porušit, abych 
seznámil s činností jednotlivých institucí. Snažím se i o odkazy, aby člověk, 
jenž pátrá po určitých údajích, dospěl co nejsnadněji k hledaným 
informacím.  
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Životopis kronikáře 
 
     
   Jmenuji se Michal Ezechel a je mi 29 let. Vystudoval jsem Střední 
knihovnickou školu v Praze, kterou jsem roku 1993 zakončil maturitou. 
Mezi mé záliby patří historie, cestování, kultura a sport. 
 
   V lednu 2004 jsem na internetu objevil inzerát, ve kterém městská část 
Praha 10 hledala kronikáře. Nabídka mě zaujala, neboť jsem svůj 
dosavadní život prožil v Praze 10 a tato městská část je mi blízká, je mým 
domovem a prožil jsem zde své dětství. Také jsem si uvědomil, že v této 
funkci bych mohl uplatnit svůj zájem o historii a kulturu, stejně tak o 
současné politické dění. Doufám, že na stránkách této kroniky se odrazí to, 
že tuto činnost dělám s láskou a chutí.  
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Popis městské části Praha 10 
 

 

a) POLOHA OBCE A POPIS KATASTRU    
 

 
  Než začnu popisovat Prahu 10, tak bych měl napsat, jaké je členění celé Prahy. Skládá se z 57 městských částí. 
Tento počet městských částí vznikl po roce 1990. MČ spravují zastupitelstva, rady a starostové. Mají právní 
subjektivitu, což znamená, že mohou například svým jménem uzavírat smlouvy a mohou mít svůj znak a prapor. 
Praha má  22 městských správních obvodů. Na tento počet byly městské správní obvody rozšířeny od 1. 
července 2001. Sídlem obvodu je většinou některá z větších městských částí, jejíž úřad vykonává státní správu 
(sem patří agenda živností, stavebního a územního řízení, matrik, dávek státní sociální podpory, pasů a 
občanských průkazů nebo přestupků). Na  10 obvodů  se dělí hlavní město Praha podle zákona o územním 
členění státu. Podle tohoto členění funguje většina státních orgánů: soudy, finanční úřady, úřady práce nebo 
hygienické stanice.  
   Na 4 obvody má policie od 1. ledna 2004 rozdělenu Prahu. K reorganizaci pražské policejní správy přistoupilo 
její vedení po zhodnocení důkladné analýzy trestné činnosti na tomto území. Dohromady splynuly Praha 1 s 
Prahou 6 a 7, Praha 2 s Prahou 5, Praha 3 s Prahou 8 a 9, Praha 4 s Prahou 10. 

  
 
   Praha 10 leží v jihovýchodní části hlavního města Prahy a je vzdálena 5 km od středu města. Zaujímá 
území o rozloze přibližně 1.900 hektarů.  
 
  Naše městská část se nalézá na zeměpisné šířce 50° 4' 2"  a zeměpisné délce 14° 29' 23", když se za 
výchozí místo vezme ulice U trati, která je přibližným středem Prahy 10. Zajímavým faktem je i 
skutečnost, že geometrický střed hlavního města leží v části Vinohrad u Korunní ulice. A toto místo náleží 
k naší městské části. Takže Praha 10 by se dala nazvat středem celého hlavního města Prahy. 
 

  
   Praha 10 se skládá z několika  katastrů. Jména bývalých historických obcí - Vršovice, Strašnice, 
Malešice, Záběhlice, Vinohrady, Michle - tvoří jednotlivé katastry Prahy 10; některé patří do Prahy 10 
celou svou rozlohou, jako Vršovice, Malešice, Strašnice, jiné z větší či menší části - Záběhlice, Michle, 
Vinohrady, další zase jen částí zcela nepatrnou a nezalidněnou, jako například Žižkov, Hloubětín, 
Hrdlořezy. Vinohrady tak  větší částí spadají do Prahy 2, většina Michle zase patří Praze 4. 
 
 
 

   Historie jednotlivých katastrů městské části Praha 10 

Vršovice 
   Vznik osady Vršovice souvisí s osídlením údolí Botiče v době, kdy se na Vyšehradě usídlil první knížecí rod. 
Název Vršovice, je připomínán v roce 1088 v zakládací listině kapituly vyšehradské, která tehdy ves vlastnila. 
Po ní vesnici získali další majitelé. Např. v letech 1311-1328 patřila ves s dvorem, vinicemi a rybářstvím v 
povodí Botiče Pražanu Štukovi. Od něj koupil ves řád německých rytířů v Praze. Centrem  byla od středověku 
tvrz u Botiče, kolem níž se soustřeďoval po staletí veškerý hospodářský život Vršovic.  

   Za vlády Karla IV. se okolí tvrze a bohdalecké stráně změnily na vinice. Zato v době třicetileté války nastal 
úpadek zdejšího hospodářského života. Vršovice pravděpodobně zasáhly i svízele bitvy u Vyšehradu roku 
1420.Ves se stala svědkem porážky císaře Zikmunda a odtud také roku 1448 zaútočil pozdější český král Jiří 
Poděbradský proti Vyšehradu a dobyl jej. V roce 1556 získal Vršovice Kašpar Granovský z Granova, 
sekretář Ferdinanda I. Granovští později prodali už rozkvétající ves panu Trčkovi z Lípy. Poté, co Trčka přišel v 
době konfiskací (1620) o majetek, získali vršovickou tvrz Šternberkové a jejich příbuzná rodina Paarů. Ti ve 
Vršovicích příliš nepobývali, zato ves, která měla v roce 1788 už 70 chalup, zatížili dluhy.  
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   Šťastné období nastává pro Vršovice v roce 1797, kdy je koupil Jakub z Wimmerů (1754-1822). Wimmer byl 
původně c.k. důstojníkem, dotáhl to až na plukovníka a za vojenské zásluhy si vysloužil šlechtický titul. Dobře si 
však vedl i v civilním životě. Vlastnil Vršovice, Nusle, Záběhlice a několik dalších vesnic, ale i pražský Platýz. 
Zaváděl moderní metody v zemědělství, štěpařství, založil sady, vinice, dbal na rozvoj manufaktur, ale štědře 
podporoval i kulturu. Wimmer byl čestným pražským občanem, ale záhy po smrti upadl v zapomnění. Pouze 
jedna z ulic na rozhraní Vinohrad a Vršovic nesla kdysi jeho jméno (dnes J. Masaryka). Poslední zprávy o 
existenci vršovické tvrze se vztahují k polovině 18. století a posledním šlechticem, jenž vlastnil ves, byl hrabě 
Buquoy. Od něj ji koupil v roce 1858 za 320 tisíc zlatých A. Procházka, jehož potomci prodali Vršovice roku 
1909 Občanské záložně. 

   Koncem století působil na rozvoj obce růst národního sebevědomí českých podnikatelů, ale i stavební ruch, k 
němuž došlo díky bourání pražských hradeb po prusko-rakouské válce (1866). Zatímco v roce 1840 měly 
Vršovice asi 900 obyvatel, v roce 1860 to bylo 2400 a na přelomu století už 14 tisíc. Na začátku 20. st. bylo 
ve Vršovicích několik továren, ale také mlékárna,  pivovar,  bednárna  a  pekárna  a   působila   zde  řada  
živnostníků a  řemeslníků. Z hospodářského rozkvětu těžila i obecní pokladna. Od roku 1868 měly Vršovice 
poštu a od roku 1891 telegrafní stanici. Stavební rozvoj obce se po roce 1891, jako v jedné z prvních obcí, řídil 
regulačním plánem. Rozvoj hospodářství spolu s vlasteneckým smýšlením obyvatel vedl ke vzniku řady spolků. 
Jmenujme alespoň Spolek vzájemně se podporujících živnostníků (1895) a dělnický  spolek  Kruh (1873) pro  
podporu v případech  "neschopnosti k práci". Roku 1887 vzniklo Obchodní grémium na pomoc zchudlým 
obchodníkům. 

   V roce 1885, zhruba po 800 letech od prvního připomenutí existence vsi, byl na schůzi obecního zastupitelstva 
přečten okresním hejtmanem výměr, v němž "Jeho císařské a královské Veličenstvo ráčilo svým rozhodnutím z 
22. února Vršovice na městec povýšit." Poté byl schválen vršovický znak a program oslav této události. V roce 
1902 byly Vršovice povýšeny na město. 

   Roku 1888 byla založena Občanská záložna. Kromě hospodářské činnosti plnila společenské funkce a 
přispívala k rozkvětu obce. Zasloužila se o výstavbu, veřejné osvětlení, zásobování obce pitnou vodou a 
podporovala kulturní a tělovýchovné organizace. V roce 1911 přistoupila záložna ke stavbě vlastní budovy. 
Secesní stavba arch. Balšánka dodnes zdobí Vršovické náměstí. Hospodářský rozkvět Vršovic pokračoval i v 
letech Československé republiky. 

 

Strašnice 
   První písemné zmínky o Strašnicích se vztahují k roku 1185, kdy patřily vyšehradské kapitule. Ve 14. st. zde 
byly tři dvory: Názův, Štukův a Elingův, v 15. st. dvě tvrze, z nichž jedna sloužila jako terč pro zkoušení nových 
děl.  Koncem 15. st. byl majitelem vsi Jan z Buštěvsi, po jehož smrti připadla obec královské komoře. K 
majitelům patřilo i pražské Nové Město, které část pozemků rozprodalo. Jeden z dvorů připadl místnímu rychtáři 
J. Hluchému. Po stavovském povstání v roce 1547 byla ves Novému Městu zabavena a Ferdinand I. ji přenechal 
Starému Městu. Na počátku sedmileté války (1756-1763), při obléhání Prahy Prusy a po rakousko-pruské bitvě 
u Štěrbohol (6.5.1757), byly Strašnice zpustošené. Roku 1781, v rámci raabizace, došlo k parcelování pozemků: 
byl rozprodán statek, ves se rozrostla o desítky domů a vznikla osada Nové Strašnice. Koncem 19. století měly 
Staré Strašnice 50 domů, Nové Strašnice 14 a v obou obcích žilo 650 lidí. V té době koupil část panství ve 
Strašnicích statkář Bečvář. To už zde byly dvě cihelny - Vackova a Kosova. Oba továrníci se zasloužili o rozvoj 
obce: stavěli činžáky Pod Altánem a u tratě a domky západně od Vinohradské tř. a na Vinici. Tam postavil 
majitel kadeřnictví Švec hotel Miramare. Vznikaly ulice a dostávaly svá jména: Novostrašnická, Gutova, Pod 
Altánem. Vznikl poštovní a telegrafní úřad a četnická stanice. Do Strašnic byla začátkem století zavedena voda, 
elektrického osvětlení se obec dočkala v roce 1912. Naléhavým problémem se stala doprava. Roku 1908 byla 
prodloužena elektrická dráha z Flory do Starých Strašnic a obec uvolnila pozemky na stavbu vozovny. Ke 
spojení s Vršovicemi, Záběhlicemi a Hostivaří došlo až v roce 1935. Vznikaly nové kolonie: Klínek (1923), 
Masarykova kolonie (1920), kolonie strojvůdců (1922), Rybníčky (1923), Zborov (1920), ve 30. letech Skalka. 
V roce 1922, kdy byla obec připojena k Praze, zde žilo 5 tisíc lidí. 

   Vlastní školu si strašničtí postavili, podle projektu E. Brabce, v roce 1877. Dnes je v budově první strašnické 
školy úřadovna policie. Honosnější je secesní budova nové školy V Olšinách z roku 1909. Stavbu projektoval 
vinohradský architekt a stavitel Josef Domek. Škola se zapsala do dějin Pražského povstání - sídlil zde štáb pro 
řízení ozbrojených akcí.  
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Vinohrady 
   Karel IV. vydal v roce 1358 příkaz, aby vlastníci pozemků na území dnešních Vinohrad pěstovali vinnou révu. 
Odtud také název obce, který byl po návštěvě císaře Fr. Josefa I. "polepšen" na Královské Vinohrady. Po roce 
1875 došlo rozhodnutím Zemského výboru k rozdělení obce. Poté si jedna z takto dělených částí zvolila název 
Žižkov. Městem se staly Vinohrady v roce 1879.Urbanistický rozvoj zde nastal koncem minulého století. Tehdy 
na místech bývalých sadů, vinic, zahrad a drobných usedlostí, jejichž názvy připomínají názvy ulic a budov - 
Zvonařka, Kravín, Smetánka apod., vznikala městská zástavba. Vilová část Vinohrad je součástí Prahy 10, na 
jejímž území vytváří vzácnou architektonickou enklávu. Ilustruje významný úsek v dějinách české architektury - 
období moderny, která byla v mnohém příkladem evropské stavební kultuře. V letech 1932-33 byla v Dykově 
ul. postavena arch. Pavlem Janákem modlitebna se zvonicí a přilehlým domem - Husův sbor. Chrám se stal 
nejen místem bohoslužeb, ale i centrem náboženského a kulturního života příslušníků Církve čsl. husitské. 
Divadelní sál pod modlitebnou byl později upraven na urnové kolumbárium. Husův sbor se zapsal do dějin tím, 
že odtud v Květnovém povstání v roce 1945 vysílal a volal o pomoc bojující Praze český rozhlas. 

 

Malešice 
  O Malešicích pochází první písemná zmínka z roku 1309, kdy část vsi patřila vikáři Vojslavovi, od něhož ji 
získala svatovítská kapitula, zbytek vsi vlastnila pražská rodina Píseckých. Počátkem 15. st., to už zde stála 
tvrz, patřila ves Heřmanovi z Horek. V době husitské revoluce zkonfiskovali ves Pražané a v po1.15. st., krátce 
poté co vyhořely, patřily Malešice faráři od sv. Jiljí v Praze. K vlastníkům patřili i Malešičtí z Čeřnožic. Ti ves 
roku 1525 prodali tehdy už spojenému pražskému Starému a Novému Městu. Roku 1547 Pražanům ves zabavil 
Ferdinand I., odvetou za podporu povstání proti Habsburkům, ale za dva roky ji vrátil. Pražané drželi Malešice 
do roku 1635, kdy je koupil generál Beck. Při obléhání Prahy v třicetileté válce ves zpustošili Švédové. Později 
připadla ves Vratislavům z Mitrovic, od nichž ji v roce 1727 koupila pražská universita, což připomíná název ul. 
Na Universitním statku. V roce 1843 měla vesnice 316 a začátkem 20. st. 824 obyvate1. Zákonem z roku 
1920, který upravil vztahy mezi českou a německou univerzitou, přešel malešický statek do vlastnictví státu. V 
roce 1922 byly Malešice s 1370 obyvateli připojeny k Praze, ale svůj předměstský charakter změnily až 
koncem 50. let výstavbou sídliště pro 12 tis. obyvatel. 

  Na Malešickém nám., stojí od pol. 19. st. kaple sv. Václava. Nedaleko odtud, na místě zaniklé tvrze, stojí 
bývalý zámeček s hospodářským dvorem. Dokladem původní zástavby jsou domky barokního původu v ul. U 
Tvrze. Škoda, že dnes jsou v mimořádně špatném stavu. 

 

Záběhlice  
  První písemná zmínka o Záběhlicích pochází ze zakládací listiny vyšehradské kapituly z roku 1088. Ve 12. 
sto1. byl v Záběhlicích postaven románský kostel a ze 14. stol. se dochovaly zprávy o dvou tvrzích. Jednu držel 
litomyšlský biskup, druhá, která stála uprostřed Hamerského rybníka, patřila králi Václavu IV. Roku 1436 upsal 
Zikmund Záběhlice Zajícům z Hazmburku. Ves byla roku 1444 vypálena, po obnově ji postupně vlastnila řada 
majitelů. Na přelomu 15. a 16. st. Chotkové a Bezdružičtí z Kolovrat, koncem 16. stol. Šternberkové, v letech 
1639 až 1663 Lažanští a vévoda Julius Jindřich. To už byl v Záběhlicích mlýn, cihelna, hostinec, tvrz se 
změnila v zámek. Koncem 17. st. získala ves paní Bedaridesová z Golče. Od ní ji koupil Frant. z Keiserštejnu. 
Majitelé se střídali i v 18. st., kdy už zde hospodařilo 20 sedláků a stál tu hamr na výrobu měděného zboží. (V 
roce 1880 hamr zanikl, na jeho místě postavil Ringhoffer slévárnu}. Začátkem 19. st. patřila ves hraběnce 
Thunové-Kolowratové a po dalších majitelích koupil roku 1813 Záběhlice Jakub Wimmer. Jedním z dalších 
majitelů byl Karel Korb z Weidenheimu, který ves vlastnil do konce 19. stol., kdy už byly ke vsi připojeny 
osady Práče a Roztyly. Sloučená obec si zachovala venkovský ráz, ubránila se překotné výstavbě a ani počet 
obyvatel se nezvyšoval. Roku 1922 byly Záběhlice se 3 tis. obyvateli připojeny k Praze. 

   Nejcennější záběhlickou památkou je kostel Narození Panny Marie na ostrohu Botiče. Původně románská 
stavba z první pol. 12. st. byla přestavěna ve 14. st. Původní půlkruhovou románskou apsidu nahradil gotický 
presbytář. Při další přestavbě, v letech 1876 až 1880, se změnila románská věž v novorománskou. 

   O osadě Práče, připojené v 19. st. k Záběhlicím, existuje první písemná zmínka z roku 1352, kdy ji vlastnil R. 
Goldner. I Práče často měnily majitele. Patřila k ním rodina Čotrů, augustiniánský klášter na Karlově a v 
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husitských dobách Pražané. Od roku 1407 existuje zmínka o práčské tvrzi s dvorem a mlýnem. V 16. st. 
patřilo k majitelům osady pražské Nové Město. Roku 1547 byl dvůr připojen k brandýskému panství a později 
jej prodal Rudolf II. Nosticům. Od nich koupila ves v roce 1592 Eva z Frankenštejna. Práčská tvrz mezi tím 
chátrala a koncem 16. st. zanikla. Roku 1710 připadla ves dominikánům, po zrušení řádu ji získal J. Meissner. 
Když v roce 1867 koupil Práče J. Kašpar, měla vesnice 13 domů a stovku obyvatel. Součástí práčského dvora 
byl pivovar a panské sídlo Ríttersitz, dnes zámeček. V roce 1933 byl zámeček připojen k majetku 
Staroměstského mlýna u Karlova mostu, statek se dostal do rukou F. Toulce z Hostivaře. Svědectvím původní 
zástavby je i nedaleký patrový mlýn z 18. stol. Nad Záběhlicemi vyrostlo rozsáhlé Zahradní Město. 
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Znak městské části Praha 10 
 

   Tento městský znak Vršovic povolil  používat císař František Josef  I. dne 24.  listopadu 1902.  Dnes je 
tento znak používán městskou částí Praha 10. 
 
 
 

 
Znak městské části Praha 10 
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Popis znaku: 
 
   Napůl dělený štít. Vpravo v hořejším stříbrném poli je červený štít se stříbrným dvouocasým lvem se zlatou 
korunou. Dolní pravé pole je modré a má zlatou vrš, nad ní dvě zkřížené stříbrné širočiny na zlatých topůrcích. 
Levá červená polovice je prostoupena zlatou zdí z tesaných kamenů, vystupující z přirozeného trávníku a 
nesoucí stříbrné cimbuří. Nad tuto zeď vystupují dvě zlaté věže s okénky, stříbrným cimbuřím a zlatou střechou. 
Zeď sama je prolomena klenutou bránou s dopředu otevřeným levým křídlem a napůl spuštěným hřebenem. 
Z brány vystupuje obrněná zahnutá pravice s obnaženým mečem. Na horním okraji štítu spočívá stříbrná zděná 
koruna s pěti výběžky. 
 
 
Heraldické vysvětlení: 
 
   Český lev jest znakem Českého království. Širočiny s vrší jsou znakem pánů Sekerků ze Sedčic, kteří 
odvozovali svůj původ od rodu Vršovců, jež měli modrý znak s vrší. Hradební zeď s cimbuřím je polovicí znaku 
královského hlavního města Prahy. 
 
 
 
 

Historie městské části Praha 10 
  Historie Prahy 10 jako takové je velmi mladá, přestože některé obce, jež jsou v ní obsaženy, mají téměř 
tisíciletou historii. Datuje se od roku 1960, kdy v hlavním městě vzniklo deset obvodů.  

   Katastrální území současné Prahy 10 se však stalo součástí  hlavního města již dříve. Vše začalo v únoru 1920, 
kdy vyšel tzv. „Zákon o Velké Praze“. Ten začal platit od 1. ledna 1922 a k osmi pražským obvodům se tak 
připojilo 37 okolních obcí. Deset z nich již  tou dobou mělo status města, např. Královské Vinohrady, Žižkov a 
od roku 1902 i Vršovice. Počet obyvatel Prahy se tak zvýšil z 223 tisíc na 700 tisíc. Vzniklo také 19 obvodů. 
Součástí nově vytvořeného obvodu – Prahy XIII – se staly Vršovice, Strašnice, Záběhlice, Hostivař a Roztyly. 
Malešice, Žižkov a Hrdlořezy vytvořily Prahu XI. Královské Vinohrady byly součástí Prahy XII a Michle Prahy 
XIV. 
 
   Další změny pak nastaly roku 1947. Od 14. listopadu byla zmenšena Praha XIII o Strašnice, Hostivař a 
Zahradní Město. Tato území pak vytvořila Prahu XX. Ale již v dubnu roku 1949 nastávají další změny. Praha se 
„zmenšuje“ na šestnáct obvodů. Strašnice, Malešice, Hostivař a Zahradní Město tak přecházejí na Prahu X. 
Vršovice, Záběhlice a část Michle stále zůstávají součástí  Prahy XIII. Vinohrady jsou rozděleny mezi Prahu II a 
Prahu XII. 
 
   Nyní se dostáváme zpět k onomu roku 1960, kdy vzniklo již jen deset obvodů. A tak se zase Vršovice, 
Strašnice, Hostivař, Záběhlice, navíc i Malešice a jihovýchodní část Vinohrad,  dostávají do stejného obvodu. 
Tím je právě Praha 10. Aby se odlišilo minulé dělení, začínají se nové obvody označovat arabskými číslicemi. 
 
    Roku 1968 se Praha 10  zvětšuje o nové obce – Horní a Dolní  Měcholupy, Petrovice a Štěrboholy. Roku 1974 
přibývají Benice, Dubeč, Kolovraty, Královice, Křeslice, Nedvězí a Uhříněves. Praha 10 tak zaujímá největší 
území ve své historii, ale pak již následuje jen období zmenšování našeho obvodu. Roku 1994 ztrácí obce, které 
byly v letech 1968 a 1974 k „desítce“ přičleněny. Navíc se odděluje i Hostivař, která se  stává součástí Prahy 15. 
 
  K 1. lednu 2004  měla  Praha 10 -  107 038 obyvatel. V současné době má  přibližně 6 500 trvale obydlených 
domů a přes 50 tisíc trvale obydlených bytů. 
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Následná tabulka informuje o důležitých číslech v jednotlivých katastrálních územích v 
roce 2001: 

 

Katastrální 
území 

Rozloha 
k.ú. (v ha) 
v MČ 

% plochy 
k.ú. na MČ 

% na 
rozloze MČ 

Počet 
obyvatel 

Počet 
domů 

Počet 
bytů 

Praha  
od roku 

První 
písemné 
záznamy

Hloubětín 6 7 0 0 0 0     

Hrdlořezy 16 8 1 0 0 0 1922 1525

Malešice 382 100 20 9 453 663 4 653 1922 1309

Michle 111 20 6 1 856 233 931 1922 1185

Strašnice 605 98 33 36 414 3 663 17 832 1922 1185

Vinohrady 98 26 5 4 440 500 2382 1922 1849

Vršovice 293 100 16 36 992 1 786 20 079 1922 1088

Záběhlice 364 63 19 18 558 1 663 8 775 1922 1088

Žižkov 1 0 0 0 1 0 1922 1694

Celkem 1 876   100 107 713 8 509 54 652     

 

 

  Praha 10 sousedí na severu s Prahou 9 a s Prahou 3. Na západě s Prahou 2. Na západě až jihozápadě s 
Prahou 4. Na jihu s Prahou 11. Východní sousedé jsou   Praha 15 a Praha – Štěrboholy. A na 
severovýchodě má hranici s Prahou 14.  

 
 
 
 

Podrobný popis hranic Prahy 10 
 
  Od  středu  křižovatky  ulic  Korunní  a  U  vodárny středem ulice Korunní  směrem východním  ke křižovatce  
s ulicí  Jičínskou, dále středem  ulice Šrobárovy  ke  křižovatce  s ulicí  U vinohradského hřbitova, středem ulice 
U vinohradského hřbitova až k Vinohradské, 150  metrů   jejím  středem  západním  směrem,   odtud  ulicí  Pod 
židovskými hřbitovy do ulice Nad vodovodem, po 50 metrech navazuje na k.h. Žižkov-Strašnice, dále po této 
k.h. do ulice Na Třebešíně, 160 m ulicí Na Třebešíně, kde se křižuje s ulicí K Červenému dvoru a prochází touto 
ulicí  130 m k čp. 1259  (Strašnice), kde opouští ulici  K Červenému  dvoru, lomí  se  na  východ, jde  k ulici  
Nad Třebešínem II. k  čp. 1253 (Strašnice), zde se  lomí kolmo k ulici Nad  Třebešínem III.  dále  po  
severozápadním okraji  parcel 1543 a 1544  (Strašnice) k  železničnímu tělesu,  kde se  vrací na k.h. Strašnice-
Žižkov   a   po   260   m   přichází   k   TKÚ  Žižkov- Strašnice-Malešice. Dále po k.h. Žižkov-Malešice k TKÚ  
Žižkov-Malešice-Hrdlořezy  dále po  k.h. Hrdlořezy-Malešice  k parcele č. 950 (Malešice) a dále po  severní 
straně parcely č.950 (Malešice), dále po  severním okraji parcely č.115/1  (kde opouští katastrální  hranici)  a  
parcely  652  (Malešice),  k  jižnímu rohu parcely č. 651/1, kde  se láme a jde  směrem jižním 56m k  trojmezí 
parcel č. 951/1,   657/1   a   953/1   (Malešice)   podle  severního  okraje železničního  tělesa, parcely  č. 953/1  
(Malešice) na katastrální hranici    Hrdlořezy-Malešice,    dále     10m    jižním    směrem k severozápadnímu 
rohu parcely č. 496 (Hrdlořezy) dále po severním okraji parcely č.496 (Hrdlořezy) ke k.h. Hrdlořezy-Hloubětín, 
dále po severním okraji parcely č.  2626 (Hloubětín) ke k.h. Hloubětín- Kyje,kde  se lomí  k jihu  a jde  k TKÚ 
Hloubětín-Kyje- Hrdlořezy, dále po k.h. Hrdlořezy-Kyje k TKÚ Hrdlořezy-Kyje-Malešice, dále po k.h.  Kyje-
Malešice k  TKÚ Kyje-Malešice-Štěrboholy,  dále po k.h. Malešice-Štěrboholy  k TKÚ  Malešice-Štěrboholy-
Hostivař, dále  po katastrální    hranici    Hostivař-Malešice     dále    po    k.h. Hostivař-Strašnice, dále po k.h. 
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Hostivař-Záběhlice, k TKÚ Chodov- Záběhlice-Hostivař, dále po k.h. Záběhlice-Chodov, k jižnímu břehu 
retenční  nádrže  v  jihozápadním   výběžku  nádrže  opouští  k.h. Záběhlice-Chodov, odtud  směřuje na sever k  
čp. 3041 (Záběhlice), po jižním okraji tohoto domu  směrem severovýchodním až pod vedení vysokého napětí, 
sleduje vedení směrem severozápadním, kříží ulici Ke  Spořilovu a  obrací se  (stále pod  vedením Vysoké  
napětí) na západ  k  ulici  U  mlýna,  kde  od  trafostanice  jde zpět směrem východním  Zárybniční ulici,  po 
východní  straně Zárybniční ulice dále  k rozhraní  parcel č.   2709 a  2711 (Záběhlice)  ke strouze Hamerského  
rybníka po  severním břehu  strouhy k  Botiči, po jeho severním břehu k ulici  Chodovské, středem Chodovské 
ke křižovatce s ulicí U plynárny, dále středem  ulice U plynárny k západní hraně domu  č.p. 503  (Michle), odtud  
k severu  podle východního okraje parcely 2630 (Michle), na konci východního okraje parcely se stáčí k západu  
podle  jižního  okraje  ulice  Na  křivce k parcele 2643 (Michle),  podle  jejího  východního  okraje  se  obrací  
k severu k ulici  Pod Sychrovem,  po severní  hraně domu  čp. 263  (Michle) přechází  k  čp.  262  (Michle),  po  
jeho  západní straně k jihu, k zahradám  u domů  čp. 438,  439, 427  a 454  (Michle), po jejich severním  okraji  k  
železničnímu  tělesu  dráhy Vršovice-Modřany, podchází  železnici podle  severního  okraje  ulice U  plynárny 
na křižovatku ulic Nad vinným potokem,  dále středem ulice Nad vinným potokem ke křižovatce s Bartoškovou 
ulicí, dále po severním okraji Bartoškovy  a  jižním   okrajem  objektu  nádraží  Praha-Vršovice, protíná  v 
přímém  směru ulici   Otakarovu vede  až na  pravý břeh Botiče   tj.  na   TKÚ  Nusle-Vršovice-Vinohrady,   dále  
po  k.h. Vršovice-Vinohrady po  pravém břehu Botiče  k ulici U  Vršovického nádraží,  kde   se  obrací  na   
sever  podle  východního   okraje Havlíčkových sadů tj. stále po k.h. Vršovice-Vinohrady, dále ulicí Rybalkovou  
ke křižovatce  s Voroněžskou,  kde opouští  k.h., dále středem ulice  Rybalkovy na křižovatku  s ulicí Máchovou,  
středem Máchovy,  přetíná Francouzskou,  vede středem  ulice Slovenské  až k Bezručovým  sadům, dále  
středem ulice  U vodárny  ke křižovatce s ulicí Korunní. 
 
   
Pravopis názvů ulic převzat z Kartografie. 
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Komunikační spoje 
 

 
  Prahy 10 má dvě vlakové  zastávky: Praha – Vršovice a Praha – Strašnice. 
  Praha – Vršovice leží na dvou tratích. Číslo 210 vede z Prahy hl. nádraží přes Prahu – Vršovice a dále na 
Dobříš. 
  Druhá trať, číslo 221, vede také z Prahy hl. nádraží přes Prahu – Vršovice, dále přes Prahu – Strašnice a končí 
v Benešově u Prahy. 
 
 
  Důležitým dopravním uzlem jsou zastávky metra Strašnická a konečná zastávka Skalka. Obě zastávky 
jsou na trase metra A. 
 
 
   Další dopravní spojení v městské části je tramvajová doprava. Prahou 10 alespoň částečně procházejí 
tyto linky: denní 4,6,7,10,11,16,19,22,23,24,26 a noční 51,55,57. 
S tím, že některé z nich mají na Praze 10  i konečnou: 
Linka 7 a 55 končí v zastávce Ústřední dílny DP 
Linka 6,19 a 23 končí na Kubánském náměstí. 
Číslo 4 má konečnou  na Čechově náměstí. 
Číslo 24 a 51 má výstupní na  Nádraží Strašnice. 
Linka 11 končí na zastávce Černokostelecká. 
Linky 22, 26 a 57 pokračují do MÚ Prahy 15, kde mají v Hostivaři konečnou. 
 
 
   Praha 10 doplňuje svoje dopravní spojení i množstvím autobusových linek, jejichž výčet doplňuji pro 
orientaci i počáteční a konečnou zastávkou. 
 

 
101 Strašnická – Plynárna Měcholupy 
106 Kavkazská –Nádraží Bráník 
111 Skalka - Pitkovice 
124 Kavkazská - Dvorce 
133 Florenc - Sídliště Malešice 
135 Želivského - Želivského 
136 Sídliště Ďáblice – Sídliště Spořilov 
138 Skalka - Tolstého 
139 Želivského – Na Beránku 
145 Ládví - Jesenická 
154 Koleje Jižní Město - Skalka 
155 Želivského – Sídliště Malešice 
163 Skalka - Štěrboholy 
177 Poliklinika Mazurská - Chodov 
181 Sídliště Čimice - Nádraží Hostivař 
183 Vozovna Kobylisy - Sídliště Petrovice 
188 Želivského - Kavčí hory 
194 Skalka - Léčiva 
195 Avia Letňany - Jesnická 
208 Želivského - Dolní Počernice 
212 Jižní Město - Jižní Město 
213 Želivského – Jižní Město 
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224 Skalka - Strašnická 
229 Skalka - Koloděje 
234 Sídliště Skalka - Habrová 
238 Želivského - Léčiva 
239 Rektorská - Želivského 
260 Koh-i-noor - Jižní Město 
264 Skalka - Královice 
265 Skalka - Kolovraty 
266 Nádraží Uhříněves - Hájek 
268 Skalka - Nedvězí 
271 Skalka - Háje 
329 Skalka - Škvorec 
364 Skalka - Doubek 
381 Skalka - Suchdol 
382 Skalka - Stříbrná Skalice 
383 Skalka - Chocerady 
506 Sídliště Malešice - Uhříněves 

 
 

    
 
 

Pošty a směrovací čísla na Praze 10 
 

 
100 00  

 
Praha 10 

 
Černokostelecká 2020/20 Praha 10 - Strašnice 

 
100 03  

 
Praha 103 

 
Sazečská 598/7 Praha 10 Malešice  

 
100 05  

 
Praha 105 

 
Litevská 1282/1 Praha 10 - Vršovice   

 
100 10  

 
Praha 110 

 
Moldavská 1441/2 Praha 10 - Vršovice  

 
101 00  

 
Praha 101 

 
Sportovní 846/22 Praha 10 - Vršovice  

 
106 00  

 
Praha 106 

 
Malinová 1664/3 Praha 10 - Zahradní Město  

 
108 00  

 
Praha 108 

 
Počernická 518 Praha 10 - Malešice  
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Geologický popis krajiny. Příroda na Praze 10 
 

Nejnižší nadmořská výška v Praze 10 je 195 m.n.m. a nejvyšší je 310 m.n.m. 

Podnebí 
   Pražské území se nachází  na rozhraní mezi oblastí mírně teplou, suchou s mírnou zimou a oblastí mírně 
teplou, suchou, převážně s mírnou zimou. Pražské klima je výrazně ovlivněno tak zvaným tepelným ostrovem 
velkoměsta. V centru města je průměrná teplota vzduchu při stejné nadmořské výšce  o 1o C vyšší než ve volné 
krajině. Je to způsobeno velkou koncentrací tepelných zdrojů a hlavně menšími ztrátami při výparu v důsledku 
urbanizace aktivního povrchu, kde výrazně převažují zastavěné nebo asfaltované plochy nad přirozeným 
povrchem s vegetací a kde převážná část dešťových srážek ihned odtéká do kanalizace. Město ovlivňuje i denní 
chod teploty. To se projevuje hlavně při jasných a klidových situacích, kdy je v centru snížena amplituda teploty 
a denní extrémy jsou opožděny asi o jednu hodinu. 
  

Geologie 
  Území Prahy 10 je součástí pražské kotliny. Její podloží je tvořeno horninami z období ordoviku (prvohory). 
Převahu mají málo odolné břidlice a prachovce, na něž se váží sníženiny a plošinaté níže položené okrsky. 
V pásu od Dvorců přes Bohdalec ke Štěrboholům prorážejí ordovické souvrství poměrně četné žíly minety. 
Významnými geologickými profily s výchozy minetových žil  (vulkanická hornina prvohorního stáří) 
v bohdaleckých vrstvách prvohorních ordovických břidlic jsou na území Prahy 10 zářezy na severním okraji 
seřaďovacího nádraží a zářez železnice ze železniční zastávky Strašnice. V místech nádraží byly v minulosti 
založeny malé lomy, které poskytovaly stavební kámen až do konce předminulého století. V současné době jde o 
jediné výchozy těchto vyvřelých hornin ve východní části prvohorní pražské pánve.  
 

Půdy 
  V údolí Botiče se nacházejí nivní půdy, černice a gleje, na ostatních plochách jsou přirozeně hnědé půdy, hnědé 
půdy kyselé a hnědé půdy arenické. Lidskou činností jsou mnohde již jiné půdní poměry - navážky apod. 
  

Vodní toky a plochy 
   Nejvýznamnějším vodním tokem na území Prahy 10 je Botič.  S délkou 32,8 km je jedním z nejdelších potoků 
v Praze.  
  Botič pramení mimo území Prahy 10 a to v okrese Praha-východ. Pramení poblíž Křížkového Újezdce, zhruba 
mezi zámky Štiřín a Průhonice. Dále protéká rybníky Bořín, Labeška a Podzámeckým v Průhonickém parku, 
podtéká dálnicí Praha-Brno a pokračuje do vodní přehrady Hostivař. Na hrázi Hostivařské přehrady začíná úsek 
nazývaný Meandry Botiče.  U  parku Práče v Záběhlicích  vstupuje na území městské části Praha 10, kterou 
opouští u teplárny Michle. Na území Prahy 10 se opět vrací ve Vršovicích a pokračuje kolem stadionu 
Bohemians k Havlíčkovým sadům, kde se již nadobro Prahu 10 opouští. Do Vltavy se vlévá poblíž Vyšehradu.  
Na části toku bylo jeho koryto upraveno. Zhruba 1200 metrů je zregulováno do potrubí. 
    Jméno Botič vzniklo od slova botení neboli rozvodňování, nabývání objemu. Botič je součástí přírodního 
parku Hostivař - Záběhlice (o ploše 316 ha), který se nachází mezi Hostivařskou přehradou a Hamerským 
rybníkem. Mezi zvláště chráněná území patří Přírodní památka Meandry Botiče, která je zajímavá výjimečně 
zachovalou ukázkou přirozeného toku s bohatým břehovým porostem na rozloze 6,7 ha. Celek tvoří cenný 
ekosystém, jelikož se zde vyskytuje mnoho chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenství vodních 
živočichů. 
    
 
   Z vodních ploch je významný  i Hamerský rybník, který se nachází  v přírodním parku Hostivař - Záběhlice. 
 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
  Územní systém ekologické stability je systém skládající se z relativně zachovalých částí přírodních 
s společenstev, který má plošné prvky umožňující přežívání druhů, tzn. biocentra, a z pásů zeleně tyto biocentra 
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propojující a umožňující jednotlivým druhům migrovat, ty se nazývají biokoridory. Kromě toho jsou biocentra a 
biokoridory doplňovány interakčními prvky.  
   Na území Prahy 10 zasahuje úses biokoridorem Botič a na něj navazujícími dvěma biocentry Meandr Botiče a 
Hamerský rybník. Mimo to se zde nacházejí dva funkční interakční prvky, Bohdalecký les a Za drahou, které 
mají význam pro zvýšení diverzity v krajině. 
Biokoridor Botič je tvořen potokem (zčásti přirozeným korytem, zčásti regulovaným) a přilehlými břehovými 
porosty. 
Meandr Botiče (chráněné území v kategorii PP) je tvořen přirozeně meandrujícím vodním tokem a s ním 
sousedícím lesíkem, který ale není na LPF.  Jedná se o funkční biocentrum, v němž nejsou navrhovaná žádná 
zvláštní opatření. Je součástí přírodního parku Hostivař - Záběhlice. 
Hamerský (Záběhlický) rybník. Území je tvořeno částečně upraveným vodním tokem se zbytky břehových 
porostů nevhodné druhové skladby a navazujícími ruderalizovanými plochami s provizorními stavbami. Výrazná 
je absence vegetačního krytu.  
Bohdalecký les je smíšený lesní porost a stepní lada s nálety dřevin podél železniční trati. V současnosti zde roste 
dub letní, dub červený, lípa, akát, jasan. borovice lesní, modřín, z keřů bez černý. Je zde několik vlastníků a část 
zalesněného území patří i Českým drahám. 
Za drahou je lesní celek s pestrou druhovou skladbou, který je rozdělený zkušební kolejí metra. V současnosti 
zde roste dub letní, dub červený, jasan, lípa, javor mleč, borovice lesní, modřín, z keřů bez černý. 
  

Chráněná území 
   Jak již bylo řečeno na území Prahy 10 zasahuje svojí menší částí přírodní památka Meandry Botiče. Je zde 
chráněno přirozeně meandrující koryto potoka s břehovými porosty a přilehlý lesík. Přirozená vegetace tvoří jen 
velmi úzký pruh podél toku, ale přesto je zde zachována přirozená skladba dřevin a bylin spolu s typickou 
pobřežní zvířenou. Skladba květeny je obvyklá pro obdobné potoční lemy na pražském území, bez zvláště 
významných rostlinných druhů.  
 

Zeleň 
   Praha leží na rozhraní termofytika (oblasti teplomilné květeny) a mezofytika (oblasti zonální středoevropské 
květeny). Hranice těchto fytocenografických celků probíhá z východního okraje Prahy k jihozápadu. Tento 
průběh hranice od severozápadu k jihovýchodu souvisí jak s geologickým podkladem, tak i s množstvím srážek, 
které od suchého severozápadu stoupají přes pražské území k jihovýchodu. 
  V geobotanické mapě jsou na území Prahy 10 dubohabrové háje a v údolí Botiče pak luhy a olšiny. Praha 10 je 
silně zastavěné území, zeleň zaujímá na většině území přibližně jen 20 - 40% plochy a je tvořena zejména 
malými parky, hřbitovní zelení a zelení vnitrobloků, stromořadími a zahradami ve vilových čtvrtích. Větším 
parkem je Malešický park a dalšími rozsáhlejšími veřejnosti přístupnými plochami jsou Bohdalecký les  a 
přírodní park Hostivař-Záběhlice (Na Praze 10 se jedná o dost zanedbanou část, která je zpustlá a zarostlá 
bývalými ovocnými sady, místy je i černá skládka). 
  

Památné stromy 
   Na území Prahy 10 je vyhlášen jeden památný strom (dub letní, obvod 460 cm, výška 26 m, stáří cca 200 let) a 
to v k. ú. Záběhlice, p. č. 22/1, na soukromé zahradě při ul. Záběhlická. 
  

Fauna 
  Byl prováděn průzkum na celé Praze, proto následné údaje budou z poznatků o celé Praze.  Ti na rozdíl od 
jiných druhů obratlovců v urbanizovaném prostředí poměrně dobře přežívají. Při ornitologickém mapování  
v letech 1982 - 85 bylo v Praze zjištěno 127 hnízdících druhů ptáků ve 3 kategoriích - prokázané hnízdění, 
pravděpodobné hnízdění, možné hnízdění. Mapování probíhalo po dobu pěti let, ale v některých případech pro 
nedostatek mapovatelů se podařilo získat údaje jen z jedné nebo dvou hnízdních období. 
   Tento poměrně vysoký počet druhů je dán vysokou rozmanitostí pražského území od historické zástavby 
s velkými zahradami přes sídliště a průmyslové areály až po přírodně zachovalé okraje Prahy. Každé z těchto 
prostředí má jiné zastoupení a složení zeleně a nabízí tak ptákům různou možnost osídlení. Toto osídlení se pak 
může měnit i s časem v závislosti na vývoji zeleně (např. s postupným stárnutím vysázené zeleně na sídlištích se 
počet ptačích druhů zvyšuje).  
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V hlavním městě  Praze je znám výskyt těchto ptáků, proto se dá předpokládat, že se tyto druhy nacházejí i na 
Praze 10: 
Kategorie pravděpodobného hnízdění (11 druhů): 
Potápka malá 
Polák chocholačka  
Hrdlička divoká 
Krutihlav obecný 
Strakapoud malý 
Chocholouš obecný 
Rákosník zpěvný 
Králíček obecný 
Mlynařík dlouhoocasý 
Sýkora babka 
Šoupálek dlouhoprstý 
  
Kategorie prokázaného hnízdění (52 druhů):  
Labuť velká (Hamerský rybník) 
Kachna divoká  
Krahujec obecný 
Poštolka obecná 
Koroptev polní 
Bažant obecný 
Slípka zelenonohá 
Lyska černá 
Kulík říční 
Holub domácí 
Hrdlička zahradní 
Kukačka obecná 
Sýček obecný 
Puštík obecný 
Kalous ušatý 
Rorýs obecný 
Žluna šedá 
Žluna zelená 
Strakapoud velký 
Vlaštovka obecná 
Jiřička obecná 
Konipas horský 
Konipas bílý 
Střízlík obecný 
Pěvuška modrá 
Červenka obecná 
Rehek domácí 
Rehek zahradní 
Kos černý 
Drozd zpěvný 
Sedmihlásek hajní 
Pěnice pokřovní 
Pěnice hnědokřídlá 
Pěnice slavíková 
Pěnice černohlavá 
Budníček menší 
Lejsek šedý 
Sýkora modřinka 
Sýkora koňadra 
Brhlík lesní 
Sojka obecná  
Straka obecná 
Špaček obecný 
Vrabec domácí 
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Vrabec polní 
Pěnkava obecná 
Zvonohlík zahradní  
Zvonek zelený  
Stehlík obecný 
Čečetka zimní 
Dlask tlustozobý  
Strnad obecný 
  
Kategorie možného hnízdění (6 druhů): 
Slavík obecný 
Bramborníček hnědý 
Budníček větší 
Sýkora uhelníček 
Ťuhýk obecný 
Konopka obecná 
  
   Výše uvedené údaje mohou být zatíženy určitou chybou způsobenou také tím, že mapování probíhá v síti 
nezávisle na katastrálních hranicích. Počet druhů na jednotlivých místech Prahy 10 samozřejmě kolísá podle 
konkrétního biotopu. Pohybuje se tak od cca 20-30 druhů v silně zastavěných oblastech a průmyslových areálech 
až po 60-70 druhů v přírodně nejbohatších místech. 
 

 
 

Meteorologické údaje 
 

 
Statistické meteorologické ukazatele o hl. m. Praze 

 

Ukazatel 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Nejnižší roční teplota (st.C) -15,6 -16,1 -13,4 -21,4 -13,8 -15,2 -13,6 -12,5 -11 -15 
Nejvyšší roční teplota (st.C) 34,5 32,7 35,3 32,8 32,8 36,9 35,4 35,3 33,4 34,5 
Průměrná roční teplota (st.C) 9,3 9,7 9,9 8,1 9,6 10,3 10,6 11,1 9,8 10,7 
Srážky (mm) za rok úhrnem 331,9 464,6 461,8 509,5 454,6 348,6 347 377,6 537,8 625,3 
Srážky nejvyšší za 24 h. 27,6 36,5 36,9 43,4 23,3 18,1 22,1 22,8 29,8 30,5 
Trvání slunečního svitu v roce v hod. 1478 1666 1568 1467 1783 1677 1634 1699 1623,1 1829,4   

 
 

Měsíc  Meteorologická  
stanice 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Rok

 

  Průměrná teplota vzduchu (° C)    
Praha, Karlov -0,9 0,8 4,6 9,2 14,2 17,5 19,1 18,5 14,7 9,7 4,4 0,9 9,4
Praha, Ruzyně -2,4 -0,9 3,0 7,7 12,7 15,9 17,5 17,0 13,3 8,3 2,9 -0,6 7,9

 
 

Ovzduší 
   Na území Prahy 10 jsou umístěny tři stanice měřící kvalitu ovzduší: Praha 10 - Počernická, Praha 10 - 
Vršovice a Praha 10 - Šrobárova. Kvalita klimatu je na většině území Prahy 10 hodnoceno jako přijatelné, 
v oblasti Vršovic a části Malešic jako zhoršené, v části Strašnic jako dobré. Vzhledem k utváření terénu a 
rozmístění zdrojů znečištění (významným zdrojem je automobilová doprava) patří k nejzatíženějším oblastem 
Prahy 10 (prašným aerosolem, SO2, NO2) Vršovice a Malešice. 
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b) VZHLED OBCE 
 

Význačné stavby na Praze 10 
 
 

  Praha 10 má mnoho zajímavých a historicky cenných objektů. Následující výpis není úplným seznamem 
zajímavých památek v naší městské části. Je to jen výběr toho nejzajímavějšího, co se u nás na desítce nachází. 

 
Ve Vršovicích to jsou např.: 

 
Kostel sv. Mikuláše, Vršovické nám. Vršovický kostel byl postaven v roce 1704 v barokním stylu. 
Fara u sv. Mikuláše, Vršovické nám. č.p. 84/6. Budova pochází z roku 1818. 
Kostel sv. Václava, nám. Sv. Čecha. Kostel byl postaven v letech 1929 až 1930 podle návrhu 
architekta Josefa Gočára. 
Vila Jitřenka, Petrohradská ul. č.p. 141/52. Původní barokní usedlost zvaná Jitřenka pochází z roku 
1738. 
Domky č.p. 144/6, č.p. 11/8, č.p. 59/10 všechny v ulici Pod Stupni.Poslední zbytky původní zástavby 
z Vršovic.  
Česká spořitelna, Vršovické nám č.p. 67/8. Ke stavbě budovy došlo v roce 1911 podle projektu 
Antonína Balšánka. 
Rangherka, Vršovické nám č.p. 120/21.  Stavba dnes nazývaná zámečkem, ale původně postavena 
jako manufaktura. 
Vršovická sokolovna, Vršovické nám č.p. 111/2. Postavena v roce 1933 podle projektu Aloise 
Dryáka a Bohumila Hypšmana. 
Sbor církve československé husitské ve Vršovicích, Moskevská ulice č.p. 967/34. Postavený v letech 
1929-1930 podle projektu arch. Karla Truksy. 
Činžovní domy – Na Spojce č.p. 610/6, v Kodaňské ulici č.p. 444/11, 600/41, 61/43, 61/45. Domy 
v Ruské ulici č.p. 470/6 a 473/8. Dům na nároží Moskevské ul. č.p. 262/57. 
Blok domů při ulicích Ruské, Na Míčankách, Bulharské a Tolstého č.p. 705 – 722. 
 
 

Strašnice 
 
Trmalova vila, nároží ulic Vilová a U Nových vil. Postavena v letech 1902 -1903 podle architekta 
Jana Kotěry. 
Strašnická škola, V Zátočce 1. Stavba byla započata 1877.  
Statky v Novostrašnické ulici. 
Bečvářův statek, V Olšinách 82/16.  
Vila Grete Reinerové, ul. Nad Olšinami 4. 
Sborový dům Českobratrské církve evangelické v  Kralické ulici. Postavený v roce 1930. 
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v ul. Ke Strašnické 1000/10. Dostavený v roce 1994. 

  
 
Záběhlice 
 
 Kostel Narození Panny Marie. Původně románská stavba z první pol. 12. stol. 

Záběhlický zámek. Postavený v druhé polovině 17. stol. 
Práčský zámeček, Práčská 14. První zmínka pochází z roku 1705. 
Mlýn. Pochází z 18. století. 
Barokní sýpka v Práčské ulici 
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Malešice 
 
Zámeček s hospodářským dvorem, Malešické náměstí.  Zámek postavený v letech 1686 až 1689. 
Selský dvůr, dnes hotel Baroko, Tomsova ulice 11/13. Původní statek byl postaven roku 1687. 
Zámeček pod Táborem. Sídlo postaveno v druhé polovině 19. století. 
 
 

Vinohrady 
 
Šalounova vila, Slovenská ulice č.p. 1566/2. Stavba navržena samotným Šalounem vznikla v období 
1910 až 1911. 
Kotěrova vila, Hradešínská ulice 1542/6. Podle projektu architekta Jana Kotěry postaveno v letech 
1908 až 1909. 
Dvojvila bratří Čapků, ul. Bratří Čapků č.p. 1853/28 a 1854/30. Podle projektu Ing. Radima 
Matolína postaveno v letech 1923 až 1924. 
Vily v Dykově ulici – č.p. 960/4 (dílo architekta Antonína Turka dostaveno v roce 1897) , 1039/6 
(dílo Aloise Dryáka z let 1898 až 1900). 
Vila v Hradešínské ulici, č.p. 1449/50. 
Vila v Chorvatské ulici, č.p. 1969/7. (dílo Kamila Roškota z let 1924 až 1925) 
Husův sbor Československé církve husitské, Dykova ulice č.p. 51/1. Autorem projektu byl architekt 
Pavel Janák. Stavba postavena v letech 1932 až 1933. 
Vinohradská vodárenská věž, Korunní ulice č.p. 725/66. Autorem je architekt Antonín Turek a 
stavba byla dokončena roku 1891. 
Budova Obvodní knihovny v Praze 10, Korunní č.p. 2160/68. Postavena v letech 1928 -1929. 
 
 
 

Pojmenování ulic na Praze 10 
  
   Jak již bylo řečeno, Praha 10 se skládá z těchto částí: Vršovic, Strašnic, Malešic, Záběhlic, Vinohrad, Michle a 
částečně z Žižkova, Hloubětína, Hrdlořez. Posledně jmenované části nemají v naší městské části domy, natož 
ulice. 

 
Vršovice a názvy ulic: 

- názvy ulic jsou odvozeny hlavně podle měst, států či zeměpisných názvů z oblasti bývalého 
Sovětského svazu (např. Altajská, Estonská, Jaltská, Omská, atd.). Tento systém začal 
vznikat po 2. světové válce přejmenováním několika ulic. Největší přírůstek byl po roce 1952. 

 
- z Vinohrad sem zasahují názvy podle evropských států, měst či zeměpisných útvarů (třeba 

Bulharská, Mexická, Ruská, atd.) 
- podle kasáren, které zde bývaly (28. pluku a U Roháčových kasáren) 
- podle polohy (Oblouková, Přípotoční) 
 
- podle pomístních názvů 
K Louži, Na Louži (název vychází snad z předpokladu, že se v blízké staré pískovně držela voda) 

 Na hroudě (asi dle někdejšího zemědělského rázu místa) 
 Na stezce (starý pomístní název) 
 Na  Sychrově (pomístní název dle kopce Sychrov, jiný název pro pojmenování kopce Bohdalec). 
 
 Názvy, které již mají určitý historický odkaz. 
 Na kovárně (název od roku 1910 podle hostince na Kovárně – čp. 14) 
 Na Královce (od roku 1905 je název podle domu čp. 378 Na Královce) 
 Na Míčankách (ulice nese název podle bývalého dvora a vinice Malá a Velká Míčanka.Pravděpodobně 
jméno usedlosti a tedy i název ulice pochází od Dobroty Míčankové. Název v letech 1905 – 1940, v letech 1940 
-1945 Pancéřová souvislost s kasárnami – jako 28. pluku, atd. A dnes zase nese svůj název.) 
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Strašnice a názvy ulic: 
-  podle pomístních názvů  
 K Červenému dvoru (název podle dvorce Červený dvůr. Ulice nese název od   svého vzniku okolo 
roku 1925). 
 Korytná (název odvozený od pomístního názvu Koryta). 
 Na palouku (od roku 1925) 
 Na polníku (pravděpodobně pomístní název od roku 1925) 
 Na Třebešíně, Pod Třebešínem, Za Třebešínem (podle pomístního názvu Třebešín) 
 Nad Primaskou (ulice nese název podle polohy dle pomístního názvu Primaska) 
 Pod altánem (podle pomístního názvu Altán. Proto by také měla mít v názvu velké A.) 
Pod Viktorkou ( ulice nese název od svého vzniku podle polohy u usedlosti Viktorka (čp. 81), která  
dostala název podle jednoho z majitelů Viktora Kose, který ji držel v roce 1906). 
 V korytech  
 V olšinách (ulice je pojmenovaná podle starého pomístního názvu. K této ulici byla připojena i ulice  

V stromořadí, což byl také pomístní název). 
 V předpolí (pomístní dříve V Kádku – což byl také pomístní název). 
 V Rybníčkách (Rybníčky – proto bylo pojmenování v sídlišti Rybníčky odvozováno od jmen majících  

vztah k vodě – Oravská, Sečská, atd ..) 
 V úžlabině ( podle staršího pomístního názvu inspirovaného původním terénním prostředím) 
 
- podle názvu obcí  (Dubečská, Klučovská, Újezdská, atd.) Jedná se o obce východním směrem od  
  Prahy 

       - podle osobností (hlavně na sídlišti Skalka) 
       - podle směru či umístění či charakteru (U vozovny, Za poštou, Za stadionem) 

 
 

Záběhlice a názvy ulic: 
- podle pomístních názvů 
Dolní Chaloupky (pomístní název. Asi podle bývalých osad Horní a Dolní Chaloupky, které se zde 
nacházely. Vznikly v roce 1927 ulice Dolní Chaloupky a Horní Chaloupky.) 
Na Chodovci (ulice pojmenovaná podle starého pomístního názvu Chodovec – část Chodova) 
Před skalami I, Před skalami II (Dle místa, kde se nacházejí skalky. Název podle polohy + pomístní 
název užívaný pře rokem 1947) 
Na slatinách,Ve slatinách, Za slatinami  ( název pochází ze staršího pomístního názvu, která nesla 
nouzová kolonie Ve slatinách vzniklá po připojení Záběhlic k Praze v roce 1922. Původní název slatina 
= mokřina je pozoruhodný ve srovnání s bývalým názvem na souši, který se nacházel poblíž) 
Nad Trnkovem (ulice leží nad sídlištěm, dříve osadou Trnkov, vzniklou po připojení Záběhlic k Praze 
roku 1922) 
 
- díky Zahradnímu Městu je pojmenování ulic podle rostlin , toto pojmenování dalo jméno  i 

samotnému sídlišti (Blatouchová, Kopretinová, Bramboříková, Tulipánová, Zvonková) 
- Sídliště Mládeže (úřední název pro okraj Zahradního Města) dalo vzniknout malému 

souboru uličních názvů podle členů ilegálních skupin komunistické mládeže v odboji proti 
nacismu (Aubrechtové, Holubkova, Ellnerové, Jiřičkové, Škábova a s nimi související 
Mládežnická) 

- podle osob 
- podle směru či umístění či charakteru 
- podle geografických názvů 
-  
 

Malešice a názvy ulic: 
- v roce 1931 byl zde zvolen systém názvů podle rektorů pražské Karlovy Univerzity a 

souvisejících názvů, protože Malešice byly statkem univerzity. Takže vznikly ulice jako Na 
univerzitním statku, Bakalářská, Mistrovská a Rektorská. Podle univerzitních rektorů – 
Bacháčkova, Kampanova, Vydrova, Troilova, atd. 

- podle geografických názvů 
- podle směru či umístění či charakteru. 
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Orientační značení v obvodu Prahy 10 
 

   Praha 10 má šest orientačních plánů. Ulice Vršovická – proti KOH-I-NORu, u metra  Strašnická, u metra  
Skalka, ulice Na Vinici – u banky, ulice Počernická – u pošty a na křižovatce Švehlova/Topolová.  Na plánech 
jsou označeny ukazatele s názvy ulic,  nekomerčních a komerčních budov. 
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c) OBYVATELSTVO 
 

Počet obyvatel a statistiky 
 
 

 
Stav obyvatel Prahy 10 k  31. prosinci v příslušném roce: 
 
 
Rok Stav obyvatel 
1991 138114 
1992 135561 
1993 133650 
1994 115682 
1995 114241 
1996 113277 
1997 112357 
1998 111151 
1999 109771 
2000 110158 
2001 107713 
2002 106962 
 
 
 
 

Složení obyvatelstva Prahy 10 podle věku k 31. 12. 2002 
 

Obyvatelstvo ve věku Muži ve věku Ženy ve věku 
 

0-14 15-64 65 a více 0-14 15-64 65 a více 0-14 15-64 65 a více 
 

11 679 70 290 24 993 6 017 34 088 9 431 5 662 36 202 15 562 
 
 
Následující výsledky vycházejí ze sčítání lidu domů a bytů  2001 a týkají se údajů  na Praze 10: 
 
Počet obyvatel 108 609 
 
v tom ve věku:   
 
0 - 14 12 023 
 
15 - 59 64 609 
 
60 a více vč. nezjištěného věku 31 977 
 
z celkového počtu obyvatel:   
 
věřící 30 342 
 
bez vyznání 69 990 
 
nezjištěno 8 277 
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z obyvatel ve věku 15 a více let: 
 
svobodní 23 391 
 
ženatí/vdané 48 540 
 
rozvedení 12 321 
 
ovdovělí 11 733 
 
Z obyv. ve věku 15 a více let se vzděláním:   
 
základním včetně neukončeného vzdělání  13 756 
 
středním bez maturity 28 994 
 
středním s maturitou 34 526 
 
vysokoškolským 17 638 
 
Podíl obyvatel ve věku:   
 
0 - 14 11,1 
 
15 - 59 59,5 
 
60 a více včetně nezjištěného věku 29,4 
 
Podíl věřících 27,9 
 
Podíl obyvatel ve věku 15 a více let:   
 
svobodní 32,6 
 
ženatí/vdané 44,7 
 
rozvedení 11,3 
 
ovdovělí 10,8 
 
Podíl obyvatel narozených:   
 
v obci součas. bydliště 62,3 
 
v jiné obci okresu - 
 
Podíl obyv. ve věku 15  a více let se vzděláním:   
 
základním včetně   
 
neukončeného vzdělání 14,2 
 
středním bez maturity 30 
 
středním s maturitou 35,7 
 
vysokoškolským 18,3 
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Další údaje vycházející ze sčítání lidu domů a bytů  2001. 
 
  Při rozloze 1854 hektaru na Prahu 10 vychází hustota obyvatelstva (osoby/km²) 5 858. Průměrný věk obyvatele 
Prahy 10 je 44,9 let. Podíl národnosti je 94,7 % české, 0,2 % moravské národnosti a 1,4% slovenské národnosti. 

  Bez vyznání je 64,4% a věřících je tedy 27,9%, u zbytku obyvatel se příslušnost nepodařila zjistit. K církvi 
římskokatolické se hlásí 20,3%, k Českobratrské církvi evangelické 1,8% a k Církvi čsl. husitské 2% věřících. 

 
 
 

DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND HL. M. PRAZE A V PRAZE 10 
 

z toho 

  
Trvale 

obydlené 
domy 

z toho 
rodinné 
domy 

Postavené 
od roku 

1991 

Trvale 
obydlené 

byty 
v 

rodinných 
domech 

v 
bytových 
domech 

Neobydlené 
byty 

Hl. m. Praha 82 160 50 284 8 990 496 940 63 810 430 066 54 303

Praha 10 6 495 3 259 271 50 367 4 275 45 943 5 493
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d) POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE 
 
 

Starosta a místostarostové 
 

  Starosta Prahy 10 Ing. Milan Richter se stal nejmladším pražským starostou za posledních osmdesát let.  Byl 
zvolen za ODS a ve svých sedmadvaceti letech (narozen 8.11.1975 v Praze) se stal  prvním mužem druhé 
největší pražské městské části.  Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor provoz a ekonomika. 
V politice je od roku 1998, kdy se stal členem ODS. V témž roce se  stal i zastupitelem Prahy 10. Na radnici byl 
od roku 1999 předsedou Informační komise se zaměřením na přenos informací k občanům a informační politiku 
úřadu. V červnu 2002 byl zvolen předsedou ODS Prahy 10 a místopředsedou místního sdružení Vinohrady. 
 
   Zástupci starosty jsou Ing. Antonín Weinert a Ing. Vladimír Novák (oba z ČSSD), Bohumil Zoufalík 
z ODS a Mgr. Vladislav Lipovský z UD-DEU. 
 
 
 
 
 

 
 

            Starosta Ing.  Milan Richter 
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Odbory Úřadu m.č. Praha 10 
 

Kancelář starosty 
oblast: audit, 

informatika, kontrola, 
územní rozvoj, 

bezpečnost, styk s 
veřejností 

   

I. Zástupce 
starosty   
statutární 
zástupce 

starosty, oblast: 
majetkoprávní 

vztahy, 
ekonomika 

II. Zástupce 
starosty  
zástupce 

starosty, oblast: 
rozpočet, 
školství, 
kultura, 

zahraniční 
spolupráce, 

granty 

III. Zástupce 
starosty  
zástupce 

starosty, oblast: 
právní, správa 

majetku, 
hospodářská 

správa  

IV. Zástupce 
starosty  
zástupce 

starosty, oblast: 
sociální, 

zdravotnictví, 
životní 

prostředí, 
doprava  

 

Kancelář tajemníka 

   

Zástupce tajemníka 

 

odbor dopravy a 
energetiky 

odbor ekonomický odbor hospodářské 
správy 

odbor informatiky 

   
odbor občanskosprávní odbor obecního majetku odbor sociální odbor stavební 

   
odbor územního rozvoje odbor živnostenský odbor správy škol a 

kulturních zařízení 
odbor životního prostředí

   
odbor právní odbor vzdělávání a 

kultury 
odbor správy majetku  

   
odbor kontroly odbor státní sociální 

podpory a zřízených 
organizací 

      

 
 

 
 

Členové Rady m.č. Praha 10 
 

Ing. Milan Richter, starosta a člen Rady m.č. Praha 10 (ODS) 
Ing. Antonín Weinert, CSc., zástupce starosty a člen Rady m.č. Praha 10 (ČSSD) 
Bohumil Zoufalík, zástupce starosty a člen Rady m.č. Praha 10 (ODS) 
Ing. Vladimír Novák, zástupce starosty a člen Rady m.č. Praha 10 (ČSSD) 
Mgr. Vladislav Lipovský, zástupce starosty a člen Rady m.č. Praha 10 (US) 
Emil Dejmek, člen Rady m.č. Praha 10 (ODS) 
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JUDr. PhDr. Oldřich Choděra, člen Rady m.č. Praha 10 (KDU-ČSL) 
MUDr. Markéta Jirásková, členka Rady m.č. Praha 10 (ODS)  
Tomáš Hrdlička, člen Rady m.č. Praha 10 (ODS) 

 
 
 

Seznam členů Zastupitelstva m. č. Praha 10 
 

Jméno Volební strana členství 
v komisích 
RMČ / členství 
ve výborech 
ZMČ 
 

1. BERNARD 
Daniel 

 

ČSSD 

 

člen KVV 
člen KŽP 
člen KRP 

2. Ing. BŘEZINA 
Karel 

 

ČSSD 

 

člen FiV 
předseda KNP 
člen KIN 

3. MVDr. ČÁSLAVKA 
Jan 
 
 
 

KDU-ČSL 

 

předseda KŽP 
člen KVV 
člen KGV 

4. ČERNÝ 
Stanislav 

 

KSČM 

 

člen NaV 
člen KŽP 
člen KÚR 
člen KRP 
 

5. ČUNÁTOVÁ 
Jana 

 

KSČM 

 

předsedkyně 
KoV 
členka FiV  
členka KZV 
členka KBP 
členka KM 
členka KNP 
členka KÚR 
 

6. DEJMEK 
Emil 

 

ODS 

 

člen RMČ 
člen KoV 
předseda KB 

7. DIMITROVOVÁ 
Jitka 

 

KSČM 

 

členka KVV 
členka KRP 
členka KGV 

8. Ing. FILIPEC 
Otakar 

 

US-DEU 

 
předseda FiV 

9. FLORIÁN 
Jan 

 

ODS 

 

člen KVV 
člen KNP 
člen KGV 
člen KB 
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10. Mgr. HORÁK 
Petr 

 

US-DEU 

 

předseda KM 
člen KBP 
člen KNP 
člen KŽP 
člen KIN 
 

11. HRDLIČKA 
Tomáš 

 

ODS člen RMČ 
člen FiV 
předseda KÚR 
člen KNP 
člen KŽP 

12. Mgr. HULINSKÝ 
Petr 

 

ČSSD 

 
člen KB 

13. CHALOUPKA 
František 

 

DJK  

14. JUDr. PhDr. 
CHODĚRA 
Oldřich 

 

KDU-ČSL 

 

člen RMČ 
člen KoV 
člen KIN 
člen KZV 

15. Ing. JANKOVSKÝ 
Kamil 

 

DJK 

 

člen FiV 
člen KM 

16. JAROŠ 
Jiří 

 

ČSSD 

 

člen FiV 
člen KNP 
člen KŽP 
člen KB 

17. MUDr. JIRÁSKOVÁ 
Markéta 

 

ODS 

 

členka RMČ 
členka KZ 
členka KVV 
členka KÚR 

18. Ing. KAŇÁK 
Jiří 
 

DJK  

19. KAZBAL 
Vladimír 

 

ODS 

 

člen KS 
člen KBP 
člen KIN 
člen KŽP 
člen KZ 

20. KRATOCHVÍL 
Pavel 

 

DJK 

 

člen KVV 
člen KÚR 

21. MUDr. KŘIVÁČEK 
Petr 

DJK 

 
člen KZ 

22. PhDr. KŘÍŽKOVÁ 
Andrea 

 

ODS 

 

členka KVV 
členka KB 
členka KZV 

23. LÁNSKÁ 
Zuzana 
 

 

ČSSD 

 

členka KoV 
předsedkyně KS 
členka KÚR 
členka KZ 
členka KGV 
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24. LETKO 
Pavel 

DJK 

 

člen NaV 
člen KŽP 
člen KoV 

25. Mgr. LIPOVSKÝ 
Vladislav 

 

US-DEU 

 

člen RMČ – 
zástupce 
starosty 
člen KGV 
člen KVV 
člen KZV 

26. Ing. LUHANOVÁ 
Markéta 

 

ODS 

 

předsedkyně 
KZV 
členka KIN 

27. MACNAROVÁ 
Ludmila 
 

ODS 

 

předsedkyně 
KBP 
členka KS 
členka KNP 
členka KZ 

28. Ing. MALYPETR, 
CSc. 
Jan 
 

ODS 

 

člen FiV 
předseda NaV 
člen KÚR 
člen KRP 

29. NOVÁK 
Karel 
 

KSČM 

 

člen KVV 
člen KB 
člen KS 
člen KZ 
člen KIN 
člen KGV 

30. Ing. NOVÁK 
Vladimír 
 

ČSSD 

 

člen RMČ – 
zástupce starosty 
předseda KGV 
člen KoV 
člen KBP  
člen KS 
člen KZ 
člen KŽP 

31. POLANECKÝ 
Aleš 
 

ODS 

 

člen KŽP 
člen KÚR 
člen KB 

32. Ing. PROCHÁZKA 
Radek 
 

ODS 

 

člen KIN 
člen KRP 

33. Ing. RICHTER 
Milan 
 

ODS 

 

člen RMČ – 
starosta 
člen KIN 
člen KÚR 
člen KZV 

34. ROD 
Michal 
 

DJK 

 

člen KoV 
člen KNP 
 

35. RŮŽIČKOVÁ 
Věra 
 

KSČM 

 

členka KS 
členka KŽP 
členka KIN 

36. MUDr. STŘÍTESKÁ 
Eva 
 

US-DEU 

 

členka KZ 
členka FiV 

37. SVOBODA 
Miroslav 
 

ČSSD 

 

člen NaV 
předseda KIN 
člen KZ 
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38. SVOBODOVÁ 
Jarmila 
 

ODS 

 

členka KS 
členka KŽP 
členka KIN 
členka KRP 

39. ŠMÍD 
Marek 
 

ODS 

 

člen FiV 
předseda KVV 
člen KÚR 
člen KGV 

40. MUDr. ŠŤASTNÝ 
Boris 
 

ODS 

 

předseda KZ 
člen KM 
člen KGV 
člen KZV 

41. TRMAL 
Tomáš 
 

ODS 

 

člen KBP 
člen KNP 

42. VESELÝ 
Jiří 
 

ODS 

 

člen NaV 
předseda KRP 
člen KÚR 
člen KB 

43. Ing. WEINERT, CSc. 
Antonín 
 

ČSSD 

 

člen RMČ – 
zástupce starosty 
člen KNP 
člen MBP 
člen KÚR 
člen KZV 

44. ZOUFALÍK 
Bohumil 
 

ODS 

 

člen RMČ – 
zástupce 
starosty 
člen KS 
člen KBP 
člen KZ 
člen KGV 

45. ŽELÍZKO 
Petr 
 

ČSSD 

 

člen KBP 
člen KVV 
člen KS 

 

 
Výbory zřízené Zastupitelstvem m.č. Praha 10 a komise zřízené 

Radou m.č. Praha 10 
FiV     –  finanční výbor 
KoV   –  kontrolní výbor 
Nav     –  návrhový výbor 
KB     –  komise bezpečnostní 
KBP  –  komise bytové politiky 
KGV  –  komise grantová a pro oblast využití volného času, sociální, zdravotní a oblast  
      protidrogové prvence 
KIN   –  komise informační 
KNP  –  komise nebytových prostor 
KRP –  komise pro regeneraci městské památkové zóny 
KS  –  komise sociální 
KÚR  –  komise územního rozvoje 
KVV  –  komise pro výchovu a vzdělávání 
KZ  –  komise zdravotní a protidrogová 
KZV  –  komise pro zahraniční vztahy a evropskou integraci 
KŽP  –  komise životního prostředí 
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Partnerská města Prahy 10 
 

• Ballerup (Dánsko) - http://www.ballerup.dk/  
   Město Ballerup je samostatným správním celkem na okraji Kodaně (leží 15 km severozápadně od centra 
dánského hlavního města). Má cca 45.000 obyvatel. Sestává ze tří historických vesnic: Måløv, Ballerup, 
Skovlunde. 
  V padesátých letech byl zahájen odkup všech pozemků s tím, že majitelé se nechají na farmách dožít. Díky 
tomu má Ballerup dnes k dispozici veškeré pozemky a sám si určuje i územní plány, a tím i kterým firmám 
dovolí v Ballerupu stavět. Během let se podařilo získat všechny dánské pojišťovny k tomu, aby svá sídla 
přemístily do Ballerupu, rovněž tak i sídla firem zabývajících se IT (informačními technologiemi). I dánské 
farmaceutické firmy mají svá výzkumná pracoviště právě v Ballerupu. Z průmyslu se dá hovořit snad jen o 
čokoládovně Toms. 
 
  Zajímavosti:  Ballerup je aktivním  městem v oblasti životního prostředí. Jeho pýchou je ekologický statek  
Grantoftegård ve skanzenu Pederstrup. V Ballerupu je celkem deset základních škol, mnoho mateřských školek a 
jeslí, gymnázií a škol s technickým zaměřením. Ballerup je známý svojí péčí o seniory s mnoha domy s 
pečovatelskou službou a domovy důchodců. Existuje zde více než tři sta spolků. 
 
   Začátek mezinárodní spolupráce mezi městskou částí Praha 10 a dánským městem Ballerup se datuje od roku 
1992. Za tu dobu se uskutečnila celá řada vzájemných návštěv a akcí, díky kterým se mohou občané obou měst 
vzájemně poznávat. Smlouva o partnerských městech byla podepsána 27. října 1995. A v roce  1999 bylo na 
radnici m.č. Praha 10 otevřeno Koordinační centrum pro rozvoj spolupráce partnerských měst Ballerup a Praha 
10 a od té doby se počet akcí trvale rozšiřuje.  
 
 
Aktivity: 
 
- výměna žáků základních škol: 
 Partnerské školy: ZŠ Omská  - Østerhøjskolen 
    ZŠ Hostýnská  - Lundebjergskolen 
    ZŠ Jakutská  - Hedegårdskolen 
    ZŠ Brigádníků  - Rosenlundskolen 
    ZŠ Břečťanová  -  Grantofteskolen 

ZŠ Gutova  - Parkskolen    
     
 
 
- únor 1994:  výstava "České dny" v kulturním domě Baghuset 
 
- březen 1994: výstava "Děti v Ballerupu" v kulturním domě Eden. 
 
- zahájena výměna oficiálních delegací 
 
- komise z Ballerupu navštěvují Prahu 10 : mimo jiné Technická komise, Školská a vzdělávací  
            komise, Kulturní komise, Sociální komise, Komise pro podnikání a zaměstnanost) 
 
- Ballerup navštívila Komise sociální a zdravotní z Prahy 10 
 
- duben 1999: účast dánského týmu na volejbalovém turnaji na Praze 10 
 
- červen 1999: Pražský pouťový orchestr má koncerty v kulturním domě Baltoppen 
 
- říjen 1999: studijní cesta Správních organizací bytových jednotek do Prahy 10 
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2 000: 
  
- leden 2000: sbor Schola Christiana Pragensis vystupuje na ballerupském festivalu  
                      sborového zpěvu 
 
- duben 2000: ekologická organizace "Vodní zrcadlení" představuje svojí "Hru o vodě" na  
                       Ekogymnáziu. 
 
- duben 2000: Kulturní dny Prahy 10 v Ballerupu (taneční skupina Dixi, folková skupina  
                       Springtime, kvartet Akordeon, výstava fotografií Jiřího Veselého) 
 
- založení Partnerské společnosti Ballerup v Praze 10 a Partnerské společnosti Praha 10  

 v Ballerupu 
 
- červen 2000:  ballerupská dechovka BALDUR má několik vystoupení na Praze 10 
 
- následující kontakty byly zprostředkovány: Bridge klub, Grantofteskolen – integrace  
                         postižených dětí, skauti, pozemní hokej, plavecký oddíl Slavia. 
 
- září 2000: ballerupský Saxkvartet vystupuje v Praze 10 
 
- září 2000: dánský Zemský svaz dětských pedagogů v Praze 10 
 
- říjen 2000: orchestr Ballerup Big Band má svá vystoupení v Praze 10 
 
- říjen 2000: škola pro pedagogy Ballerup Seminariet v Praze 10 
 
- listopad 2000: firma z Prahy 10 – JOFO – zahájila dodávky do  Ballerupu 
 
 
2 0 0 1: 
 
- únor 2001: ballerupská Rada mládeže navštěvuje Prahu 10 - InterKultura 
 
- květen 2001: padesátičlenný smíšený sbor SWEET & SWING má několik vystoupení v Praze 10 
    
- červen 2001: dětský Ballerup Skoleorkester  vystupuje v Praze 10 
 
- červen 2001: prezentace nového tělocvičného nářadí z Ballerupu pro všechny ZŠ 
 
- léto 2001: kulturní oddělení z ballerupské radnice pořádá letní tábor u Třeboně pro 25 dětí 
 
- srpen 2001: Ballerupský festival: účast skupin Springtime a Funtrio a big bandu Unisono 
 
- říjen 2001: Sociální a zdravotní komise z Prahy 10 na studijní návštěvě Ballerupu 
 
- listopad 2001: "Týden s dánskou kuchyní" v Praze 10 
 
 
2 0 0 2: 
 
- únor 2002: výstava fotografií z Ballerupu na radnici Prahy 10 
 
- duben 2002: večer Partnerské společnosti Prahy 10 v Ballerupu: účast skupin Neřež a  
                       Funtrio (Jeden koncert byl uspořádán i na Velvyslanectví ČR v Kodani) 
 
- květen 2002: ballerupský Pétangue Klub navštěvuje Prahu 10 a odehraje přátelský zápas. 
 
- červen 2002: ballerupská dechovka BALDUR opět hraje v Praze 
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- září 2002: smíšený sbor SWEET & SWING opět přijíždí a vystupuje při příležitosti oslav 
                    100. výročí  povýšení Vršovic na město 
 
- září 2002: oficiální delegace z Ballerupu navštěvuje stejné oslavy 
 
- Partnerská společnost Praha 10 navštěvuje oslavy společně s Partnerskou společností  
                   Ballerup 
 
- září 2002: filmový projekt z Ballerupu: byl natočen videofilm o Praze 10 
 
- listopad 2002: tým fotbalových veteránů z Ballerupu navštěvuje Prahu a prohrává zápas  

   se Starou gardou Bohemians. 
 
 
2 0 0 3: 
 
- duben 2003: starší gymnasté z Ballerupu navštěvují Prahu 10 a navazují kontakt se  

           Sokolem Záběhlice. 
 
- květen 2003: oficiální návštěva delegace z Prahy 10 v Ballerupu 
 
- srpen 2003: Večer partnerské společnosti Praha 10 v Ballerupu (hraje Pacifik) 
 
- srpen 2003: Ballerupský festival: účast skupin Pacifik a Steamboat Stompers 
 
- říjen 2003: účast dánských týmů na volejbalovém turnaji v Praze 10 
 
- říjen 2003: ballerupská sbírka na pomoc postiženým povodněmi – předání skautům na  
                     obnovu klubovny 
 
- listopad 2003: ballerupská Pedagogická škola je na studijním pobytu na Praze 10 
 
 
 

• Prešov (Slovensko) - http://www.presov.sk/  

   Partnerské vztahy mezi Prešovem a Prahou 10 se datují již od roku 1992. V posledních čtyřech letech se 
nejvíce rozvíjejí styky mezi základními a středními školami formou aktivní účasti na sportovních akcích, na 
mezinárodních fotbalových a volejbalových turnajích.  

 

• Nyíregyháza (Maďarsko) - http://www.nyiregyhaza.hu/  

 

Internetové spojení na radnici a noviny Praha 10 
    Městská část Praha 10 má i svoji internetovou stránku -  http://www.praha10.cz . Na těchto stránkách 
je členěno vyhledávání na části: Městská část, Úřad MČ, Dokumenty, Fóra. Na internetových stránkách 
se konají i on-line rozhovory osobností. Mezi návštěvníky byl např.  Karel Březina, Leoš Mareš, nebo 
Petra Černocká.  

   Na Praze 10 vycházejí i noviny. Jedná se o čtrnáctideník „Praha 10“, který se dá dohledat i na stránce: 
www.p10.cz . V roce 2003 vyšlo 24 čísel. V letech 2002 a 2001 to bylo dokonce 26 čísel. 
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e) INSTITUCE A FIRMY V PRAZE 10 
 

Důležité a význačné instituce na Praze 10 
 
Policie České republiky: 
 
Místní oddělení Vršovice 
Přípotoční 300, stálá služba: 974 860 700, 271 720 368 
 
Místní oddělení Strašnice 
V Zátočce 1, stálá služba: 974 860 730, 274 784 455 
 
Místní oddělení Zahradní Město 
Jabloňová 3000, stálá služba: 974 860 740, 272 653 779 
 

Městská policie 
Obvodní ředitelství MP Praha 10  
Litevská 1282/1, 271 737 381 

Pobočky 

• V Korytech 8 – tel. 274 784 626 

• Moskevská 617/58 – tel. 267 312 728-9 

• Jabloňová 2992/8 – tel. 267 295 400 

 
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 
 Průběžná 74/3105 
 
Český statistický úřad 
Na Padesátém 81 
 
Pražská správa sociálního zabezpečení 
Územní pracoviště Praha 10 
V Korytech 16 
 
Finanční Úřad městské části Praha 10 
Petrohradská 16 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65 
  Ministerstvo životního prostředí ČR kromě svého poslání a zaměření pořádá i na další akce, jsou to např. akce 
Světový den vody (22.3), Světový den Země (20.4.), Světový den životního prostředí (5.6.), Ekofilm, Den bez 
aut (21.9.), Cena ministra (je to cena za ekologii), Den ozónové vrstvy.  Spolupracuje s Ekogymnáziem a 
Toulcovým dvorem.  V budově ministerstva  se konají  výstavy. 
 
Velvyslanectví Lotyšské republiky 
Hradešínská 1022/3 
   Vila Lotyšského velvyslanectví v Hradešínské ulici stojí přímo naproti Kotěrově vile. Tuto stavbu  ze třicátých 
let získala Lotyšská republika výměnou za podobný objekt v Rize, který naopak nabídla české straně krátce po 
získání nezávislosti na Sovětském svazu. Na začátku 90. let proběhla nákladná rekonstrukce. Třípatrová vila 
slouží pro účely zastupitelského úřadu a konzulátu, ale i jako rezidence velvyslankyně.  
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Velvyslanectví  Jihoafrické republiky  
Ruská 65/2156  
 
Konzulát Nového Zélandu 
Dykova 19 
 
Polské velvyslanectví – obchodní oddělení 
Hradešínská 1931/58 

 
 

Banky a spořitelny  v Praze 10 
 

Česká spořitelna, a.s. 
Vršovické náměstí 8/67 
   Občanská záložna, která se nacházela na této adrese, byla v roce 1948 začleněna do Spořitelny a Záložny 
v Praze a 1. ledna 1953 se v rámci nové organizace peněžnictví stala obvodní pobočkou vzniklé Státní 
spořitelny. V současné době je historická budova sídlem ústřední obvodní pobočky České spořitelny, a.s., 
v Praze 10. 
 
Další pobočky jsou: 

• Mukařovská 1740/18, 
• Kubánské nám. 6/1333,  
• Dürerova 16/2176,  
• Topolová 2915,  
• Starostrašnická 47/984, 
• Počernická 518/108. 

 
Komerční banka má pobočky: 

• Jabloňová 8/2992 
• Na Kovárně 10/461 
• Kubánské náměstí 15 
• K Botiči 5 

  
 

Československá obchodní banka, a.s.  
Švehlova 10/3125 
 
Raiffeisenbank, a.s. má pobočky: 

• Moskevská 43,  
• Žitomírská 16/397 
• Vinohradská 230 

 
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.  
 V Olšinách 65/1330 
 
2. všeobecná úvěrová společnost, a.s. Praha 10 
Ruská 44/592 
 
  
 

Pojišťovny 
 
Kooperativa pojišťovna, a.s. má pobočky: 

• Černokostelecká 51/2197,  
• Nad Vršovskou horou 88/4, 
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• Vršovická 866/3  
• Sámova 664/8 

 
Česká pojišťovna, a.s. má pobočky: 

• Kubánské nám. 26, 
• Litevská 8 

 
 

Allianz pojišťovna, a.s.  
 Kavkazská 3/1364 

 
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.  
 V Olšinách 61/1328 

 
Aviva životní pojišťovna, a.s.  
 Moskevská 1 

 
UNIQA  pojišťovna, a.s.  
 Kubánské nám. 2/1283 

 
Česká pojišťovna zdraví a.s.  
 Litevská 1174/8, 
 Kodaňská 46/1441 

 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR  
 Na Míčánkách 2/1498 

 
 

 
 

Podniky a firmy v Praze 10 
 

   
KOH-I-NOOR a.s. 
Vršovická 51, Praha 10 

 
   Veřejná obchodní společnost WALDES A SPOL., předchůdkyně KOH-I-NOOR a.s., byla zaregistrována do 
obchodního rejstříku Krajským soudem obchodním v Praze 9.července 1902. Předmětem  podnikání byla výroba 
drobného kovového zboží. Zámečník Jindřich Waldes (1878 – 1941) a mechanik Hynek Puc (1856 – 1938) 
založili tuto firmu pouze s jedním dělníkem a jedním učněm. Později se k nim přidal ještě Eduard Merzinger  a 
Waldesův bratr Sigmund. 
 
 Zásluhou vynálezu H. Puce – „zakladačky“ (nahrazení ruční montáže stiskacího knoflíku strojním vkládáním 
pružiny do pérové části knoflíku) se původní dílnička v Holešovicích stěhuje do pronajaté dílny v Karlíně a 
posléze do Vršovic (r.1907), kde vyrostla vlastní továrna, která zaměstnávala již 300 dělníků a brzy se stala 
největší svého druhu v tehdejším Rakousko-Uhersku.  Zatímco Puc neustále zdokonaloval patentní knoflíky, 
Waldes se staral o řízení firmy. A ta mohla zřídit první pobočku v Drážďanech (r.1904), ve které převzal vedení 
Sigmund Waldes . Roku 1908 byla založena pobočka „Waldes i spolka“ ve Varšavě. A pak následovaly ještě 
závody v Paříži, New Yorku a Barceloně. Sklady v Londýně a Vídni.  

    Firma  registrovala stovky patentů a  měla zhruba 120 ochranných známek po celém světě. Logo firmy „miss 
KIN“, vzniklo na lodi plující r. 1913 do Ameriky, kdy  si Waldesova společnice vložila do oka patentku. 
František Kupka ji takto zvěčnil na plátno a grafik Viktor Preissig ztvárnil značku vzhlížející dodnes z firemních 
etiket.  
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     Roky 1914 - 18 znamenaly pro firmu přechod na válečnou výrobu , přišla krize firmy (nezdařená finanční 
operace, změna módy vyžadující zavádění výroby nových druhů zboží)  i stávky, ale nic nemohlo firmu zastavit. 
Jenže pak přicházejí k moci fašisté  a roku 1939 byl J. Waldes pro židovský původ zatčen a následně umírá.  

   K 1.1.1946 byl podnik znárodněn s pověřením integrovat veškeré výrobní jednotky vyrábějící šatní spínadla a 
tak postupným přičleňováním znárodněných nebo konfiskovaných závodů čítá „KOH-I-NOOR n.p.“ r. 1948 již 
45 výrobních závodů. V rámci industrializace se pod vlajku KOH-I-NOORu přidala i firma K.Stein – výroba 
knoflíků a krátkého zboží (převedeno do Mladé Vožice) a znárodněním firmy Vodseďálek byl připojen závod na 
výrobu hrotů do plnících per (Budyně nad Ohří).  

   Od roku 1988 se stal KOH-I-NOOR státním podnikem (do té doby byl národním podnikem). Po revoluci byl 
podnik privatizován a KOH-I-NOOR, akciová společnost nyní  zaměstnává 300 lidí. Z pobočných závodů se 
rovněž staly samostatné podnikatelské subjekty.  

     Do sortimentu 750 druhů zboží patří - špendlíky: napichovací, spínací; zapínadla: háčky a očka; náprstky; 
vlasové spony; šlové součásti; kalhotová a sukňová spínadla; podvazkové a kravatové kování; koncovky, 
brzdičky, průchodky; kalhotové nýty; závlačka s nití; stiskací knoflíky: přišívací (patentky) kovové i plastové; 
nýtovací knoflíky na slabé, středně silné i silné látky; čepicové, peněženkové uzávěry; přezky; knoflíky zapínací: 
s vrchním i spodním šitím; pro ruční potahování; nýtovací nesnímatelné - jeansové knoflíky; nýtovací snímatelné 
knoflíky; spojovací prvky, svorky, plomby: nýty a ézny tažené jednodílné, dvojdílné; nýty tažené, kované; 
kroužky a podložky; Al svorky pro potravinářský průmysl; plomby s číselnou ražbou, pro chemické čistírny, 
sáčkové, drůbeží; dráty; jehly; hřebíky; zdrhovadla: kovová, plastová; zdrhovadlové jezdce a přívěsky; stroje a 
zařízení pro nýtování, připevňování a potahování.  

     V areálu závodu se nachází velkoobchodní sklad a maloobchodní prodejna. Do zahraničí putuje 52% z 
celkové výroby – ponejvíce SRN, Francie, PLR, Anglie, Holandska či Maďarska. V poptávce jednoznačně 
vedou tradiční stiskací knoflíky.  

 

 

MITAS A.S. 
Švehlova 1900, Praha 10 
 
   Akciová společnost MITAS se dnes skládá ze dvou výrobních závodů: v Praze a ve Zlíně. Tyto závody se 
zabývají výrobou plášťů pro zemědělské, mimosilniční a stavební stroje, pro motocykly, vysokozdvižné vozíky, 
pro lehké nákladní automobily a některá letadla. Závod ve Zlíně patří také k významným světovým výrobcům 
klínových řemenů (tradici výroby pneumatik v dnešním výrobním úseku Zlín společnosti MITAS založil 
počátkem třicátých let Tomáš Baťa). V roce 2002 MITAS zahájil výrobu traktorových radiálních plášťů a MPT 
radiálních plášťů v celoocelovém provedení.  
 

   MITAS Praha byl založen již v roce 1933 v Praze - Strašnicích jako dceřiná firma společnosti Michelin. 
Michelinu patřily tři čtvrtiny akcií a zbytek vlastnily československé banky. Francouzi přišli do Prahy především 
kvůli schopné a díky hospodářské krizi dostupné pracovní síle.  Nový závod postupně přijal na 250 českých 
dělníků, kteří zde od roku 1934 vyráběli pneumatiky a duše pro automobily, motocykly a jízdní kola.  

  Během války závod přešel pod německou firmu Harburger Phönix, která se orientovala na válečnou výrobu – 
šlo zejména o pogumování kovových součástí tvrdou pryží. Po spěšném odchodu německého vedení z továrny 
v květnu 1945 došlo k postupnému návratu k civilní výrobě a posléze ke znárodnění podniku. Na jaře roku 1946 
byl název podniku přejmenován na Pneumichelin, n.p. Praha. Na přelomu let 1946 – 1947 byla vyhlášena soutěž 
na nový název závodu. Zvítězil návrh MITAS – spojením MIchelin – VeriTAS. Firma Veritas vyráběla 
v Hrádku nad Nisou pryžové obruče na dětské kočárky a v roce 1946 byla začleněna k továrně Michelin.  Od léta 
1947 se tovární značka MITAS oficiálně užívala. 

  V letech 1949 – 1952 se začaly instalovat a postupně uvádět do provozu nové stroje a zařízení. Současně 
probíhaly přípravy na rozšíření výroby středních a těžkých nákladních pneumatik. Výroba veloplášťů přešla pod 
firmu Rubena Náchod a v roce 1957 v Praze skončila výroba osobních pneumatik. V roce 1958 byl závod 
přičleněn do nově utvořeného podniku České závody gumárenské, které rovněž sdružovaly společnosti Rubena 
Náchod a Gumokov Hradec Králové. V roce 1967, kdy skončila rozsáhlá rekonstrukce společnosti, patřil 
MITAS mezi přední evropské gumárenské společnosti. Postupem doby firma zavedla také výrobu plášťů pro 
stavební stroje. V březnu 1985 požár zničil nejdůležitější část společnosti - přípravnu směsí. O dva roky později 
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byla zahájena výstavba nové automatizované míchárny, která byla uvedena do plného provozu v roce 1993. 
Mezitím se v roce 1990 stal MITAS státním podnikem a posléze akciovou společností. 

   V roce 1991 došlo za účasti společnosti MITAS Praha, Ministerstva průmyslu ČR, Barum Otrokovice, OP 
Barum Zlín a Motokov Praha k založení akciové společnost Barum Holding. Většinový podíl v Otrokovické 
pneumatikárně později získal koncern Continental, zatímco závod ve Zlíně zůstává pod názvem Barumtech 
(později Beltyr) ve skupině Barum Holding.  Z akciové společnosti Barum Holding se postupně formuje Česká 
gumárenská společnost a MITAS Praha se s Beltyrem Zlín slučuje do jednoho subjektu.  
 
 
 
 
Pražská energetika, a. s 
Na Hroudě 1492/4 
 
   Na rozhraní Vršovic a Strašnic vyrostla roku 1997 administrativní a obytná budova Inženýrsko průmyslových 
staveb (IPS) a Pražské energetiky (PRE). 

   Pražská energetika, a. s., je regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města 
Prahy a města Roztok a  obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. S postupným otevíráním trhu 
s elektřinou pro konečné zákazníky je Pražská energetika, a. s., jedním z největších dodavatelů elektřiny 
s působností na celém území České republiky.  

  Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského města 
Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Pražské energetické závody se od 1.7. 1990 
staly samostatným státním podnikem Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. lednu  1994 
akciová společnost.  

V prostorách budovy Pražské energetiky, a.s. se v letech 1998 až 2002 konaly výstavy. 

 

TESLA Vršovice, spol. s r.o. 
Vršovická 55, Praha 10 

   Vznik společnosti, na niž navázala TESLA Vršovice, se datuje rokem 1922. Byla to tehdy Radioslavia s.r.o., 
která se v létě 1923 změnila na společnost akciovou s kapitálovou účastí francouzské firmy Companie General. 
Její činnost byla obchodní a dovážela první radiotelegrafní vysílače a přijímače. Roku 1932 však dochází k 
navázání obchodního spojení s anglickou společností Marconi Wireless Telegraph Co. 

   V Radioslavii se začínají montovat první radiopřijímače z dílů dovážených z Anglie. Od roku 1936 vyrábí i 
 první vysílací elektronky ještě  pod  značkou Marconi. Část zařízení, jež se po druhé světové válce  podařilo 
zachránit, bylo převezeno do budovy ve Vršovicích, kde se nachází i současná TESLA Vršovice. Sem přešli i 
původní zaměstnanci a začali na podkladě technických instrukci pamětníků vlastními silami znovu budovat 
podnik na výrobu vysílacích elektronek. Ty byly žádané pro obnovující se síť vysílačů v poválečném 
Československu.  

    Po roce 1948 se stala TESLA Vršovice nástupcem společnosti Radioslavia. Rozvíjí se výroba a vývoj nové 
generace vysílacích elektronek. Patří sem nejen elektronky pro síť rozhlasových, ale i nově vznikajících 
televizních vysílačů v Československu i dalších státech Evropy, později i v řadě zemí Afriky, Asie a Ameriky. 
Zvyšování výroby si vyžádalo i hledání nových prostorů pro sklady, výrobu dílů a vývoj. Byly tak vytvořeny 
pobočky v Praze i mimo ni. 

   TESLA Vršovice v průběhu let své existence prošla řadou organizačních změn, které se týkaly začleňování do 
různých celků národního podniku TESLA. V sedmdesátých letech se stává opět samostatným podnikem. V roce 
1980 byla spojena s výzkumným ústavem pro vakuovou techniku. Toto spojení trvalo deset let. V roce 1990 se 
TESLA Vršovice definitivně osamostatnila a v roce 1994 se transformuje na společnost s ručením omezeným. 
TESLA Vršovice s.r.o. pokračuje dál ve výrobě a vývoji vysílacích elektronek, elektronek pro využití v 
průmyslových generátorech, výkonových klystronů a vakuových spínačů. Výrobky společnosti TESLA Vršovice 
se objevují nejen na trzích České republiky, ale pronikly též do některých států bývalého Svazu sovětských 
republik a střední Evropy, ale i do některých států Afriky a Ameriky. 
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Jiří Štěpánek – bytový textil 
Kodaňská 6, Praha 10 
 
   Na rohu vršovických ulic Moskevská a Kodaňská stojí výstavný dům, na jehož štítě je nápis J. Štěpánek. 
V roce 1924 Josef Štěpánek koupil přízemní prostory a prodával zde koberce, záclony a kovový nábytek.Pak 
převzal tuto činnost jeho syn Jaroslav Štěpánek, ale v roce 1949 byl podnik znárodněn. Pan Jiří Štěpánek pak 
převzal obchod s koberci po svém  otci, ale to se stalo  až v roce 1989. Zrenovoval prostory a rozšířil prodej 
linoleí, moderních podlahových krytin, bytového textilu atd. 
 
 
Autocentrum Dojáček 
U Seřadiště 7, Praha 10 
 
   Tato firma vznikla privatizací bývalého státního podniku ČSAO Vršovice.  Navazuje však na tradici firem, 
které se v těchto místech zabývaly opravami automobilů a autobusů. V březnu 1920 vznikla na Vyšehradě dílna 
pod názvem Technická ústřední poštovní automobilová doprava.  Jelikož časem prostory dílny na Vyšehradě 
nestačily, začalo se v roce 1924 s výstavbou nových garáží ve Vršovicích. V roce 1933 byly dílny a celý 
automobilový provoz začleněny do Československých státních drah a staly se pobočkou dílen ČSD v Praze – 
Bubnech. Od roku 1939 byly dílny zase samostatným celkem s názvem Automobilní dílny ČSD - Vršovice. 
V roce 1992 pak došlo k privatizaci celého areálu. A to je již současnost dnešní firmy Autocentrum Dojáček, 
s.r.o., která se zabývá prodejem nových vozů, autopůjčovnou, autobazarem, autoservisem a prodejem náhradních 
dílů. 
 
 
Vršovické knihkupectví 
Moskevská 57 
 
   Vršovické knihkupectví navazuje na předválečné nakladatelství firmy Toužimský a Moravec (Jan Toužimský a 
Jaroslav Moravec). V roce 1949 byla činnost firmy násilně ukončena a její majitelé byli perzekuováni. Celkem 
vydalo nakladatelství Toužimský a Moravec 574 titulů. Noví majitelé otevřeli 2. prosince 1990 knihkupectví a 
obnovili i nakladatelskou činnost. Obnovená firma Toužimský a Moravec se roku 1992 rozdělila na část 
knihkupeckou a nakladatelskou. Vršovické knihkupectví vede zeť Jana Toužimského, v nakladatelské činnosti 
pokračuje vnuk Jaroslava Moravce. 
 
 

  Výčet tradičních firem a firmiček působících na území Prahy 10 již za první republiky by byl jistě mnohem 
větší, ale jedná se jen o jakýsi výběr, navíc mnohé podniky neměly po roce 1989 to štěstí a nenavázaly na 
přerušenou tradici. Ale jsou zde i podniky, které nemají svou historii tak dlouhou a bohatou, ale již do 
podvědomí obyvatel pronikly - Quality Hotel Prague (Bečvářova 14, Praha 10 – Strašnice. Původní hotel 
Solidarita byl postaven v 50. letech a má 240 moderních pokojů.), Prefa Praha a.s. (Průmyslová 5, Praha 10. 
Akciová společnost PREFA PRAHA pokračuje v téměř třicetileté tradiční malešické výrobě stavebních dílců, 
která v tehdejším závodě národního podniku PREFA PRAHA začala v roce 1974.), Skanska CZ a.s. (Kubánské 
náměstí 11, Praha 10. Firma navazuje na svého předchůdce z roku 1953. Skupina Skanska v ČR a SR je největší 
stavební skupina na českém trhu. Zajišťujeme všechny práce pozemního stavitelství včetně ekologických staveb, 
dopravního stavitelství, výrobu stavebních hmot a dílců ale i technické vybavení budov.) 
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f) ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
 

Charitativní organizace, domovy dětí a důchodců 
 
DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ: 
 

• Kozácká 23 
• Saratovská 25/382 

 
  
NADĚJE, občanské sdružení 
 

• Dům Naděje Vršovice  
Rybalkova 31/351 
 

   Jedná se o „Azylový dům pro ženy s noclehárnou“. Je zde 19 lůžek pro azylové ubytování a 6 lůžek slouží jako 
noclehárna. 

 
• Dům Naděje Záběhlice 

K Prádelně 2/135 

  15. října 2002 proběhlo slavnostní otevření DOMU NADĚJE ZÁBĚHLICE v ulici  K Prádelně 2. Snahou 
tohoto projektu  je najít  důstojné životní podmínky pro bezdomovce na sklonku života (dům pokojného stáří pro 
bezdomovce), neboť je nelze začlenit do běžného domova důchodců. Bydlení je zajištěno pro 30 osob v 
jednolůžkových až třílůžkových pokojích,  šest lůžek je pro handicapované a nepohyblivé klienty. Je zde 
zajištěna zájmová činnost (zahrada, drobná svépomocná údržba, klubová činnost),  kulturní a společenské 
programy, poradenství a duchovní křesťanskou službu.  

   Realizace projektu Dům Naděje Záběhlice přinesla Naději čestné uznání v rámci ceny PROROK - PROJEKT 
ROKU. Cenu za nejlepší nestátní neziskový projekt roku vyhlašují Nadace Civilia, Nadace VIA, Nadace rozvoje 
občanské společnosti a Open Society Fund.  

 

Dětský domov Hillary Clinton 
 Říčanská 1/1752 
 

   Dětský domov Hillary Clinton je detašovaným pracovištěm Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
Praha 10, Šrobárova 50. Vznikl po 2. sv. válce jako útulek pro opuštěné děti a byl umístěn do vily na rozhraní 
Vinohrad a Vršovic. Od roku 1950 se domov specializoval na péči o děti ve věku 1-3 roky a tomu slouží dodnes. 
V roce 1986 byl domov začleněn do Vinohradské nemocnice. A od té doby je pracovištěm Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady. V roce 1996, během svého pobytu v Praze, navštívila Dětský domov paní Hillary Rodham 
Clinton a souhlasila s pojmenováním domova jejím jménem.  

  Kapacita domova: 45 lůžek (z toho 41 standardních, 4 izolační)  
 
 
Domov důchodců 
 Rektorská 5/577 
 
 
Domov důchodců hl. m. Prahy 
 Sněženková 8/2973 
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Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci – Dům s pečovatelskou službou 
K. Výruta 
Zvonková 6, Praha 10 – Zahradní Město 
 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci - Dům s pečovatelskou službou 
Sámova 7 
 

Centrum pro zdravotně postižené občany  
Moskevská 61 
 
   Občanské sdružení CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ kraje Prahy má jedno ze sedmi pracovišť 
také v městské části Prahy 10, na Moskevské 61. Zde již od roku 1991 bezplatně poskytuje své služby zdravotně 
postiženým občanům bez ohledu na věk či druh postižení. Služby jsou zaměřeny na tři základní oblasti – 
poradenství, komunitní aktivity a informační činnost. Poradenské hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 12 a 
od 13 do 17 hodin, v jiné dny po předešlém  objednání.  
 
 

 
Zdravotnictví - polikliniky, ambulantní zařízení 

 
 
POLIKLINIKA MALEŠICE P.O. 
 Plaňanská 1/573 
 
POLIKLINIKA VRŠOVICE, SPOL. S R.O. 
Ukrajinská 11/900 
 
 
POLIKLINIKA ZAHRADNÍ MĚSTO, SPOL. S R.O. 
 Jabloňová 8/2992 
 
 
Pohotovosti: 

• pro děti je v Poliklinice Malešice, Plaňanská ulice 573/1 
• pro dospělé v ulici Nad Olšinami ve Strašnicích.  

 
 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
 
   Nemocnice byla zbudována pro potřeby obyvatel  Královských Vinohrad a Žižkova na pozemku zemědělské 
usedlosti, který se nazýval "Dolní Stromka". Stavební práce byly zahájeny  v průběhu roku 1899 a projektantem 
budované nemocnice byl architekt Karel Horák, se kterým po medicínské stránce spolupracoval MUDr. Václav 
Michal. Vinohradská nemocnice byla slavnostně otevřena  dne 11. května 1902. V den otevření byla v nemocnici 
zprovozněna 103 lůžka a do provozu byly dány 2 interní pavilony, pavilon chirurgický, malý infekční pavilon, 
administrativní budovy, hospodářská budova, prosektura a pavilon pro dezinfekci. Vinohradská nemocnice, 
tehdy pod jménem "Všeobecná veřejná nemocnice císaře a krále Františka Josef I, okresu Vinohradského 
a Žižkovského", patřila  k nejmodernějším nemocnicím v Čechách. 
   V letech 1908 - 1910 byl v areálu Vinohradské nemocnice vybudován nový infekční pavilon. Od jeho otevření, 
tj. r. 1910 čítala nemocnice 328 lůžek. Se stavebním rozšiřováním nemocnice postupně narůstal i počet lékařů 
a ostatních zaměstnanců.  
    Po první světové válce byla nemocnice kvůli špatné finanční situaci předána do státní správy (1921).Tímto 
krokem se vinohradská nemocnice stala jedinou státní nemocnicí v Čechách a přešla pod přímé řízení 
ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.  
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   V roce 1936 měla Vinohradská nemocnice již 599 lůžek. Roku 1937 byla slavnostně otevřena tehdy 
nejmodernější stavební část nemocnice - chirurgický pavilon (H) s 219 lůžky. Původní 2 oddělení nemocnice 
(chirurgie a interna) byla postupně doplňována o další specializovaná pracoviště tak, jak to odpovídalo 
základním trendům ve vývoji medicíny.  
   Od roku 1952 spolupracuje nemocnice s lékařskou fakultou hygienickou University Karlovy a stává se tak 
fakultní nemocnicí.  
   V tomto období zajišťuje FNKV vysoce kvalifikovanou léčebnou a preventivní péči pro obyvatelstvo Prahy 
10, 3, 4 a Prahy východ. Některá vysoce specializovaná oddělení této nemocnice slouží již v této době 
obyvatelstvu celého státu. 
   Počátkem 60. let v rámci fakultní nemocnice již pracují: I. a II. interní klinika, klinika chirurgická, plastické 
chirurgie s odd. popálenin, gyn.-por. klinika, oční, ORL, dermatovenerol. klinika, neurologická, klinika 
pracovního lékařství, klinika rtg. Dále v této nemocnici existovala tato ambulantní pracoviště: oddělení 
stomatologie, alergologie a oddělení pro pracovníky v zahraničí. Společně tyto kliniky využívají vyšetřovací 
a léčebné složky tvořené odděleními klinické biochemie, anesteziologie, mikrobiologie, hematologie, 
rehabilitační odd., oddělení soudního lékařství, odd. patologie. 
  Rozšiřování nemocnice probíhá i v dalších obdobích.V letech 1972 - 1976  byla uvedena do plného provozu II. 
interní klinika, začala výstavba nového pavilonu Kliniky plastické chirurgie a popálenin, zahájena přestavba 
centrální kotelny, atd. 
   Úpravy probíhají i v poslední době, např.: Rekonstrukce koronární jednotky - pavilon S. Rekonstrukce 
pavilonu L .Přístavba pavilonu S - S1. Rekonstrukce pavilonu "I". Rekonstrukce ambulantní části pavilonu D - 
Dermatovenerologické kliniky - oftalmologické centrum.  
 
   Nemocnice v současné době disponuje s 1333 nasmlouvanými lůžky. Na těchto lůžkách je ročně 
hospitalizováno více než 35000 pacientů. Ve více než 60 ambulancích se ročně ošetří takřka 600 000 pacientů. 
Veškerou činnost lůžkových pracovišť poskytuje v nepřetržitém provozu. Péči  pacientům a činnosti spojené s 
provozem zajišťují zaměstnanci FNKV, kterých je přes 3000. 
 
 

 

Státní zdravotní ústav 
Šrobárova 48 
 
   Pro ústav byl vybrán pozemek v bezprostředním sousedství vinohradské nemocnice. Plány navrhl architekt 
Kvěch a SZÚ byl slavnostně otevřen 5. listopadu 1925. Již v období první republiky se SZÚ stal významnou 
vědeckou a odbornou institucí. Vyráběl séra a očkovací látky, rozvinul rozsáhlou vědeckou činnost, podílel se na 
zajištění bakteriologicko-diagnostické služby a na biologické kontrole léčiv. Důležitou součástí ústavu bylo 
sociálně hygienické oddělení, které se zabývalo zdravotnickou statistikou, epidemiologií infekčních i 
neinfekčních nemocí, hygienou výživy, hygienou práce apod. 
   Státní  zdravotní  ústav  je dnes  příspěvkovou  organizací  Ministerstva  zdravotnictví. Ústav má připravovat 
podklady pro  národní  zdravotní  politiku,  pro  ochranu  a  podporu  zdraví,  k  zajištění metodické a  referenční 
 činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, monitorování a výzkumu vztahů, životních podmínek a zdraví, k  
mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality  poskytovaných služeb, k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální 
výchově v lékařských  oborech,   k ochraně   a podpoře zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva. Státní 
 zdravotní  ústav  má sledovat výskyt  infekčních  a jiných  hromadně se vyskytujících onemocnění, zpracovávat 
údaje o zdraví fyzických osob v  souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních  onemocnění, ohrožení 
nemocí  z povolání a jiných poškození zdraví  z  práce,  po  expozici   fyzických   osob  škodlivinám  v   
pracovním   a životním  prostředí  a  o  epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany 
veřejného zdraví. 
 

 

   Kromě těchto zdravotnických zařízení se na Praze 10 nacházejí: např. MEDI - CENTRUM SKALKA, spol. s 
r.o. ( Nedvězská 29/2223), MEDISCAN GROUP, spol. s r.o. ( U Nových vil 26/945), CENTRUM PRO 
NEMOCI PRSU(Chmelová 6/2920), INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE 
ZDRAVOTNICTVÍ IPVZ (Ruská 85),  FYZIOTERAPIE, SPOL. S R.O. (Sámova 28/410), MUDr. Josef 
Pekárek - NATURCENTRUM SALVEA (Jasmínová 35 ). 
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g) ŠKOLSTVÍ A KULTURA 
 

Jesle na Praze 10 
 

 
Jakutská 4   -  35 dětí/2 oddělení  
 
28. pluku 22 - 20 dětí/1 oddělení   

 
 

Mateřské  školy na Praze 10 
  
Vývoj počtu škol a počtu dětí v MŠ ve školním roce 1993/94- 2003/04 
 

  mateřská škola 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
  tř. děti tř. děti tř. děti tř. děti tř. děti 

1.  Bajkalská 3 72 3 64 3 64 3 55 3 57
2.  Benešovská 2 56 2 52 2 50 2 49 2 44
3.  Dvouletky 4 110 4 106 4 110 4 106 4 101
4.  Hradešínská 2 50 2 50 2 50 2 48 2 49
5.  Hřibská 3 72 3 75 3 66 3 64 3 74
6.  Chmelová 6 163 6 150 6 148 6 138 5 120
7.  Jasmínová 4 104 4 105 4 100 4 78 3 62
8.  K Botiči 3 76 3 77 3 73 2 52 zrušená 
9.  Kodaňská 6 163 6 142 6 144 6 124 6 126

10.  Křenická 3 75 3 74 3 69 3 75 3 83
11.  Magnitogorská 4 112 4 110 4 110 4 105 4 107
12.  Malešické náměstí zrušená      
13.  Mládežnická 4 103 4 104 4 99 4 100 4 86
14.  Na  Sychrově 2 52 2 51 2 51 2 51 2 50
15.  Nedvězská 4 104 4 104 4 104 4 104 4 91
16.  Nučická 4 110 4 104 4 108 4 104 4 104
17.  Omská 4 111 4 112 4 111 4 111 4 103
18.  Podléšková 4 101 4 102 4 95 4 80 3 66
19.  Rembrandtova 4 82 4 85 4 87 4 80 3 73
20.  Štěchovická 4 94 4 95 4 95 4 88 4 84
21.  Tolstého 4 112 4 108 4 100 4 100 4 102
22.  Troilova 4 104 4 100 4 98 4 98 4 92
23.  Tuchorazská 3 79 3 79 3 79 3 79 3 79
24.  U Roháč. kasáren 4 110 4 110 4 103 4 98 4 96
25.  Vršovic. nádraží 3 77 3 77 3 73 3 71 3 78
26.  Útulná 4 98 4 109 4 102 4 97 4 93
27.  Úvalská 3 75 3 70 3 70 3 57 2 56
28.  Ve Stínu 4 82 4 80 4 83 4 81 4 84
29.  Vladivostocká 4 106 4 109 4 108 4 111 4 110
30.  Zvonková 4 112 4 104 4 104 4 89 3 80

   107 2765 107 2708 107 2654 106 2493 98 2350
 
 
 
 
  



 44

  mateřská škola 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 
  tř. děti tř. děti tř. děti tř. děti tř. děti tř. děti

1.  Bajkalská 3 62 2 47 2 48 2 47 2 48 2 52
2.  Benešovská 2 41 2 40 2 41 2 40 2 38 2 43
3.  Dvouletky 4 110 4 108 4 103 4 100 4 96 4 102
4.  Hradešínská 2 48 2 50 2 48 2 49 2 41 2 47
5.  Hřibská 4 88 3 75 3 58 3 60 3 64 3 65
6.  Chmelová 6 144 6 135 6 140 6 133 6 136 6 154
7.  Jasmínová zrušená       
8.  Kodaňská 6 124 6 120 6 120 6 120 6 108 6 120
9.  Křenická 4 97 4 89 4 88 4 91 4 92 4 90

10.  Magnitogorská 4 94 4 81 3 71 3 74 3 72 3 78
11.  Mládežnická 4 87 3 76 3 68 3 66 3 63 3 69
12.  Na  Sychrově 3 34 2 38 2 37 2 35 2 36 2 33
13.  Nedvězská 4 97 4 95 4 88 4 91 4 96 4 108
14.  Nučická 4 97 4 103 4 90 4 82 4 84 4 75
15.  Omská 4 108 3 84 4 85 4 92 4 92 4 100
16.  Podléšková 3 74 3 71 3 70 3 68 3 72 3 75
17.  Rembrandtova 3 67 3 60 3 61 3 68 3 63 3 64
18.  Štěchovická 4 88 3 76 3 76 3 64 2 48 3 69
19.  Tolstého 4 100 4 93 3 73 3 73 4 92 4 96
20.  Troilova 4 93 4 87 3 68 3 68 3 72 3 75
21.  Tuchorazská 4 95 4 91 4 89 4 92 4 92 4 94
22.  U Roháč. kasáren 4 94 4 96 4 95 4 89 4 92 4 92
23.  Vršovic. nádraží 3 75 3 70 3 68 3 65 3 72 3 78
24.  Útulná 4 92 4 86 4 84 4 86 4 91 4 93
25.  Úvalská zrušená       
26.  Ve Stínu 4 85 4 85 4 81 4 80 4 74 4 86
27.  Vladivostocká 4 110 4 106 4 106 4 108 4 96 4 100
28.  Zvonková 4 112 4 100 4 112 4 111 4 102 4 94

   99 2316 93 2162 91 2068 91 2052 91 2032 92 2152
  
Poznámka :     od 1.1.2004  byl zrušen  právní subjekt MŠ Hradešínská a stal se  odloučeným pracovištěm MŠ  
           Benešovská 
                        od 1.1.2004 byl zrušen  právní subjekt MŠ Na Sychrově a stal se  odloučeným pracovištěm MŠ  
            Magnitogorská 
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Mateřské školy na Praze 10 a jejich zaměření 
 

Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 169 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00  Praha 10 - Vršovice 
Telefon školy : 272 74 10 03 
Ředitelka : 

Anežka Voldřichová 
  

Zaměření školy : 
  

Ekologická výchova, spolupráce s rodinou; příprava na školu; ochrana 
životního prostředí 

Školní vzdělávací program :   
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

2 třídy 
1 třída : 3-5 let;  druhá třída 4-6 let + odklady školní docházky 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – dle zájmu rodičů 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

výlety s dětmi a rodiči; hudebně pohybová výchova; plavání; divadla, výlety, 
soutěže; brigády;zdravé pískání – hra na flétničky; 

  
  
 

Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291 

Odloučené pracoviště : 
Hradešínská 17 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 101 00  Praha 10 – Vinohrady 
Telefon školy : 271 73 57 31 
Ředitelka : 

Bc. Eva Kazimourová 
  

Zaměření školy : 
  

Škola rodinného typu s integrací dětí s lehčím smyslovým handicapem 

Školní vzdělávací program : BAREVNÝ ROK 
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

2 třídy + 2 třídy 
1 třída pro děti od 3 – 4,5 let, druhá od 4,5 – 6 let 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina -  pro děti od 3 -  let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

logopedická prevence; ozdravné pobyty dětí v přírodě;  jóga; předplavecký 
výcvik; celodenní výlety; výuka hry na zobcovou flétnu; divadelní představení 
ve škole 
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8 / 601 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00  Praha 10 - Strašnice 
Telefon školy : 274 81 06 57 
Ředitelka : 

Alena Hruzíková 
  

Zaměření školy : 
  

Škola rodinného typu se zaměřením na estetickou a pracovní výchovu 

Školní vzdělávací program :   
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

4 třídy 
3 třídy – dle věku; 1 třída smíšená 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina -  pro děti od 4 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

ozdravné pobyty dětí v přírodě; výuka hry na flétnu; návštěvy divadel a 
kulturních akcí; keramický kroužek; TJ Sokol; 

  
  
 

 
Název školy : 

Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102 
Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00 Praha 10 – Strašnice 
Telefon školy : 274 77 29 25 
Ředitelka : 

Martina Drbohlavová 
  

Zaměření školy : 
  

Tradiční nabídka činností s orientací na estetické výchovy a lidové tradice 

Školní vzdělávací program :   
Provoz školy : 
  

7,00 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

3 třídy 
smíšené, 1 třída s integrací postižených dětí 

Seznamování s cizím jazykem  
  

  

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

 předplavecký kurz;  ozdravné pobyty dětí v přírodě; výlety; 
kroužky : hudebně pohybový, výtvarný, tělovýchovný,   
hra na flétničky - vedené učitelkami školy;dílny pro rodiče s dětmi; 
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 106 00  Praha 10 – Záběhlice 
Telefon školy : 271 75 18 49 
Ředitelka : 

Mgr. Soňa Málková 
  

Zaměření školy : 
  

Všestranná nabídka činností se zaměřením na výtvarné, hudební  
a dramatické činnosti 

Školní vzdělávací program :   
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

6 tříd 
1 třída s dopoledním provozem, ostatní dle věku dětí 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti 5-6 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

kurz plavání pro děti 5-6 let;   hra na flétnu (zpěv) pro děti 5-6 let; 
kroužky pracovní a výtvarné výchovy pro děti 4-6 let; taneční kroužek; výlety; 
divadelní představení; sportovní hry; cvičení v hale ASTRA;  cvičení na 
balančních míčích 

 
 

Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 101 00  Praha 10 – Vršovice 
Telefon školy : 271 72 02 61 
Ředitelka : 

Hana Haškovcová 
  

Zaměření školy : 
  

Všestranná nabídka činností se zaměřením na uspokojování individuálních 
potřeb dítěte 

Školní vzdělávací program : “SVĚT OČIMA DĚTÍ” 
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

6 tříd 
věkově smíšené i dle věku 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina -  dle zájmu rodičů 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

výtvarný, hudební a tělovýchovný kroužek – pro mladší i starší děti 
ozdravné pobyty dětí v přírodě – jaro, podzim; výlety po Praze; 
divadelní představení;  spolupráce s redakcí Pastelka;  
výuka plavání; cvičení v Sokole;  
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Křenická 51/2252 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00  Praha 10 - Strašnice 
Telefon školy : 274 81 34 16 
Ředitelka : 

Mgr. Jitka Janouškovcová 
  

Zaměření školy : 
  

Všestranná nabídka činností s podporou sociálních vztahů dětí 

Provoz školy : 
  

nepřetržitý pondělí 6,30 - pátek  18,00 hod. 
  

Počet tříd : 
  

4 třídy 
věkově smíšené, 1 třída  internátní 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti 4 -7 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

keramický kroužek; lyžařský výcvik;  ozdravné pobyty dětí v přírodě; 
výuka plavání; výstavy, divadla; celodenní výlety; hudebně pohybový kroužek; 

  
  
  
  

  
Název školy : 

Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430 
Odloučené pracoviště : 

Na Sychrově 10 
Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 101 00  Praha 10 - Vršovice 
Telefon školy : 264 31 26 36;    272 73 37 23 
Ředitelka : 

Helena Kubizňáková 
  

Zaměření školy : 
  

Spolupráce s rodinou s cílem připravit děti na bezproblémový vstup do školy 

Školní vzdělávací program : BAREVNÉ KOSTIČKY 
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

3 třídy + 2 Na Sychrově 
dle věku 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina -  pro děti od 4 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

pestrá nabídka kulturních programů; předplavecký výcvik; 
tématické výlety; taneční škola RYTMIK; kroužek Kung-fu; 
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická  1/3078 

Právní forma : příspěvková organizace: 
Adresa  školy  106 00 Praha 10 – Záběhlice 
Telefon školy : 272 65 86 23 
Ředitelka : 

Jiřina Provazníková 
  

Zaměření školy : 
  

Všestranný rozvoj osobnosti dítěte 

Školní vzdělávací program :   
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

3 třídy 
smíšené 

Seznamování s cizím jazykem  
  Angličtina – pro děti od 4,5 let 
Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

výuka hry na flétnu; pravidelné cvičení v ZŠ; návštěvy divadel; plavecký 
výcvik,ozdravné pobyty dětí v přírodě; výlety; pěvecký kroužek; výtvarný 
kroužek; KLUBÍČKO – hry a výuka pro děti s rodiči od 2 – 3 let ( 2x v týdnu )

  
 

Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00  Praha 10 - Strašnice 
Telefon školy : 274 81 51 42 
Ředitelka : 

Mgr. Lenka Čápová 
  

Zaměření školy : 
  

Rozvíjení osobnosti dítěte prostřednictvím estetické výchovy  

Školní vzdělávací program : 
Pohybový program pro podporu zdravého vývoje dítěte 

Provoz školy : 6,30 – 17,00 hodin 
Počet tříd : 
  

4 třídy 
dle věku 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti od 5 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

kroužek TV; hra na flétnu;  kulturní akce; logopedická péče; saunování 
v MŠ;  práce s keramickou hlínou; ozdravné pobyty dětí v přírodě;  taneční 
kroužek; kurz plavání; 
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Nučická 42/1914 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00  Praha 10 – Strašnice 
Telefon školy : 274 81 32 95 
Ředitelka : 

Zdeňka Kesnerová 
  

Zaměření školy : 
  

Škola rodinného typu. Všestranná nabídka činností se sportovním 
 a hudebně pohybovým zaměřením 

Školní  vzdělávací program :   
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

4 třídy 
3 třídy dle věku, 1 třída smíšená 

Seznamování s cizím jazykem  
  

  

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

bruslení; hra na flétnu; divadelní představení; výlety;  
lyžařský výcvik ( 1x ročně ); cvičení na balančních míčích; 
kroužky : pracovní, hudební a tělovýchovný 
  

  
  

 
Název školy : 

Mateřská škola, Praha 10, Omská 1354 
Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00 Praha 10 - Vršovice 
Telefon školy : 267 31 21 93 
Ředitelka : 

Marie Pálová 
  

Zaměření školy : 
  

Základní všestranný vzdělávací program se zaměřením na kulturně 
estetickou výchovu 

Školní vzdělávací program :   
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

4 třídy 
  

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina -  pro děti od 5 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

plavecký výcvik; logopedická prevence;   výuka hry na flétnu; 
ve zvýšené míře kulturní akce všeho druhu;  TV – pohybové hry; 
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Podléšková 26 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 106 00 Praha 10 – Záběhlice 
Telefon školy : 272 65 88 25;    272 65 81 07 
Ředitelka : 

Ludmila Svobodová 
  

Zaměření školy : Rodinný typ – spolupráce s rodiči 
Program školy : 

Škola hrou 
Provoz školy : 6,30 – 17,00 hodin 
Počet tříd : 
  

3 třídy 
dle věku dětí 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti od 4,5 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

výtvarný kroužek; ekologie – vycházky, návštěvy Toulcova dvora; 
tématické výlety;  dopravní výchova – dopravní hřiště; 
divadelní představení; dny otevřených dveří;  besídky, výstavky; 
výuka hry na flétnu;  plavecká výuka; taneční a hudebně pohybová výchova; 

  
  

Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Rembrandtova 2240 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00  Praha 10 – Strašnice 
Telefon školy : 274 81 06 78;     274 81 33 58 
Ředitelka : 

Jarmila Krejčová 
  

Zaměření školy : 
  

Všestranná nabídka činností se zaměřením na tělesnou, hudební  
a jazykovou výchovu 

Školní vzdělávací program : 
Procházka pohádkovým světem 

Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

3 třídy 
smíšené 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina -  dle zájmu rodičů 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

karneval, táborák;ozdravné pobyty dětí v přírodě; kulturní akce;  keramický 
kroužek; hudebně pohybová výchova;  
výuka hry na flétničky; výuka plavání; 
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa školy : 100 00 Praha 10 – Strašnice 
Telefon školy :  274 81 55 06 
Jméno ředitelky : 

Mgr. Renata Nedvědová 
  

Zaměření školy : Prohlubování spolupráce s rodinou 
Program : 

Rok v přírodě 
Provoz školy : 6,30 – 17,00 hodin 
Počet tříd : 
  

3 třídy, z toho jedna pro děti s odkladem školní docházky 
dle věku 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti od 5 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

hra na flétnu;  hudebně pohybová výchova; tělesná výchov;  
projekt přípravy na školu;   výtvarná výchova a keramika; 
výuka plavání, logopedická péče, taneční rytmika; grafomotorika; 
  

  
 

Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 1353 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 101 00  Praha 10 - Vršovice 
Telefon školy : 267 31 17 26  
Ředitelka : 

Mgr. Antonie Garnolová 
  

Zaměření školy : Zaměření na hudební výchovu 
Program školy : 

Harmonie 
Provoz školy : 6,30 – 17,00 hodin 
Počet tříd : 
  

3 třídy 
2 třídy – smíšené, 1 třída pro děti předškolního věku (5-7 let) 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – agentura AVIS pro děti 5-6 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

ozdravné pobyty dětí v přírodě; divadelní představení,kulturní akce; 
návštěvy významných míst v Praze; výlety; Sokolínek – TJ Sokol; logopedie; 
akce vztahující se k ročním období – Rok pohádek paní Hudby; kroužek 
latinsko-amerických tanců – RYTMIK; 
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Troilova 17/474 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 108 00 Praha 10 – Malešice 
Telefon školy : 274 77 64 83 
Ředitelka : 

Neděžda Hupcejová 
  

Zaměření školy : 
  

Všeobecná nabídka činností se zaměřením na ekologickou a citovou 
výchovu 

Školní vzdělávací program :   
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

3 třídy 
dle věku dětí 

Seznamování s cizím jazykem  
  

AJ 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

poznávání přírody; ozdravné pobyty dětí v přírodě; plavání;   tématické 
výlety; návštěvy kulturních akcí; 
výuka hry na flétnu; kroužek Kung-fu; 

  
 

Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 472 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 108 00 Praha 10 – Malešice 
Telefon školy : 274 77 96 16 
Ředitelka : 

Hana Ivanová 
Zaměření školy : 
  

Hudebně pohybová výchova 

Školní vzdělávací program : 
Celý den si hrajeme, zpíváme a povídáme 

Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

4 třídy 
3 třídy dle věku, čtvrtá třída pro děti od 5 – 7 let 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti 5 – 7 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

hra na pětidírkovou harmoniku;  hra na pětidírkovou flétnu; 
relaxační cvičení; cvičení na balančních míčích; kulturní a sportovní akce;  
semináře HPV pro učitelky MŠ; výuka plavání; keramický kroužek; ozdravné 
pobyty dětí v přírodě; taneční kroužek RYTMIK;  výtvarný kroužek  
Sedmikráska; 
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Název školy : 
Mateřská  škola,  Praha  10,   U Roháčových 
kasáren 14 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 101 00  Praha 10 - Vršovice 
Telefon školy : 267 31 10 73 
Ředitelka : 

Jana Bendová 
  

Zaměření školy : 
  

Estetické vnímání světa očima dítěte  

Školní vzdělávací program : 
Barevné kostičky 

Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

4 třídy 
3 třídy dle věku, 1 třída smíšená 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti od 5 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

plavání;  tělovýchovný kroužek; logopedická prevence; výuka hry na 
flétničku; estetická výchova s využitím netradičních materiálů při VV a 
PV;taneční kroužek; 

  
 

Název školy : 
Mateřská  škola,   Praha  10, U Vršovického  
nádraží 950 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 101 00  Praha 10 – Vršovice 
Telefon školy : 271 74 58 86 
Ředitelka : 

Ludmila Poršová 
  

Zaměření školy : 
  

Škola rodinného typu 

Školní vzdělávací program : 
Hrajeme si od léta do léta 

Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

3 třídy 
dle věku 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti od 4 let (bez vady řeči) 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

výtvarný kroužek;  základy bruslení;  plavání;  kroužek hudebně pohybový; 
kroužek výtvarných a pracovních dovedností; 
rehabilitační cvičení na balančních míčích; 
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Útulná 6 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00 Praha 10 - Strašnice 
Telefon školy : 274 77 00 13 
Ředitelka : 

Milena Radostová 
  

Zaměření školy : 
  

  

Školní vzdělávací program : 
Barevné kamínky  

Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 – (17,30 hod) 

Počet tříd : 
  

4 třídy  z toho  3 věkově smíšené a  1 třída pro  předškolní děti 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – 2x týdně pro děti 4 – 6 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

ozdravné pobyty dětí v přírodě; příchod do školy dle potřeby rodičů 
návštěvy divadelních představení a jiných kulturních akcí; 
návštěvy knihovny; možnost dietní stravy; 
keramický kroužek; hra na zobcovou flétnu; plavecký výcvik; 

  
 

Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00 Praha 10 – Strašnice 
Telefon školy : 274 77 01 40 
Ředitelka : 

Mgr. Irena Benešová 
  

Zaměření školy : Rozvoj psychomotorických dovedností dětí 
Program školy : 

Psychomotorický program s rehabilitací 
Provoz školy : 
  

6,30 – 17,00 hodin 

Počet tříd : 
  

4 třídy 
1 třída smíšená, 3 třídy dle věku dětí 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti 4,5 – 6 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

rehabilitační cvičení;  výuka hry na flétnu;  kurz plavání; 
ozdravné pobyty dětí v přírodě 3x v roce; program Lego Dacta; Aerobic; 
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Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/1034 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 100 00  Praha 10 - Vršovice 
Telefon školy : 267 31 06 33 
Ředitelka : 

PaedDr. Dana Přiklopilová 
  

Zaměření školy : Pohybová a estetická výchova  
Program školy : Motto :  Pohyb je přirozený projev, touha i potřeba dítěte 
Provoz školy : 6,30 – 17,00 hodin 
Počet tříd : 
  

4 třídy 
  

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti od 5 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

2 třídy s rozšířeným pohybovým programem; 
3x ročně ozdravný pobyt dětí v přírodě (bruslení, lyžování, turistika 
 a cyklistika); oddíl TJ Vlaštovka; kroužky: hudební, tělovýchovný, 
přírodovědný, výtvarný;  společné akce s rodiči;  výuka hry na flétnu; výuka 
plavání 

  
 

Název školy : 
Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 

Právní forma : příspěvková organizace 
Adresa  školy : 106 00 Praha 10 – Záběhlice 
Telefon školy : 272 65 35 72 
Ředitelka : 

Mgr. Anna Marková 
  

Zaměření školy : Estetická výchova – práce s keramickou hlínou 
Program školy : 

Svět kolem nás 
Provoz školy : 6,30 – 17,00 hodin 
Počet tříd : 
  

4 třídy 
dle věku dětí 

Seznamování s cizím jazykem  
  

Angličtina – pro děti od 5 let 

Nabízené aktivity pořádané 
školou : 

3 kroužky výtvarné výchovy (zaměření na keramiku) 
2 kroužky tělesné výchovy – cvičení v tělocvičně ZŠ Jahodová; 
logopedie; předplavecká výchova; vlastivědné vycházky; 
ozdravné pobyty dětí v přírodě; 
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Základní školy na Praze 10 
 

ZŠ, PRAHA 10, BRIGÁDNÍKŮ 14/510 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Brigádníků 14, 100 00 Praha 10 

telefon: 274 820 796                                 e-mail:  zsbrigadniku@volny.cz 

 internet. adresa: www.volny.cz/zsbrigadniku/ 

ředitelka: PaedDr. Eva Váňová 

statutární zástupce ředitelky:  Mgr. Miloslav Drexler 

zaměření školy: třídy pro děti se specifickými poruchami učení 
 
 
Cílová kapacita školy: 720 Cílová kapacita ŠD:150 
Vývoj počtu žáků a tříd:                                         * dyslektické třídy 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
558 538 508 539 545 549 526 495 489 461 455 

20+3* 19+4* 18+4* 19+4* 19+4* 20+4* 20+4* 19+4* 19+4* 18+4* 17+5* 

Spádový obvod (ulice): Bečvářova, Brigádníků, Černokostelecká (všechna sudá), Dětská, Dvouletky, Kralická, 
Nad Primaskou ( lichá 29-49, sudá 22-38), Novostrašnická, Pod Hotelem, Saratovská, Solidarity, 
Starostrašnická, Škvorecká, Třebohostická, Turnovského, U Kombinátu, Věšínova, Za Poštou 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Budova školy byla dokončena v roce 1994. Škola je přízemní, pouze ve středním traktu je patrová nástavba. Je 
to stavba pavilónového typu, jednotlivé pavilóny jsou spojeny hlavní chodbou. Škola je upravena na 
bezbariérový provoz. 

Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvična 
posilovna 
hřiště 

1 
1 
1 

 

počítačová učebna 1 14 počítačů (10 z akce INDOŠ) 
odborné pracovny 5 chemie+fyzika, výtvarná výchova (kmenová třída), hudební 

výchova (kmenová třída), cvičná kuchyňka, dílna 
žákovská knihovna 1 1200 výtisků 
učitelská knihovna 1 200 výtisků 
mimořádné učební pomůcky  videa, TV,  keramická pec, didaktická technika 

 

Škola se představuje: 

Přízemní škola obklopená zelení má příjemný vzhled. Vnitřní výzdoba svědčí o bohatém životě školy. Vyučuje 
se podle vzdělávacího programu Obecná škola. Vedle klasického vyučování se snažíme stále více využívat 
netradiční metody – projektové, skupinové a kooperativní vyučování s prvky dramatické výchovy. Kromě 
klasických tříd jsou na prvním stupni i speciální mikrotřídy pro žáky s poruchami učení a chování. Protože má 
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škola bezbariérový přístup, navštěvují ji i tělesně postižení žáci na vozíku. Během školního roku pořádá škola 
akce, na které se děti dlouho těší a věnují velkou pozornost přípravě; jsou to hlavně Den otevřených dveří, 
Vánoční tržnice s kavárnou, školní výtvarná soutěž,oslava Dne dětí, zájezdy do německy mluvících zemí a 
výměnný pobyt v Dánsku. Škola se snaží přispět i k naplnění volného času dětí a umožňuje jim v odpoledních 
hodinách navštěvovat kroužky sportovní, výtvarné, počítačové, přírodovědné a hudební. Jednoduše řečeno – 
snažíme se všechno dělat tak, aby k nám chodily jen samé šťastné a spokojené děti.  

 
 
 
 

ZŠ, Praha 10, BŘEČŤANOVÁ 6/2919 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Břečťanová 6, 106 00 Praha 10 

telefon: 272 651 063                                                    e-mail: zsbrectanova@c-box.cz 

 internet. adresa: www.sweb.cz/zsbrectanova/ 

ředitelka: Mgr. Marie Mejsnarová 

statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Danuše Oulehlová  

zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy 
 
 
Cílová kapacita školy: 650 Cílová kapacita ŠD: 210 
Vývoj počtu žáků a tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
662 654 625 659 639 632 588 552 493 452 416 
26 26 26 28 27 26 23 23 23 21 19 
Spádový obvod: 
Blatouchová, Bramboříková, Břečťanová, Dolní chaloupky, Hlohová, Holubkova, Horní chaloupky, Hrušňová, 
Hyacintová, Chmelová, Jabloňová (lichá 1-13, sudá 2-18, 30), Jesenická, Jetelová, K Chaloupkám, K Prádelně, 
Ke Skalkám, Litochlebská, Mečíková, Mládežnická (lichá 1-5), Na Botiči, Na Lávce, Na Vinobraní, Nad 
Elektrárnou 12e, Nad Chaloupkami, Nad Trnkovem, Ostružinová (lichá 3-11), Oty Pavla, Pöslova, Průhonická, 
Před Skalkami I, Před Skalkami II, Přespolní, Ryšánkova, Střemchová, Šeberovská, U Splavu, U Vinné révy,   U 
Záběhlického zámku, U Zahradního Města, U Zákrutu, V Korytech (lichá 1-35), V Ochozu, Ve Slatinách, 
Vestecká, Višňová, Za Návsí, Za Potokem, Za Slatinami, Záběhlická, Žirovnická 
Technická a stavební charakteristika: 
Stavba školy byla dokončena v roce1967. Škola se skládá ze sedmi dvoupodlažních pavilónů. Dalším 
samostatným pavilónem je tělocvična. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvičny 
hřiště 
 

1 
2 

  

počítačová učebna 1 15 počítačů škola je připojena na Internet 

odborné pracovny 8 chemie; fyzika; biologie; výtvarná výchova, hudební výchova, 
jazyková učebna; cvičná kuchyňka, dílna, místnost pro školní 
klub 

žákovská knihovna 1 750 výtisků 

učitelská knihovna 1 620 výtisků 
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mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika 

 

Škola se představuje 
ZŠ Břečťanová je pavilónová škola s několika zatravněnými a osázenými zelenými pásy mezi pavilóny, 
se sportovním areálem, hřištěm a zahradou pro školní družinu. Tímto prostředím a vzdáleností od 
komunikací jsou vytvořeny příznivé podmínky pro pobyt žáků v jarním, letním a podzimním období 
venku o přestávkách. I žáci ŠD mají větší část aktivit situovánu na pobyt v areálu.  

Dobré spojení autobusy, které navazují na metro,  umožňuje navštěvovat školu i žákům ze vzdálenějších částí 
Prahy. 
Škola zajišťuje mnoho volnočasových aktivit: kroužky vedené učiteli, vychovatelkami i rodiči. V odpoledních 
hodinách je v pracovně informatiky k dispozici i Internet. Dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na 
2. stupni mohou žáci trávit ve školním klubu. 
V rámci spolupráce s dánskou školou v Kodani – Ballerupu a v rámci členství v Asociaci Malých debrujárů 
pořádá škola výchovně vzdělávací zájezdy do Dánska, Německa, Francie, Anglie a na Slovensko. 
Škola má velmi dobré výsledky v rozmisťovacím řízení; žáci se s úspěchem zúčastňují mnoha soutěží a 
olympiád. Vedení školy zajišťuje odbornou praxi pro studenty FTVS, pedagogických fakult a odborných 
středních škol.  
 
 
 

ZŠ, PRAHA 10, GUTOVA 39/1987 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Gutova 39, 100 00 Praha 10  

telefon:  274 814 589                                                  e-mail: skola@zsgutova.cz 

internet. adresa: www.zsgutova.cz 

ředitel: Mgr. Bc. Jiří Voneš 

statutární zástupkyně ředitele:  Mgr. Ladislava Válková 

               zástupkyně ředitele:  PaedDr. Marie Zajdlová  

zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 
 
 
Cílová kapacita školy: 750 Cílová kapacita ŠD: 175 

Vývoj počtu žáků a tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
745 722 698 738 680 681 676 692 716 680 649 
29 30 30 31 27 26 27 28 29 28 28 
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Spádový obvod 
Benická, Bylanská, Čestlická, Dubečská (lichá 3-9, sudá 2-8), Gutova, Hvozdnická, K Rybníčkům (lichá 13-17, 
sudá 20-26), Ke Strašnické, Kolovratská, Korytná, Krabošická, Kruhová, Krupská (lichá 1-7), Malá Bylanská, 
Molitorovská, Na Hroudě ( lichá 25-71,sudá 4-20), Na Rozjezdu, Na Spádu, Nučická, Nupacká, Petrovická, 
Pitkovická, Pod Altánem (lichá 9, 57-105, sudá 36-48), Průběžná (lichá 1-45,77, sudá 2-4, 24-36), Radošovická, 
Srbínská, Stránčická, Svojetická, U Hranic (lichá 5-21, sudá 8), U Hráze, U Trati, U Tržiště, U Vesny, Újezdská, 
V Korytech (lichá  od  39,  všechna  sudá), V Olšinách (lichá 35-83, sudá 32-126), V Předpolí (lichá 1-19,sudá 
4-16), V Zátočce, Voděradská, Železniční 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Budova školy byla dokončena v roce 1963. Objekt školy tvoří hlavní budova s bočním křídlem. V areálu školy 
se nachází nekrytý bazén. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci 
tělocvičny 
hřiště 
bazén 

2 
1 
1 

 
 
probíhá postupná dlouhodobá rekonstrukce areálu 
venkovní, vyhřívaný, provoz v letní sezóně, odpoledne a o 
víkendech částečně pro veřejnost 

počítačové učebny 2 24 počítačů (10 v rámci akce INDOŠ) 

odborné pracovny 10 chemie, fyzika,biologie (kmenová učebna), výtvarná výchova, 
hudební výchova, jazyková učebna, dějepis (kmenová učebna), 
cvičná kuchyňka, dílna, výtvarný ateliér 

žákovská knihovna  1  2 000 výtisků 

učitelská knihovna 1 850 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika 

 

Škola se představuje 
Jsme školou s 680 žáky, 6 odděleními ŠD, 46 pedagogickými zaměstnanci.  
Naše zásady jsou: 

• Jsme tu kvůli dětem. 
• Budujeme na škole pozitivní atmosféru (jsme vstřícní, nasloucháme, jde nám o partnerství). 
• Dobře rozumíme své práci (dále prohlubujeme své vzdělání). 
• Chceme vyučovat tvůrčím způsobem (pestře, zábavně, srozumitelně, ve spojení s běžným 

životem). 
• Jsme hrdí na titul fakultní školy (zůstáváme v aktivním styku s pedagogickými fakultami). 
• Máme výběrové třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. 
• Ceníme si našeho školního psychologa; rozvíjíme protidrogovou prevenci. 
• Odpoledne nabízíme dětem i dospělým množství zájmových aktivit. 
• Vážíme si důvěry rodičů i z jiných spádových oblastí, kteří chtějí umístit své dítě v naší škole. 
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ZŠ, PRAHA 10, HOSTÝNSKÁ 2/2100 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Hostýnská 2, 108 00 Praha 10  

telefon: 274 770 046                                           e-mail: skola@hostynska.cz 

w.stránky: www.hostynska.cz 

ředitel: Mgr. Albert Hotový 

statutární zástupkyně ředitele:  Mgr. Eva Hlaváčková 

zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou informatiky 
                          třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka 

 
 
Cílová kapacita školy: 720 Cílová kapacita ŠD: 345 

Vývoj počtu žáků a tříd 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
601 529 489 589 551 486 484 466 447 431 392 
26 24 23 26 25 22 20 20 20 21 19 

Spádový obvod: 
Běchovická, Blatovská, Břežanská, Černická, Černokostelecká (lichá 1-147), Hostýnská, Hřibská, Jírenská, 
Kounická, Limuzská, Malínská, Na Palouku, Na Vinici, Na Výsluní, Nad Úžlabinou, Ovčárská, Plaňanská, 
Počernická (sudá 40-98), Pod Strašnickou vinicí, Podle Trati, Přistoupimská, Révová, Rostoklatská, Slunečná č. 
713, Tejnická, Tismická, Tuchorazská, Tuklatská, U Vozovny, V Úžlabině, Ve Stínu, Vinohradská 163,164), 
Vrátkovská, Vrbčanská, Vykáňská 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Stavba byla dokončena v roce 1968. Školu tvoří  pětipodlažní skelet s plochou střechou.  
 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvičny 
posilovna 
rozcvičovna  
hřiště 

2 
1 
1 
1 

 
 
aerobní trenažéry 
 

počítačové učebny 2 13 + 13 počítačů 

odborné pracovny 10 chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, 
jazyková učebna, cvičná kuchyňka, zeměpis + dějepis, učebna 
dramatické výchovy, dílna 

žákovská knihovna 1 2 150 výtisků 

učitelská knihovna 1 1 150 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika, kamera, fotoaparát 
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Škola se představuje 
Škola byla uvedena do provozu v roce 1968. Je situována do klidného prostředí malešického sídliště v Praze 10. 
Před  třemi lety byla ustavena Rada školy. Škola patří k větším na obvodě. 
Třídy jsou naplňovány do počtu 24 žáků. Do školní družiny se každoročně hlásí okolo 125 dětí. O spokojenost 
všech strávníků ze školy i mimo ni se stará školní kuchyně. 
Škola poskytuje zázemí i odbornou péči matkám s malými dětmi: cvičení a další aktivity v klubu Píďalek. 
Škola je vybavena všemi potřebnými odbornými pracovnami. Chloubou jsou dvě učebny informatiky. Areál 
dvou tělocvičen byl doplněn ve spolupráci s ČASPV o fitcentrum s posilovnou, rozcvičovnou a sálem 
s aerobními trenažéry; vše je přístupno také po vyučování, služby poskytujeme i veřejnosti. 
Výuka ve škole probíhá podle programu Základní škola. Nadané děti v různých oborech se mohou vzdělávat 
podle individuálního učebního plánu. Nabídka volitelných i nepovinných předmětů je široká; patří sem 
individuální logopedická péče, zdravotní tělesná výchova, cizí jazyky a konverzace v nich, dramatická výchova, 
chemická praktika, seminář z dějepisu, sportovní hry, informatika a od letošního roku také tenisu. Nabídku 
každoročně doplňujeme a obměňujeme podle zájmu dětí. 
V nadstandardu školy je řada kroužků: informatiky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, klubu mladých 
diváků. Pro zájemce pořádáme každoročně přípravu na přijímací zkoušky. Ve spolupráci s dalšími subjekty 
nabízíme sportovní aktivity v kroužcích a oddílech: florbal, aerobik, karate,košíková,kopaná, sportovní hry, 
plavání, rock and roll, šachy, dáma. Každoročně jsou pořádány kurzy lyžařského výcviku, zeměpisně 
přírodopisné exkurze spojené s vysokohorskou turistikou.Vzdělanost a kulturní rozhled žáků  je rozšiřován 
pravidelnými návštěvami divadel, muzeí, památek, kulturních institucí, účastí v soutěžích pořádaných školou i 
dalšími subjekty. 
Výuku zajišťuje aprobačně i věkově stabilizovaný pedagogický sbor. Snažíme se zapojovat do neformální 
spolupráce školní samosprávu s pedagogickým sborem a vedením školy.  
Pedagogové školy jsou zapojeni i do různých funkcí na obvodě i mimo obvod: Komise pro výchovu a 
vzdělávání, AŠSK, ČASPV, jsou lektory projektu Dokážu to, vydávají knihy, publikují v časopisech. 
Před třemi roky začaly postupné rekonstrukční práce na budově školy, v roce 2000 byl zrekonstruován 
sportovní areál školy; od září 2000 má škola nové hřiště s umělým povrchem. 

 
 
 
 

ZŠ, PRAHA 10, JAHODOVÁ 44/2800 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Jahodová 44, 106 00 Praha 10  

telefon: 272 652 961                                                e-mail: zsjahodova@c-box.cz 

internet. adresa: 

ředitelka: Mgr. Miroslava Papežová 

statutární zástupkyně ředitelky:  Mgr. Ludmila Bartůšková 

zaměření školy: všeobecné 
 
 
Cílová kapacita školy: 500 Cílová kapacita ŠD: 140 
Vývoj počtu žáků a tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
479 454 414 450 440 409 367 345 326 294 275 
20 19 17 19 19 18 16 16 15 15 14 
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Spádový obvod: 
Aubrechtové,  Ellnerové,  Hledíková,  Hvozdíková  (lichá  1-15, sudá 2),  Jabloňová  (sudá  84-106),  Jahodová 
(sudá 40-44), Jasmínová, Jiřičkové, Kapraďová, Konvalinková, Leknínová, Mládežnická (sudá 4-10), 
Platanová, Práčská,  Přesličková,  Sasanková, Sněženková, Střemchová, Škábova, Švehlova, Topolová (lichá 
11-15), Zvonková 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Stavba školy byla dokončena v roce 1965. Skelet tvoří dvoupodlažní nepodsklepené pavilony: jeden 
hospodářský a čtyři učební. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvična 
hřiště 
dopravní hřiště 

1 
1 
1 

 
 
slouží všem ZŠ a MŠ  

počítačová učebna 1 20 počítačů  

odborné pracovny 7 chemie + biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební 
výchova, jazyková učebna, cvičná kuchyňka, dílna 

žákovská knihovna 1 1 560 výtisků 

učitelská knihovna 1 270 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika 

 

Škola se představuje 
Naší školou prošly už tři generace žáků. Areál školy je umístěn v pěkném klidném prostředí uprostřed zeleně. 
Ačkoliv je škola vzdálena dopravnímu ruchu, je dobře a rychle dosažitelná všemi druhy dopravy. 
Neopominutelný je bezbariérový přístup do pavilonů.  
Pedagogický sbor je plně kvalifikován a skládá se z mladých i starších učitelů, takže se zde slučuje zkušenost 
s elánem a mladým pojetím výuky. Průzkum ukázal, že naši žáci úspěšně pokračují na středních školách a 
učilištích. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola s uplatněním prvků Obecné školy. Při 
vzdělávacím procesu jsou plně využívány odborné posluchárny. Od 4. ročníku učíme anglický nebo německý 
jazyk, cizí jazyky nabízíme také v zájmových kroužcích od prvního ročníku. Od 7. třídy se žáci ve volitelných 
předmětech specializují podle zaměření na techniku (informatika) a na filologii (literárně dramatická výchova, 
stylistika). Naši žáci se úspěšně účastní soutěží a olympiád. Tradičně se účastníme celostátního kola v Dopravní 
soutěži mladých cyklistů. Pro talentované děti nabízíme v rámci mimoškolní výchovy řadu aktivit, a to již od 
nejnižších tříd: pěvecký sbor, práce ve školním časopise, keramické, taneční a výtvarné kroužky, práce 
v knihovně a další. 
Ke škole je připojeno dopravní hřiště, které je využíváno všemi školami Prahy 10. Po celý den je v provozu 
školní družina, která také nabízí mnoho aktivit. Samozřejmou nabídkou jsou školy v přírodě, lyžařské kurzy i 
poznávací zájezdy. 
Škola udržuje několikaletou spolupráci s maďarskými dětmi – školou u Balatonu. 
Snaha školy je zaměřena na utváření celkové osobnosti dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním zájmům a 
schopnostem.  
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ZŠ, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Jakutská 2, 101 00 Praha 10  

telefon: 267 310 135                                                e-mail: zs.jakutska@iol.cz  

internet. adresa:www.jakutska.euweb.cz 

ředitelka: Mgr. Miluše Rybičková 

statutární zástupkyně ředitelky : Ing. Sylva Taufmannová  

zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy 
 
 
Cílová kapacita školy: 380 Cílová kapacita ŠD:150 
Vývoj počtu žáků a tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
339 335 338 356 336 313 347 342 333 339 338 
16 16 14 16 15 15 16 16 16 16 16 

Spádový obvod: 
Bajkalská, Bělocerkevská (sudá 2-40), Čeljabinská, Dukelská č 11, Gruzínská (sudá 12-18), Irkutská, Jakutská, 
Jerevanská (sudá 12-16), Karpatská (lichá 11-19, sudá 12-20), Kišiněvská (sudá 12-18), Krasnojarská, Krátká, 
Kubánské náměstí (lichá 1-9, sudá 10), Litevská, Mrštíkova, Murmaňská, Nad Olšinami, Nad Primaskou (lichá 
1-27,  sudá  2-20),  Omská,   Pod   Rapidem,   Ruská (sudá    120-200),   Šrobárova,   Tulská,  U   Nových  vil, 
U Vinohradského hřbitova, Užocká, V Olšinách (lichá 1-33), V Předpolí (lichá 21-27, sudá 18-30), Vilová, 
Vinohradská (kromě 163 a 164), Volyňská, Vršovická (lichá 67-103), Za Strašnickou vozovnou 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Školní budova pochází z roku 1955. Je to zděná pětipodlažní budova. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvičny 
hřiště 

2 
2 

 

počítačová učebna 1 19 počítačů (z akce INDOŠ 10) 

odborné pracovny 5 chemie, fyzika, hudební výchova, cvičná kuchyňka, dílna 

žákovská knihovna 1 1 500 výtisků 

učitelská knihovna 1 280 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika, elektr. varhany, elektr. 
kytara 

 
 

Škola se představuje 
Základní škola Jakutská je známa svým zaměřením na hudební výchovu v rámci vzdělávacího programu 
Základní škola. Pracovní atmosféra ve škole je klidná, tvořivá a příjemná, důraz klademe na individuální přistup 
k dětem. Školní družina má vlastní výchovný program. 
Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, olympiád, preventivního protidrogovéhu programu  a celé řady dalších 
zajímavých aktivit. (Adventní koncert, Mikulášská besídka, Dětský den). Organizován je také plavecký a 
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lyžařský výcvik, školy v přírodě, spolupráce s partnerskou školou v Dánsku. Od 4. ročníku je v souladu 
s učebním plánem zařazena výuka anglického nebo německého jazyka. Od 7. ročníku žáci využívají nabídky 
volitelných předmětů: sborový zpěv, dramatická výchova, informatika, anglická konverzace. Program školy 
doplňují kroužky: keramický, anglického jazyka, sportovní, turistický, internetový, dyslektické nápravy a 
kroužek českého jazyka. ČŠI hodnotí výsledky práce školy celkově jako velmi dobré. 

 
 
 

ZŠ, PRAHA 10, KODAŇSKÁ 16/658 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Kodaňská 16, 101 00 Praha 10 
odloučené pracoviště: Estonská 1 

telefon: 271 722 018; 271 740 871 (odloučené pracoviště)              e-mail: zskodanska@volny.cz 

internet. adresa: www.zskodanska.cz                                               e-mail: zsestonska@volny.cz 

ředitelka: Mgr. Anna Metličková 

statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Jarmila Klierová  
              zástupkyně  ředitelky: Mgr. Jiřina Svobodová (odloučené pracoviště Estonská 1) 

zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 
 
 
Cílová kapacita školy: 840 Cílová kapacita ŠD: 300 
Vývoj počtu žáků a tříd:                                     * přípravná třída 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
532 513 496 541 538 497 484 432 421 400 510 
23 23 23 23 23 21 21 20 19 18 25+1* 

Od 1.1.2004 je uveden počet žáků a tříd včetně sloučené ZŠ Estonská. 

Spádový obvod: 
Arménská (lichá 3 a 7),  Bulharská (lichá 1-25, sudá 2-16), Dykova, Estonská, Finská, Heroldovy sady,  
Holandská  (lichá   5-23, sudá 4-52), Hradešínská (lichá 1-9, 15-71,  sudá 2-74),  Chorvatská, Kodaňská (lichá 
5-29, 35, 37, 43-63, sudá 4-30), Korunní (sudá 66-108) Madridská, Máchova č. 22 a 24, Mexická, Moskevská 
(lichá čísla,), náměstí Svatopluka Čecha, Na Šafránce (lichá 1-43,sudá 2-40), Nitranská  (lichá 3, sudá 2-10), 
Norská, Říčanská, Řipská (lichá i sudá 1-8), Slovenská (lichá 29-37, sudá 2-10), Slovinská, Sobotecká, Tolstého 
(lichá 11-15), Žitomírská 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Školní budova patří mezi nejstarší v m.č. Praha 10; je z roku 1916. Jedná se o zděnou tříposchoďovou stavbu. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci       * odloučené pracoviště Estonská 
tělocvičny 
hřiště 

2 +1* 
2 
 
 

 

počítačová učebna 1 +1* 16 + 13 počítačů + počítače v kabinetech pro potřeby pedagogů; 

odborné pracovny 5 +7* chemie +   fyzika + biologie, hudební výchova, jazyková 
pracovna, cvičná kuchyňka, dílna 
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žákovská knihovna 1+1* 1 790 +1 100 výtisků 

učitelská knihovna 1 + 1* 2 900 + 600 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika, keramická pec 

  

Škola se představuje 
Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. V roce 2000 převzala statut Fakultní škola. Na 2. 
stupni jsou zřízeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V současné době má 
škola 18 tříd. Učitelský sbor je stabilizovaný. 
V rámci mimoškolních aktivit se žáci zapojují do práce v kroužcích: keramickém, výtvarném, technickém, 
zdravotnickém, pohybových her, vlastivědném, dovedných rukou, kroužku ruského jazyka. 
Škola využívá grantů a zajišťuje primární protidrogovou prevenci. Žáci pravidelně vyjíždějí do škol v přírodě a 
mohou se zúčastňovat poznávacích zahraničních zájezdů. 
Budova školy patří k nejstarším na obvodě, neustále však se snažíme o zlepšování prostředí po stránce stavební, 
vybavení učebními pomůckami i po stránce estetické. Naším cílem je vytvořit školu s příjemným a podnětným 
prostředím a myslíme si, že se nám to daří. 

 
 

ZŠ, PRAHA 10, NAD VOVOVODEM 81/460 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Nad Vodovodem 81, 108 00 Praha 10 

telefon: 274 774 689                                                     e-mail: zsnadvodovodem@seznam.cz 

internet. adresa: www.sweb.cz/zsnadvodovodem 

ředitel: PhDr. Josef Brzák 

statutární zástupkyně ředitele: Mgr. Alena Bluchová  

zaměření školy: všeobecné 
 
 
Cílová kapacita školy: 500 Cílová kapacita ŠD: 130 

Vývoj počtu žáků a tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
541 477 461 490 475 479 459 449 441 432 449 
22 19 19 20 21 21 20 19 20 20 20 
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Spádový obvod: 
Bacháčkova,  Bakalářská,   Božecká,  Bydžovského,   Cerhenická,  Dřevčická,  Gollova,  Heldova,  Hostýnská 
č. 12/516, Chládkova, Chotouňská, Chotutická, Izraelská, Janderova, K Červenému dvoru, Kampanova, 
Kaňkova, Káranská, Kodicilova, Limuzská č.p. 628 a 629, Lipecká, Malešická, Malešické náměstí, Mistrovská, 
Na Třebešíně, Na Univerzitním statku, Na Úseku, Nad Kapličkou, Nad Třebešínem I,II,III, Nad Vodovodem, 
Niederleho, Okrajní, Pobořská, Počernická (lichá 1-85), Pod Kapličkou, Pod Třebešínem, Pod Viktorkou, 
Polygrfická, Průmyslová, Rektorská, Sazečská (lichá 7-9, sudá 6-10), Skřivanská, Slunečná  (lichá 5-27, sudá 8-
28),  Strnadova, Teplárenská, Tiskařská, Tomsova, Troilova, U Krbu, U Stavoservisu, U Tvrze, Útulná, 
Vydrova, Za Stadionem, Za Třebešínem, Zálužanského 
     
Technická a stavební charakteristika: 
Budova školy byla postavena v roce 1963. Objekt tvoří pětipodlažní budova s pravým křídlem. Část budovy je 
pronajata Ekogymnáziu. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci 
tělocvičny 
hřiště 

2 
2 

 

počítačové učebny 2 16 + 10 počítačů (spoluuživatelem Ekogymnázium) + 
počítače v kabinetech pro potřeby pedagogů 

odborné pracovny 7 chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební 
výchova, cvičná kuchyňka, dílna 

žákovská knihovna 1 1 000 výtisků 

učitelská knihovna 1 700 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika 

 
 

Škola se představuje 
Naši školu najdete jen několik metrů od rušné Počernické ulice (velmi dobrá dopravní dostupnost) a přitom 
krásně umístěnou v klidné části Malešic. Přímo na naše hřiště navazuje zeleň Malešického parku. Zvenku je 
naše škola příjemně vesele natřena a uvnitř se všichni snažíme, aby i atmosféra byla stejná.  
Ve školním roce 2002/3 se o žáky stará 32 pedagogických a 20 dalších pracovníků. Vyučujeme podle 
vzdělávacího programu Základní škola. Chceme, aby výuka byla kvalitní, zajišťována odborně i pedagogicky 
vzdělanými pracovníky. Náš pedagogický sbor je stabilizovaný. Máme své žáky rádi a přejeme si, aby získali 
nejen potřebné penzum znalostí, ale aby ve škole rozvíjeli a zdokonalovali své komunikační, rozhodovací, 
tvůrčí a jiné volní schopnosti a vlastnosti. 
Získali jsme titul Nejúspěšnější ZŠ Prahy 10 v obvodních kolech předmětových soutěží a olympiád pro školní 
rok 2001/02. 
Žáci 1. stupně mohou navštěvovat 5 oddělení školní družiny; její místnosti jsou pěkně vybavené, aby děti mohly 
odpočívat, hrát si a provozovat nejrůznější volnočasové aktivity. 
Ve 2. a 3. ročníku děti absolvují půlroční plavecký výcvik. Od 4. ročníku se vyučuje anglický a německý jazyk. 
Pro zájemce je možnost jazykové přípravy od 1. ročníku. Druhý rok máme připojení na Internet.  
Žáci mohou navštěvovat 10 kroužků. Od 7. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty. 
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ZŠ, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Olešská 18, 100 00 Praha 10 

telefon: 274 813 896                                                  e-mail: zs@zs-olesska.cz  

internet. adresa:www.zs-olesska.cz  

ředitelka: PaedDr. Jiřina Tichá 

statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Blanka Valášková 

               zástupkyně ředitelky: Mgr. Zdenka Habrychová  

zaměření školy : třídy pro děti se specifickými poruchami učení 
                          třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka 

 
 
Cílová kapacita školy: 690 Cílová kapacita ŠD: 150 

Vývoj počtu žáků a tříd:                                  +13 = dyslektické třídy       
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
386 330 365 422 448 465 498 495 481 509 475 
14+3* 12+5 12+6 14+8 14+9 14+10 16+11 17+11 16+10 17+13 16+13 

Spádový obvod: 
Aldašínská, Běžná, Bolinská, Čelná, Do Vršku, Dobropolská, Dolinecká, Doubravčická, Dubečská (lichá 15,17, 
23, 25, 67, sudá 10-20), Dürerova, Goyova, Hájecká, Jevanská, K Háječku, Klučovská, Konojedská, 
Královická, Křenická, Lounovická, Mokřanská, Mukařovská, Na Padesátém, Na Výhledech, Nedvězská, 
Olešská, Plošná, Průběžná (lichá 47-71, 83-89, sudá 48-90), Prusická, Přetlucká, Rembrandtova, Rubensova, 
Sluštická, Strašnická, Středová, Stupická, Světická,  Štíhlická,  Tehovská, U Hřiště, Uhříněveská, Vyžlovská, 
Za Drahou, Žernovská 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Školní budova je z roku 1974 a skládá se z několika učebních pavilonů propojených prosklenou chodbou. Jedná 
se o montovaný skelet se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvičny 
hřiště 

2 
2 

 

počítačové učebny 2 11 + 12 počítačů (10 z akce INDOŠ) 

odborné pracovny 8 chemie (kmenová učebna), fyzika (kmenová učebna), biologie 
(kmenová učebna), výtvarná výchova, hudební výchova 
(kmenová učebna), jazyková učebna, cvičná kuchyňka, dílna 

žákovská knihovna 1 1 430 výtisků 

učitelská knihovna 1 1 700 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika, keramická pec, přístroj 
pro sluchově postižené dítě 
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Škola se představuje 
Učíme se podle programu Obecná škola. Naši spolužáci se specifickými poruchami učení mají možnost 
navštěvovat dyslektické třídy (od 3. až po 9. ročník). Ti z nás, kteří mají nadání na jazyky, mohou do 3. ročníku 
navštěvovat třídy s rozšířenou výukou jazyků. Svůj volný čas můžeme trávit v zájmových kroužcích (keramika, 
informatika, ekologický kroužek, jazykové a sportovní kroužky, country tance a další) i v nepovinných 
předmětech (dramatická výchova, flétna, sborový zpěv, logopedická péče). Pro rodiče pořádáme besídky, 
vystoupení a koncerty, při nichž máme možnost předvést své schopnosti a znalosti. Účastníme se olympiád a 
různých soutěží, sklízíme úspěchy. Máme moderně vybavené odborné učebny, nová hřiště na fotbal a volejbal, 
která nám slouží i v době mimo vyučování; samozřejmostí jsou počítače. O přestávkách můžeme využít i 
rotopedy umístěné na chodbách nebo si zahrát stolní tenis. Přesto, že jsou učitelé příjemní a milí, učit se 
musíme. 
V naší škole je vidět snaha přiblížit se nejen nám žákům, ale i našim rodičům. 

Za školu sepsali žáci IX.A  
 
 
 

ZŠ, PRAHA 10, ŠVEHLOVA 12/2900 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Švehlova 12, 106 00 Praha 10 

telefon: 272 652 023                                             e-mail: zssvehlova@volny.cz 

w.stránky: www.zssvehlova.zde.cz 

ředitelka: Mgr. Milena Repaská  

statutární zástupce ředitelky: Ladislav Kulhánek  

zaměření školy: všeobecné 
 
 
Cílová kapacita školy: 500 Cílová kapacita ŠD: 120 

Vývoj počtu žáků a tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
405 346 303 335 309 298 278 273 247 225 231 
19 18 16 16 15 15          13 13 12 11 11 

Spádový obvod: 
Fialková, Hvozdíková (lichá 21-23, sudá 14-16), Chrpová, Jabloňová (lichá 23-77), Jahodová (lichá 3-127, sudá 
4-26), Jiřinková, Kalinová, Karafiátová, Kopretinová, Kosatcová, Macešková, Kosatcová, Macešková, 
Malinová, Mateřídoušková, náměstí Mezi Zahrádkami, Narcisová, Ostružinová (sudá 2-50), Pampelišková, 
Petrklíčová, Pivoňková, Podléšková, Pomněnková, Rozmarýnová, Rybízová, Slívová, Slunečnicová, Šafránová, 
Šalvějová, Topolová (lichá 17-21), Tulipánová, Želivecká 
 
Technická a stavební charakteristika: 

Škola byla postavena v roce 1968. Jedná se o pětipodlažní skelet s plochou střechou. Část školy je 
pronajata soukromé střední škole. 
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Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvičny 
hřiště 

2 
1 

 

počítačová učebna 1  15 počítačů 

odborné pracovny 7 chemie + fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, 
jazyková učebna, cvičná kuchyňka, dílna 

žákovská knihovna není  

učitelská knihovna není  

mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika 

 
 
 

Škola se představuje 
Prostředí: klidné, mimo hlavní komunikaci. 
 
Vybavení: modernizovaná počítačová pracovna s připojením na Internet + 6 odborných  pracoven, 2 
tělocvičny, herna stolního tenisu, školní klub, samostatná školní družina s terasou a dětským hřištěm.  
 
Výuka jazyků: anglický a německý jazyk od 4. ročníku; francouzský a ruský jazyk jako  volitelné 
předměty. 
 
Zájmová činnost: projekt Zahrada: keramika (vlastní keramická pec a hrnčířský kruh),  výtvarná, hudební a 
sportovní výchova, dramatika, vycházky Prahou,  vědecké bádání, angličtina, školní klub. Dále ve škole 
probíhá: tenisová škola, taekwondo, aerobik, pohybová výchova, stolní tenis, angličtina. 
 
Aktivity školy: školy v přírodě, lyžařský výcvik, zahraniční vzdělávací zájezdy, exkurze, dětskou kanceláří 
Kosmos k doplnění učiva. 
Stravování: modernizovaná školní jídelna. 
Za příznivého počasí pobyt žáků o hlavních přestávkách venku. Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 

 
 
 
 

ZŠ, PRAHA 10, U ROHÁČOVÝCH KASÁREN 19/1381 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: U Roháčových kasáren 19, 101 00 Praha 10  

telefon: 272 738 989                                               e-mail: zs.rohacovky@seznam.cz 

internet. adresa:  

ředitelka: Mgr. Eva Poláková 

statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Jiřina Jungmannová 
 

zaměření školy: všeobecné 
 
 
Cílová kapacita školy: 620 Cílová kapacita ŠD: 200 
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Vývoj počtu žáků a tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
612 577 556 596 558 549 526 546 508 478 445 
26 24 24 25 24 24 24 25 23 23 20 

Spádový obvod: 
28. pluku, Altajská, Archangelská, Arménská (sudá 4-14), Baškirská, Bělocerkevská (lichá 3-15, 25-31), 
Benešovská,  Bošická, Bratří  Čapků,  Bulharská (lichá 27-41,  sudá 18-44),  Dukelská (lichá  1-9),  K Louži 
(lichá 7-13), Kavkazská, Kazašská, Kirgizská, Kodaňská (lichá 65,75,87,97, sudá 32-44,48), Konopišťská, 
Magnitogorská, Moldavská, Moskevská 61, Na Louži (lichá 25-31), Na Míčánkách, Na Zájezdu, 
Novorossijská, Ruská (lichá 65-83, sudá 48-66, 70-118), Tádžická, Taškentská, Tolstého (lichá 1-9, 17-23, 
sudá 2,4,8-16), Turkmentská, U Roháčových kasáren, U Zdravotního ústavu, Uljanovská, Uzbecká, 
Vlašimská, Vršovická (lichá 39-47, sudá 64-66) 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Stavba školy byla dokončena v roce 1965. Školu tvoří pětipodlažní skelet s plochou střechou. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvičny 
hřiště 

2 
2 
 

 

počítačová učebna 1 13 počítačů 

odborné pracovny 7 chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis 
(kmenová třída), cvičná kuchyňka, dílna 

žákovská knihovna 1 1 600 výtisků 

učitelská knihovna 1 550 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televizor, didaktická technika 

 
 

Škola se představuje 
ZŠ U Roháčových kasáren je v provozu od roku 1965. Od roku 1997 je v právní subjektivitě. Škola je fakultní 
školou UK, dlouhodobě spolupracuje s III. lékařskou fakultou UK. Žáci se vzdělávají podle vzdělávacího 
programu Základní škola. Pro výuku slouží 29 učeben. Žáci pracují ve školní dílně a využívají cvičnou 
kuchyňku a knihovnu. Žáci se pravidelně účastní mnoha soutěží a olympiád a dosahují velmi pěkných umístění. 
Žáci vyjíždějí na školu v přírodě. Školní jídelna zajišťuje výběr ze dvou jídel. V odpoledních hodinách je škola 
otevřena pro zájmovou činnost žáků – kroužky jazykové, sportovní, taneční, vědomostní, výtvarné, keramické, 
internetový klub atd. Celá budova školy včetně sociálních zařízení byla zrekonstruována. 
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ZŠ, PRAHA 10, U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: U Vršovického nádraží 1, 101 00 Praha 10 

telefon: 271 746 944                                           e-mail: zsvrsovicka@volny.cz 

 internet. adresa: www.volny.cz/zsvrsovicka/ 

ředitel: Mgr. Luděk Jeřábek  

statutární zástupkyně ředitele: Mgr. Bohumila Boháčová  

zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou informatiky 
 
 
Cílová kapacita školy: 400 Cílová kapacita ŠD: 125 

Vývoj počtu žáků a tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
391 388 359 362 369 363 346 318 285 274 257 
17 18 16 16 16 16 16 16 15 15 12 

Spádový obvod: 
Borodinská, Černomořská, Donská, Francouzská (sudá 78-114), Havlíčkovy sady č. 62, Charkovská, K Botiči, 
K Louži (1-6), Košická, Kozácká, Krymská, Minská, Moskevská (sudá č.), Na Kovárně, Na Královce, Na Louži 
(lichá 17-23, sudá 6, 12-16), Na Stráni, Na Spojce, Novgorodská, Oblouková, Orelská, Petrohradská, Pod 
Soutratím, Pod Stupni, Přípotoční, Rostovská (lichá 27, sudá 2-10, 14-20), Ruská (lichá 85-91, sudá 4-44), 
Rybalkova (lichá 1-59), Sámova, Sevastopolská, Smolenská,  Sportovní, Ukrajinská, U Seřadiště, U Staré 
sokolovny, U Vršovického nádraží,  Voroněžská, Vršovická (lichá 1-27, 33-37, sudá 4-34, 40-52, 56-62), 
Vršovické náměstí 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Budova školy patří k nejstarším v Praze 10; byla postavena v roce 1930. Je to pětipodlažní architektonicky 
zajímavá budova se dvěma shodnými trakty propojenými částí se sálem o 200 místech. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvičny 
hřiště 
 

2 
2 

  

počítačová učebna 1 16 počítačů + počítače v kabinetech pro potřeby pedagogů 

odborné pracovny 7 chemie, fyzika, biologie, hudební výchova, jazyková učebna, 
cvičná kuchyňka, dílna;  

žákovská knihovna 1 1 800 výtisků 

učitelská knihovna 1 2 980 výtisků 

mimořádné pomůcky  video, televize, keramická pec, didaktická technika 
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Škola se představuje 
Pokud pojedete nebo půjdete po ulici Vršovická směrem do Nuslí, uvidíte proti Vršovickému nádraží velkou 
budovu postavenou ve stylu 30. let, která téměř sousedí s komplexem ”Grébovka” v Havlíčkových sadech. 
Nevíte, co se skrývá za zdmi této budovy? Pojďte se s námi porozhlédnout. Jistě vás zaujmou světlé a vkusně 
vyzdobené stěny schodišť, hal i tříd. Vždyť to také dalo žákům hodně práce. Určitě se zastavíme u počítačů, 
které jsou žákům stále k dispozici. Využívají je nejen k výuce, ale slouží jim i k relaxaci. Proč jsou v halách 
stoly na stolní tenis? Aby žáci mohli volný čas o přestávkách i po vyučování trávit aktivně u sportu. A co 
hřiště? Tím se tedy můžeme pochlubit. Máme nové s umělým trávníkem. Klidně si sem můžete přijít zahrát 
házenou, kopanou, tenis nebo volejbal. Už máte hlad? Můžeme vás pozvat na oběd do naší školní jídelny. 
Cestou projdeme přednáškovým sálem, ale potichu! Naši žáci právě sledují divadelní představení. Chcete-li 
vědět ještě více, navštivte naši webovou stránku. 

 
 

ZŠ, PRAHA 10, V RYBNÍČKÁCH 31/1980 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: V Rybníčkách 31, 100 00 Praha 10  

telefon: 274 810 332                                                 e-mail: zcvrybnickach@volny.cz 

internet. adresa: www.zsvrybnickach.cz 

ředitelka:  Mgr. Hana Eliášová  

statutární zástupkyně ředitelky: PaedDr. Hana Hynková  

zaměření školy: všeobecné 
 
 
Cílová kapacita školy: 500 Cílová kapacita ŠD: 150 

Vývoj počtu žáků a tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
561 545 500 511 494 474 455 455 439 461 472 
23 23 23 23 21 20 20 19 18 20 20 

Spádový obvod: 
Dobročovická,  Donatellova,  Foersterova,  Flájská,  K Rybníčkům (1-12, 16,18), Kolodějská, Krupská (sudá 
10-30), Kružberská, Květnická, Michalangelova, Mirošovická, Na Polníku, Nosická, Ondřejovská, Oravská, 
Pod Strání, Raffaelova, Sazečská č. 1, Sečská, Slapská, Služeb, Šibřinská, Štěchovická, Tomická, Úvalská, 
V Olšinách (sudá 110-130), V Rybníčkách, Žermanická, Žinkovská 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Budova školy byla dokončena v roce 1961. Objekt se skládá ze dvou částí: hlavní budovy a pravého křídla. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvičny 
hřiště 

2 
1 

 

počítačové učebny 2 13 + 11 počítačů (11 v rámci akce INDOŠ) 

odborné pracovny 8 chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, 
jazyková učebna, cvičná kuchyňka, 2 dílny 
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žákovská knihovna 1  2 000 výtisků 

učitelská knihovna  1 1 000 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televize, keramická pec, didaktická technika 

 
 

Škola se představuje 
Základní škola V Rybníčkách se nachází ve starší panelové zástavbě poblíž konečné stanice metra A Skalka. 
Budova byla otevřena v roce 1961 a od té doby funguje bez přerušení.  
Školu navštěvuje 461 žáků. Mladší děti mají možnost navštěvovat školní družinu. Celkem 420 žáků se stravuje 
ve školní jídelně, která nabízí výběr ze dvou jídel. 
Aprobovanost na naší škole činí 85%. Výuka probíhá podle dokumentu Základní škola. Pro přístup učitelů je 
charakteristická vstřícnost k dětem současně s náročností při výuce. 
Úzká spolupráce s rodiči je samozřejmostí. Důležitým aspektem je pravidelná spolupráce s PPP. Školní 
psycholožka pravidelně dochází do školy a řeší s vyučujícími problémy dětí, které vyžadují specifický přístup, 
radí při volbě povolání. 
Žáci se pravidelně zúčastňují obvodních soutěží a olympiád. Škola organizuje pro 7. třídy lyžařský výcvik, 
školy v přírodě, žáci 2. a 3. ročníků se učí plavat.  Na škole pracuje 15 zájmových kroužků, které jsou pro žáky 
bezplatné. Bezplatná je i příprava na přijímací zkoušky z češtiny a matematiky pro žáky 9. tříd.  
Třídy jsou vybaveny moderním účelným nábytkem. V loňském roce byla zprovozněna druhá počítačová 
učebna. 

 
 
 
 

ZŠ, PRAHA 10, VLADIVOSTOCKÁ 6/1035 

právní forma:   příspěvková organizace 

adresa: Vladivostocká 6, 101 00 Praha 10  

telefon: 272 738 443                                                  e-mail: j.kralova.zs@iol.cz  

internet. adresa: www.zsvlad.cz  

ředitelka:  Mgr. Jarmila Králová 

statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Jana Churáčková 

               zástupce ředitelky: Martin Müller  

zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu  
 
 
Cílová kapacita školy: 700 Cílová kapacita ŠD: 200 

Vývoj počtu žáků  tříd: 
1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 
644 592 533 595 607 625 647 672 634 597 590 
27 25 24 25 24 26 27 26 26 24 23 
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Spádový obvod: 
Amurská, Bohdalecká, Brtnická, Elektrárenská, Gruzínská (č.1-7), Jaltská, Jerevanská (lichá 1-7, sudá 4-8), 
Karpatská (lichá 1-7, sudá 2-8), Kišiněvská (sudá 4-8), Křeslická, Kubánské náměstí (lichá 15-27, sudá 14-26), 
Lvovská, Modletínská, Na Hroudě (lichá 1-21), Na Křivce, Na Pahorku, Na Slatinách, Na Stezce, Na Sychrově, 
Na Vrších, Nad Elektrárnou, Nad Slávií, Nad Vinným potokem, Nad Vršovickou horou, Osnická, Pod Altánem 
(16-55), Pod  Sychrovem I,  Pod Sychrovem II,   Popovická, Sedmidomky,  Svahová,  Štiřínská,  Tachlovická, 
U Hranic (3 a 10), U Plynárny, U Slávie, U Vršovického hřbitova, V Dolině, V Olšinách (sudá 2-26), 
Vladivostocká, Vršovická (sudá 74, 76, 88, 92), Výstupní. 
 
Technická a stavební charakteristika: 
Objekt školy byl dokončen v roce 1960. Je to pětipodlažní skelet s plochou střechou. 
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci: 
tělocvičny 
hřiště 

2 
1 

 

počítačová učebna 1 14 počítačů 

odborné pracovny 5 chemie, fyzika, hudební výchova, dílna, cvičná kuchyňka 

žákovská knihovna 1 800 výtisků 

učitelská knihovna 1  1 300 výtisků 

mimořádné učební pomůcky  video, televize, didaktická technika 

 
 

Škola se představuje 
Škola vyučuje podle programu Základní škola 
Výuka jazyků: od 4. ročníku anglický a německý jazyk. 
Volitelné předměty: sportovní výchova, cvičení z českého jazyka, informatika, historie a umění, literární 
seminář. 
Péče o děti se specifickou poruchou učení: na škole působí speciální pedagog, školu pravidelně navštěvuje 
psycholog. 
Zájmové kroužky: informatika, keramika, florbal, základy evropských jazyků, anglická konverzace, stolní tenis, 
redakční rada časopisu Nekonečno. 
Škola se sportovním zaměřením (lední hokej, florbal, pozemní hokej, volejbal) úzce spolupracuje se 
sportovními kluby Slavia Praha a klade vysoké požadavky na plnění učebních osnov, tak na sportovní přípravu 
žáků. Žáci se účastní soutěží v různých oblastech, a nejen ve sportovních soutěžích se mohou chlubit svými 
úspěchy. Vedení školy spolupracuje také s Radou školy a s Žákovskou radou. 
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Speciální školy na Praze 10 
 

(Zřizovatel hlavní město Praha) 
 

 
 
Speciální škola,  Moskevská 29, Praha 10 – Vršovice 
 
adresa: Ředitelství a speciální škola, Moskevská 29, 101 00 Praha 10 
          Speciální mateřská školka, Sasanková 12, Praha 10 
          První třídy a školní družina, K Botiči 177, Praha 10 
          Druhé třídy a školní družina, Jakutská 2, Praha 10 

telefon: 271720585      e-mail: sps.moskevska@zris.mepnet.cz    

internet. adresa: www.specialniskoly.cz 

ředitelka:  Mgr. Vladana Šulcová 
 
stat.z.ř. Mgr. Jana Martínková 

Speciální škola pro žáky s vadami řeči 
 
   

   
    
  
 
Spec. pedagogické centrum, V Olšinách 69, Praha 10 – Strašnice 

telefon: 274772037     e-mail: olsiny@atlas.cz              

internet. adresa: www.olsiny.cz 

ředitelka:  PaedDr. Marie Nováková 

stat.z.ř. Mgr. Jarmila Mirwaldová 
    
 
  
 
Zvláštní škola, Práčská  37/159, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  

telefon:   272652784   e-mail:  ZVS.pracska@zris.mepnet.cz 

ředitelka:  Mgr. Jaroslava Růžičková  

stat.z.ř. Mgr. Eva Tomášková 
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Speciální škola, Chotouňská 476, 108 00 Praha 10 – Malešice 

telefon:  274774948    e-mail: sps.chotounska@zris.mepnet.cz      

internet. adresa: www.webpark.cz/pschotounska 

ředitel:  PhDr. Josef Novotný, CSc  

stat.z.ř. Věra Ondračková 
 
 
 
Speciální školy pro žáky s více vadami, Starostrašnická 45, 100 00  
Praha 10 

telefon:   274817133   e-mail: SPS.starostrasnicka@zris.mepnet.cz 

ředitelka:  Mgr. Michaela Smrčková  
 
  

 
Diakonie  ČCE –  středisko  ”Ratolest” v Praze 10,  Saratovská 159-160, 
100 00 Praha 10  
zřizovatel  Diakonie ČCE  

telefon:  274821297 e-mail: ratolest@centrum.cz 

ředitelka:  Mgr. Vlasta Beščesová 

z.ř. Renáta Kunzmannová  
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Střední školy na Praze 10 
(Zřizovatel hlavní město Praha) 

 
 

 
Gymnázium,Omská 1300/4, 100 00 Praha 10 – Vršovice 

telefon:   272730482  e-mail: info@omska.cz               

internet. adresa: www.omska.cz 

ředitel:  Mgr. Miloslav Nápravník 

stat.z.ř. Mgr. Jaroslav Buchta 
 
  
    
 
 
Gymnázium a Sportovní gymnázium, Přípotoční 1337, 101 30  
Praha 10 – Vršovice  

telefon:  271725007 (tel.+fax)   e-mail: info@gsgpraha.cz  

internet. adresa: www.gsgpraha.cz 

ředitel:  Mgr.Roman Vlček 

stat.z.ř.  Jan Vorreth 
      
 
 
 
 
Gymnázium,  Voděradská 900/2, 100 00  Praha 10 – Strašnice  

telefon:   274815774   e-mail: info@gymvod.cz  

internet. adresa: www.gymvod.cz 

ředitelka:  Mgr. Jitka Fišerová 

zást.ř. PhDr. Romana Čandová  
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Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

telefon:  271742316   e-mail: skola@oakhs.cz 

internet. adresa: www.oakhs.cz 

ředitel:  Ing. Petr Klínský 
 
stat.z.ř. Ing. Eva Císařová 

   
 
 
Vyšší odborná škola sociálně právní, Jahodová 2800, 106 00  
Praha 10 – Zahradní Město 

telefon:  272650172 (tel.+fax)   e-mail: vossp@volny.cz 

internet. adresa: www.volny.cz/vossp 

ředitel:  PhDr. Pavel Vozábal 
 
stat.z.ř. Mgr. Helena Wasserbauerová 

 
 
 
Střední průmyslová škola elektrotechnická,  V Úžlabině 320, 108 00 
 Praha 10 – Malešice 

telefon:   274774210  e-mail: info@uzlabina.cz 

internet. adresa: www.uzlabina.cz 

ředitel:  Ing. Vladislav Jetenský 
 
stat.z.ř. Ing. Iva Tomášková 

  
 
 
 
Střední průmyslová škola, Na Třebešíně 2299,  10800 Praha 10 – Malešice 

telefon:   274774528  e-mail: valenta@trebesin.cz        

internet. adresa:  www.trebesin.cz 

ředitel:  Ing. Jiří Valenta 
 
stat.z.ř. Ing. Stanislav Bohumínský 
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Střední zdravotnická škola,  Ruská 91, 100 96 Praha 10 – Vršovice 

telefon: 271737734 (tel.+fax)    e-mail: szs.ruska@volny.cz 

internet. adresa: www.volny.cz/szs.ruska 

ředitelka:  Mgr. Alena Zálišová 

stat.z.ř. Mgr. Alena Šafránková 
 
  
 
Střední hotelová škola,  Vršovická 43/564,  101 00 Praha 10 – Vršovice 

telefon:   271725281  e-mail: mailbox@shs.cz 

internet. adresa: www.shs.cz 

ředitel:  Mgr. Petr Vomela 
 
stat.z.ř. Mgr. Helena Marková 
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Střední školy na Praze 10 - soukromé 
 
 
 
Soukromá střední odborná škola Olešská, s.r.o., Švehlova 2900,  
106 00 Praha 10  

telefon:  272650588(tel+fax   e-mail: mareckovaa@centrum.cz        

internet. adresa: www.ssos-olesska.webpark.cz 

ředitelka:  Ing. Alena Marečková 
 
zřiz.Ing. Josef Mareček  

 
 
    

   
 
 
Soukromé  gymnázium  MINERVA   s.r.o.,  Dubečská 900/10, 100 31 
Praha 10  

telefon:  274821234    e-mail: info@gymnazium-minerva.cz     

internet. adresa: www.gymnazium-minerva.cz 

ředitelka:  Mgr. Anna Benešová 
 
zřizovatel:PhDr. Zdeňka  Chuchlová  

stat.z.ř. Hana Valná 
 
   
 
 
 
 
EKOGYMNÁZIUM Praha o.p.s., Nad Vodovodem 460/81, 
108 00 Praha 10- Malešice 

telefon:  274783072 (tel+fax)   e-mail: ekogym@bohem-net.cz         

internet. adresa: www.volny.cz/ekogym 

ředitelka:  RNDr. Hana Entlerová 

stat.z.ř. PhDr. František Navrátil 
   
(první školní rok byl zahájen v letech 1993/1994. Slavnostní zahájení bylo 1.9.1993 a zúčastnilo se ho 71 
studentů Ekogymnázia) 
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Střední odborná učiliště na Praze 10 
(Zřizovatel hlavní město Praha) 

 
    
 
SOU, U Krbu 521, 108 00 Praha 10 – Malešice  

telefon: 274019101,274019102    e-mail: soukrb@vol.cz       

internet. adresa: www.mujweb.cz/skolstvi/ukrbu 

ředitelka:  Mgr. Hana Líbalová 

stat.z.ř. Mgr. Marie Böhmová 
 

 
 
SOU technické,  Dubečská 43/1542, 100 00 Praha 10 – Strašnice 

telefon: 274778512   e-mail: info@soudup10.cz 

internet. adresa: www.soudup10.cz 

ředitel:  Ing. Lumír Kymr 

stat.z.ř. Ing. Gabriela Jiranová 
 
 
 
SOU technické,  Průhonická 8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice  

telefon: 272767912  l. 31     e-mail: sout@licin.cz                 

internet. adresa: www.soutpruhonicka.cz 

ředitel:  Mgr. Jiří Skopec 

stat.z.ř. Mgr. Josef Arenstein 
 
 
SOU telekomunikační, Jesenická 1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  

telefon: 272768529    e-mail: soutel@soutel.cz  

internet. adresa: www.soutel.cz 

ředitel:  Mgr. Pavel Suda 

stat.z.ř. Bc. Pavel Friml 
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Základní umělecké školy na Praze 10 
(Zřizovatel hlavní město Praha ) 

 
 
 

Základní umělecká škola, Bajkalská 185, 101 00 Praha 10 – Vršovice  

telefon:  267311898,267312234    e-mail: zus.bajkalska@zris.mepnet.cz 

internet. adresa: www.zus-bajkalska.cz 

ředitel:  Mgr. Jiří Šesták 

stat.z.ř. PhDr. Romana Burdová 
 
  
 
 
Základní umělecká škola, Olešská 2295/16, 100 00 Praha 10 – Strašnice   
pobočka U Nových vil  
pobočka Tuklatská 2105, Praha 10 - Malešice 

telefon:  274819024 (tel+fax)   e-mail: zus.oleska@zris.mepnet.cz      
internet. adresa: www.zus.cz 

ředitel:  Alexand Béza 

stat.z.ř. Milana Britvíková 
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Zařízení pro volný čas dětí a mládeže na Praze 10 
 
 

 BABY CLUB JUKLÍK, Gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10 tel.: 271 726 567, 271 723 316  
e-mail: pripotocni@juklik.cz 
http://www.juklik.cz 
 

   akreditované pracoviště Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy nabízí program pro  
rodiče a děti od prenatálního období do předškolního věku. 

 
 cvičení a plavání pro těhotné, příprava k porodu 
 „plavání“ kojenců a batolat (od 2 měsíců do 4 let) 
 cvičení rodičů s dětmi od dvou let 
 mini školka 
 týdenní pobyty se zaměřením na pohybovou výchovu a plavání 
 tanečky pro děti od 4 let 

 
 
 

 ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE (ČTU) ústředí - Nejvyšší rada 

     Kazašská 1426/6,101 00 Praha 10 - Vršovice  
     tel:. 272 730 289, 272 731 700, fax: 272 730 292 
     email: ctu@tabornici.cz - ústředí 
     tdm@tabornici.cz - tým pro děti a mládež 
     it@tabornici.cz - informační tým 
     http://www.tabornici.cz 
 
     
     Náčelník: Petr Křivohlávek 
     Místonáčelníci: Miroslav Mikeš, Eliška Dittrichová - ekonomika, ing. Pavel Bublík, Petr Skalský 
     Revizorka: Dagmar Rásochová 
     Vedoucí ústředí: Milan Lebeda 
      

základní poslání: 
 Vytvářet prostor a podmínky pro potřeby a zájmy dětských, mládežnických klubů a osad dospělých. V tomto 

duchu se ČTU zabývá širokým spektrem činností, jejichž hlavním úkolem je alternativní nabídka ke 
smysluplnému naplnění volného času mladé generace. ČTU je členem České rady dětí a mládeže. 

 ČTU pořádá, mimo své pravidelné celoroční klubové činnosti, stovky prázdninových táborů v celé republice, 
letní a zimní tábornické školy, včetně specializovaných se zaměřením na vodáctví, horolezectví, potápění, 
jezdectví, ochranu přírody apod. 

 ČTU pořádá celostátní hudební festivaly Trampská PORTA a BRÁNA a množství menších regionálních 
hudebních přehlídek a akcí. Dále sportovní turnaje, speciální dětské soutěže, jako je Miss vandr, potlachy a 
setkání v lesích, výstavy apod. Zúčastňujeme se a pořádáme zahraniční expedice a výměnné pobyty. 
 

 
 DĚTSKÝ KLUB 10, Minská 8, P 10, předseda: M. Šamko, vedoucí klubu: Ondřej Kotora,  

 tel.: 271 722 235 
mimoškolní výchova dětí a mládeže ze sociálně slabých a dysfunkčních rodin a využití jejich  
volného času s cílem: 

 
  zdravotní osvěta (problémy drog, první pomoc) 
  sociálním (problematika gamblerství, party, upevňování pozitivních hodnot) 
  kulturním (zájmové kroužky - tanec, zpěv, výuka na hudební nástroje) 
  sportovním (hry, výlety) 
  vzdělávacím (příprava do školy,angličtina) 
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 DĚTSKÉ STUDIO VRŠOVICE, Praha 10, Charkovská 20, tel.: 271 743 066 
e-mail:detske.studio@seznam.cz 
http://www.marigold.cz/studio 
 
pro děti od 4 let - Ateliéry  

 
  výtvarný - keramika, malba, kresba 
  hudební - přípravná HV, flétna, klavír a keyboard 
  taneční - moderní gymnastika s prvky tance a baletu 

                          
 
 

 DUHA - Sdružení pro volný čas dětí a mládeže, pohyb a pobyt v přírodě, hry a recesi,  
     kontaktní adresa - ústředí: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, tel: 224 102 374,  
     tel./fax: 224 102 375 
     email:duha@duha.cz 

 http://duha.cz 
 
 DUHA - RINGO KLUB PRAHA, ing. M. Janda, Jakutská 1, tel.: 272 744 063 

 
 

 Dům UM - Středisko pro volný čas dětí a mládeže Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10 -  
Strašinice, 

ředitel: Roman Urbanec  
tel.: 274 772 081, 274 773 407  
e-mail: info@dumum.cz 
http://www.dumum.cz  
 
   Výtvarné kroužky, kroužek pro rodiče a děti, textilní kroužek, keramické kroužky, pohybová výchova, taneční 
kroužky, dramatická výchova, kroužky zpěvu a hry na hudební nástroje, kroužky deskových her, sportovní 
kroužky, turistický oddíl, technika. (Pravidelná zájmová činnost v takřka 100 zájmových útvarech). 
 
  Dům UM např. pořádá cyklus akcí nazvaný Toulavý autobus, kde se snaží o prevenci negativních jevů (jedná 
se o přednášky o drogách, kriminalitě a menšinách). Dalším projektem je Čtyřlístek -akce pro handicapovanou 
mládež - či Sedmikrásku - akce pro rodiče s dětmi. Organizuje i akce pro veřejnost - Den dětí, Čarodejnice, 
Zahradní slavnosti, otevřené turnaje, přehlídky činnosti, výtvarné odpoledne a mnohé další. Dům UM pořádá a 
koordinuje i obvodní kola oborových soutěží, ať již vyhlašovaných MŠMT či vlastních soutěží.Další činností je 
vydávání časopisu Ptáka Umáka, který vytváří sami děti. Celoročně provozují i táborovou základnu Tři Studně 
na Vysočině.  
 Do Domu UM docházejí děti od 4 a klidně by mohli přijít až  26-letí.  V současné době je nejstaršímu 16 let. 
  Kromě pobočky ve Strašnicích fungují střediska i v Uhříněvsi, Hostivaři a Petrovicích. 
 

 
 J U N Á K  Svaz skautů a skautek ČR 

     Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, tel:. 234 621 284   
     fax.: 234 621 533  
     e-mail:skaut@junak.cz 
      http://www.skaut.cz 
 
      148.oddíl skautů a skautek RYS , Praha 10 -Vršovice 

pro chlapce a dívky od 7 do 13 let 
vedoucí oddílu: Tomáš Honzák 
zástupce pro skauty a skautky: Magdaléna Havelková, Jitka Malá a Martin Mašín 
vedoucí ORJ - P 10: Jaroslav Skoupý, V Nové Hostivaři 373, P 15 - Hostivař, 102 00, 
tel.: 271 961 324 

(na Praze 10 fungují, ale další, např. 107. skautský oddíl Avalon, 301. oddíl, 77. středisko "Rod Sovy" ze 
Strašnic, 96. skautské středisko SCARABEUS, 36. skautský oddíl SRDCE, 198. skautský oddíl ORONGO, 309. 
oddíl skautů Střelka 35. střediska J.Rady-Skalka, Praha 10) 
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 Počítačový klub KAPSA,- dětský počítačový klub, zájmová nezisková organizace 

     Norská 5, 101 00 Praha 10, tel.: 271 740 917 
     e-mail: alena.vavrova@kapsa.club.cz 
 http://kapsa.club.cz 
 
     Propagace  výpočetní techniky, setkávání lidí stejných zájmů, důraz na práci s dětmi (domácí úkoly, příprava 
do školy), individuální práce s problémovými dětmi, výuka programování pro děti i dospělé. 
 

 
 cílem KAPSY je propagovat výpočetní techniku mezi veřejností, umožnit setkávání lidí 

stejných zájmů a odstranit jejich vzájemnou izolovanost. Zvláštní důraz je kladen na 
popularizaci výpočetní techniky mezi dětmi a mládeží; 

 pořádá kurzy, přednášky, semináře, diskuze na jakékoliv téma týkající se výpočetní 
techniky; 

 organizuje tématicky zaměřená setkání; 
 spolupracuje s kluby a organizacemi téhož či podobného zaměření; 
 informuje své členy o dění v počítačovém světě. 

 
 
 
 

 KOLT, o.s. - občanské sdružení pořádající letní a zimní tábory pro děti 
     V Olšinách 70, Praha 10  tel.: 281 863 203 
     Ing. L.Bezděk -tel.: 602 283 640 
     e-mail: kolt@kolt.cz 
 http://www.colt.cz 
 

 
 KONDOR - cílem organizace je účelné trávení volného času, turistické oddíly se scházejí v klubovnách a 

pořádají víkendové akce zaměřené  na pobyt v přírodě, v období prázdnin pořádají tábory 
KONDOR - ODVÁŽNÍ, M. Neuman, Pivoňková 78, Praha 10, tel.: 606 517 207   
e-mail: marekn@p10.mepnet.cz 
 
  
 

 LIGA LESNÍ MOUDROSTI - hlavním cílem je vychovávat mládež a dospělé životem v přírodě, 
k rozvoji osobnosti a všestranného sebezdokonalování pomocí systému zkoušek vypracovaných E. T. 
Setonem. Kmeny se scházejí v klubovnách, pořádají víkendové akce zaměřené na tábornictví a pobyt 
v přírodě. V období prázdnin pořádají dětské tábory. 

Kontaktní adresa - ústředí : Senovážné nám. 24, Praha 1, tel.: 224 102 235 
e-mail:ustredi@woodcraft.cz 
http://www.woodcraft.cz 
LLM - NESKENON, J. Adámek,  Benešovská 20, Praha 10, tel.: 267 310 493 
 
 
 

 Občanské sdružení METANOIA, Elektrárenská 135, která funguje pod farností ve 
Vršovicích :  

 
zájmové kroužky pro děti, mládež a dospělé v areálu bývalé školy na Bohdalci:  
Po  19.00 - 21.00 hod.  cvičení pro zdraví a krásu  

pro ženy a dívky   (Denisa Hrabáková) 
 17.00 – 19.30 hod. řezbářský kroužek   (V. Novák a A. Mertl) 
Út 15.30 - 18.00 hod. modelářský kroužek  (Ing. P. Hříbek) 
St 16.30 - 18.00 hod. Euroskaut   (Lukáš Alexa) 
Pátek – kroužek moderního tance. Je zde i kroužek aranžování. 
 



 87

Každodenní možnost sportování a odpočinku.  
 
Pravidelné akce: Vršovický koláč, brigády, dětský karneval, „pálení čarodějnic“, Dětský den, volejbalové a 
fotbalové turnaje, stavění tee-pee, táboření apod. 
Příležitostné akce: stolní tenis, kopaná, volejbal, basketbal, sportovní a poznávací výlety, apod. 
Informace na tel.: 724 27 17 21 (Denisa Hrabáková). 
 
 
 PIONÝR, ústředí: Ústředí Pionýra v České republice, Senovážné náměstí 24,  

116 47 Praha 1, tel: 224 102 299, fax: 224 215 101, 
e-mail: crp@adam.cz 

     http://www.pionyr.cz 
     Pionýrské centrum  Praha10 - Záběhlická 83, Praha 10 tel.: 274772165  
     p. Antonín Unger, tel.: 603 265 779    
 
 

 SKSK ČR (Sdružení klubů správných kamarádů) Viktorinova 1210/8, 140 00 Praha 4,  
tel.: 261 222 985 nebo 603 451 965 
     Kurčatovova 322, Praha 10. 
     e-mail: skskcr@ekamarad 
     http://www.skskcr.cz  
     - klubová činnost, výlety, akce a tábory 
 
 
 

 Středisko pro děti a mládež DIAKONIE ČCE, Saratovská 159, Praha 10, tel.: 274 812 185 
 - středisko je denní stacionář a speciální škola pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným  
 postižením 
     http://www.diakoniecce.cz 
 
                     Nabídka služeb - klientům střediska: 

  vzdělávání v rozsahu speciální mateřské, zvláštní a pomocné školy pro žáky  
    s více vadami podle osnov schválených Ministerstvem školství 

  výchovná a vzdělávací péče podle individuálních programů pro klienty  
   denního stacionáře 

  pomoc při aktivním využití volného času v integrovaných kroužcích 
  rehabilitace, hipoterapie, plavání 
  stravování, týdenní ozdravné pobyty 

 
Nabídka služeb - pro rodiče klientů: 

  poradenská pomoc - psychologická, lékařská i spec. Pedagogická 
  letní rekreace rodin klientů střediska s odbornou pomocí 

 
 
 
 TULÁCI    MALEŠICE -   Celoroční činnost s dětmi, orientují se spíše na hry zpracované 

dle příběhů, legend, pohádek či skutečných událostí. 
Pláňata - Nová generace oddílu  Tuláci - Malešice. Činnosti s malými dětmi se věnují starší členové oddílu 
(14 - 17 let), kteří dále předávají zkušenosti, které nasbírali po mnoholeté činnosti.   
Kontakt: Michal Vitouš, K dolům 15, P 4 - Modřany, 143 00, tel.: 244 403 394, 603 334 388  
e-mail: oddil.tulaci@atlas.cz 
http://tulaci.hyperlinx.cz/tulaci/tulaci 
 
 

 
   YWCA v ČR  - ústředí a základní pobočka 

Rybalkova č. 33/186, 101 00  Praha 10 - Vršovice  
telefon/fax: 271 742 915    
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e-mail: info@ywca.cz                                     
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí až čtvrtek 8,30 - 16,30, pátek 8,30 - 12,00                
 
Pro předškolní děti: 
ŠIKULKY - pohybově výtvarný a dramatický blok pro děti od 3,5 let 
ŠKOLIČKA - pro děti od 3 let. Vhodná zvláště pro děti často  nemocné nebo s větší fixací na matku apod. 
CVRČCI -  pěvecký soubor pro děti od 4 let 
PASTELKA - výtvarná výchova  pro děti od 4 let 
TĚŠÍME  SE  DO  ŠKOLY - cílená příprava budoucích prvňáčků 
ŠVITORKY - pohybové ztvárnění říkadel, básniček a písniček, pro děti  od 4 let 
HERNA  - hlídání dětí během činnosti maminek (především v YWCA) 
 
Pro školní děti: 
KANÁRCI  - pro budoucí prvňáčky a mladší školáky ZŠ sborový zpěv 
VÝTVARNÁ  VÝCHOVA  - pro mladší školáky ZŠ různé techniky 
HRA  NA  HUDEBNÍ  NÁSTROJE  (kytara, flétna, klávesy) - individuální výuka 
FLORBAL -  kolektivní sport pro dívky od 12 let, v tělocvičně ZŠ v Táborské na Praze 4 
 
Pro mládež a ženy: 
AU- PAIR  pobyty v Německu v křesťanských rodinách pro děvčata od 18 let  (vhodné   pro ty, co se 
nedostaly na studia) 
KLUB  MAMINEK -  klubová setkání mladých maminek a jejich dětí, vč. možnosti  využít  
psychologické poradny  
REHABILITAČNÍ   CVIČENÍ -  pro ženy hlavně se sedavým zaměstnáním  nebo  s drobnějšími 
zdravotními problémy, bez hlídání dětí 
ANGLIČTINA -  nejen pro matky na mateřské (rozdělení do skupin podle Vašich znalostí) s hlídáním dětí 
v herně 
NĚMČINA -   viz angličtina 
FRANCOUZŠTINA – viz angličtina 
ŠITÍ - pro začátečnice i pokročilé, hlídání dětí zajištěno 
POČÍTAČE – výuka práce s PC a internetem, vč. elektronické pošty, hlídání dětí zajištěno  
KREATIVNÍ DÍLNY - osvojení si různých výtvarných technik (zdobení svíček, ubrousková metoda, 
malování na sklo, textil, korálkování  …) se zajímavým povídáním a hrami, pro mladé maminky a mládež,  
bez hlídání dětí 
KLUB   SENIOREK -  klubová setkání se zajímavými hosty, veřejná vystoupení dětí   a mládeže 
z YWCA 
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Zájmové kroužky na základních školách 
 
 
 

 ZŠ BRIGÁDNÍKŮ, Brigádníků 510/14, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 274 820 796 
e-mail: zsbrigadniku@volny.cz 
http://www.volny.cz/zsbrigadniku 
 

 keramika 
 basketbal 
 fotbal 
 zahradnický kroužek 
 informatika 

 
 

 ZŠ BŘEČŤANOVÁ, Břečťanová 6/2919,106 00 Praha 10 - Zahradní Město, tel.: 272 651 063 
e-mail: zsbrectanova@quick.cz 
 

 Klub mladých debrujárů 
 tenis 
 kopaná 
 keramika 
 anglický jazyk 
 flétna 
 výtvarný kroužek 
 přírodovědný kroužek 
 vlastivědný kroužek   

 
 

 ZŠ GUTOVA, Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10, tel.: 274 814 589 
e-mail: skola@zsgutova.cz 
http://www.zsgutova.cz  
 

 volejbal, míčové hry, frisbee, florbal, 
 jóga 
 hra na klavír a flétnu 
 angličtina, němčina 
 informatika 
 chovatelský kroužek 

 
 
 

 ZŠ HOSTÝNSKÁ , Hostýnská 2100/2, 108 00 Praha 10 - Malešice, tel.: 274 770 046 
e-mail: skola@hostynska.cz 
http://www.hostynska.cz 
 

 informatika 
 hudební kroužek 
 sportovní kroužek, florbal, míčové hry 
 výtvarný kroužek 

 
 

 ZŠ JAHODOVÁ, Jahodová 2800/44, 106 00 Praha 10 - Zahradní Město, tel.: 272 652 961 
e-mail: zsjahodova@c-box.cz 
 

 zdravotní kroužek 
 klub žurnalistů 
 knihovnický kroužek 
 dopravní (3.-6. tř.) 
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 výtvarný, dovedné ruce (1.,2. tř.) 
 vlastivědný kroužek (3.-5. tř.) 
 tenis (3.-6. tř.) 
 keramika 
 anglický jazyk 
 pohybové hry (1.,2. tř.) 

 
 

 ZŠ JAKUTSKÁ, Jakutská 2/1210, 101 00 Praha 10 - Vršovice, tel.: 267 310 135 
e-mail: zs.jakutska@iol.cz 

 keramický kroužek 
 výtvarný kroužek 
 sportovní kroužek, kopaná 
 turistický oddíl 
 anglický jazyk (1.,2. tř.) 
 počítačové kroužky (2.-5. tř.) 
 dramatický kroužek 
 kroužky dyslektické nápravy (2.-5. tř.) 
 matematické kroužky (8.-9. tř.) 
 kroužky českého jazyka (6. a 8. tř.) 

 
 

 ZŠ KODAŇSKÁ, Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10 - Vršovice, tel.:  271 722 018 
e-mail: zskodanska@volny.cz 
 

 keramický kroužek 
 výtvarný kroužek 
 vlastivědný kroužek 
 ruský jazyk 
 pohybové hry 
 technické práce 
 zdravotnický kroužek 
 kroužek dovedných rukou 

 
 ZŠ NAD VODOVODEM, Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice, tel.: 274 774 689  

e-mail: zsnadvodovodem@seznam.cz 
http://www.sweb.cz/zsnadvodovodem 
 

 anglický jazyk (1.-3. tř.) 
 počítače (2.-5. tř.) 
 sportovní gymnastika 
 bojové umění 
 hra na flétnu 
 keramický kroužek 
 atletický kroužek 
 kroužek odbíjené a míčových her 
 kroužek dovedných rukou 

 
 

 ZŠ OLEŠSKÁ, Olešská 18/2222, 101 00 Praha 10, tel.: 274 813 896 
e-mail: zs@zs-olesska.cz 
http://www.zs-olesska.cz 
 

 keramický kroužek 
 angličtina 
 interkros 
 informatika 
 country tance 
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 ZŠ ŠVEHLOVA, Švehlova 2900/12, 106 00 Praha 10 - Zahradní město, tel.:272 652 023 
e-mail: zssvehlova@volny.cz 
http://www.zssvehlova.zde.cz 
 

 Klub Zahrada - keramika, angličtina, dramatická výchova, procházky Prahou, sporty,... 
 
 

 ZŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN, U Roháčových kasáren 19/1380, 101 00 Praha 10, 
tel.: 272 738 989 
e-mail: zs.rohacovky@seznam.cz 
 

 taneční kroužek 
 sportovní kroužek 
 keramický kroužek 
 jazykový kroužek 
 internetový kroužek 

 
 
 

 ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ, U Vršovického nádraží 1/950, 101 00 Praha 10,  
tel.: 271 746 944 
e-mail: zsvrsovicka@volny.cz 
http://www.volny.cz/zsvrsovicka 
 

 informatika 
 florbal, korfbal 
 sborový zpěv 
 zobcová flétna 
 keramický kroužek 
 anglický jazyk 

 
 

 ZŠ V RYBNÍČKÁCH, V Rybníčkách 31/1980, 101 00 Praha 10, tel.: 274 810 332 
e-mail: zsvrybnickach@volny.cz 
 

 přírodovědný kroužek 
 výtvarný kroužek 
 klub mladého historika 
 angličtina (2. tř.) 
 informatika 
 hudební kroužek 

 
 

 ZŠ VLADIVOSTOCKÁ, Vladivostocká 6/1035, 101 00 Praha 10 - Vršovice, tel.: 272 738 443      
e-mail: j.kralova.zs@iol.cz 
http://www.zsvlad.cz 
 

 keramický kroužek 
 stolní tenis, florbal, plavání 
 informatika 
 anglický jazyk 
 francouzský jazyk 
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Kulturní zařízení na Praze 10 
 
 

 Ateliér Trmalova vila 
Vilová 11, Praha 10,  tel.: 272 101 121, fax.: 272 101 120  
e-mail: info@foibos.cz,  
http://www.foibos.cz 
 

- výstavy, přednášky, kulturní a společenské akce. Pořádají se zde výstavy výtvarných děl známých 
osobností, výstavy prací ZUŠ, výstav Dům a zahrada, Svátek květin a další. Navštěvované jsou Dny 
otevřených dveří (Den muzeí a galerií 18. 5., Dny evropského dědictví – 2. sobota a neděle v září, a Den 
architekta Jana Kotěry 18.12.). 

 
- stálá expozice „Slavné pražské vily“ (pro veřejnost je otevřeno každý čtvrtek a neděli od  10.00   do   

18.00),  která  představuje  soubor  staveb  postavených  v  období  od 1. poloviny 19. století do 
současnosti. Je věnována dílům a stavbám Kotěrovým, jeho žáků a současníků. Expozice má za úkol 
podat ucelený obraz o té části moderní české architektury, která spolu se školou vídeňskou zaujímá 
jedinečné místo v celoevropském kontextu. 

   Trmalova vila byla postavena významným českým architektem Janem Kotěrou (1871 - 1923) v roce 
1903. Vznikla tak osobitá renesance české lidové architektury. Rodina někdejšího ředitele obchodní školy 
Františka Trmala prodala dům už v roce 1911. Do roku 1945 patřil soukromým majitelům a sloužil své 
původní, tedy obytné funkci. V roce 1950 přešel do vlastnictví státu a po čtyři desítky let ho využíval 
kulturní dům v Praze 10.  Trmalova vila je nyní  v péčí umělecké agentury Foibos. 

  

 
 Divadlo Miriam 

     Ke Strašnické 10, 100 00 Praha 10 
     tel.: 224 216 705, 604 541 680  
     e-mail: divadlo.miriam@volny.cz 
     http://www.volny.cz/divadlo.miriam/default.htm 
 
   Jádrem souboru je skupina herců z různých pražských divadel, kteří se už na jaře roku 1989 rozhodli využít 
ovzduší blížících se společenských změn a věnovat se vedle svých stálých angažmá inscenacím autorů a námětů, 
do té doby potlačovaných. Založili tehdy soubor Petrklíč, jehož repertoár se od počátku obracel jak na dospělého 
diváka, tak na děti a mládež. Víc než deset let střídal různá pražská působiště a zajížděl i mimo Prahu. Teprve 
nástup do strašnického farního domu přinesl možnost zintenzívnění činnosti a především pravidelného provozu.  
Souboru  se podařilo navázat pravidelnou spolupráci s dlouholetým režisérem činohry Národního divadla v 
Praze, panem Jaromírem Pleskotem. V roce 2003 tak mohlo vzniknout komorní drama "Návštěvník" současného 
francouzského dramatika Erica-Emmanuela Schmitta, nebo počátkem roku 2004 připravil dramatizaci slavné 
Dostojevského novely "Bílé noci" s Radkem Valentou a Terezou Kostkovou v hlavních rolích. Praha 10 díky 
Divadlu Miriam patří k těm městským částem, jež jsou působištěm vlastního profesionálního divadelního 
souboru. 

 
 
 

 Divadlo SOLIDARITA 
     ul. Solidarity 1986, Praha 10 - Strašnice, tel.: 274 815 296, tel./fax: 274 818 122 
     e-mail: dssolidarita@sendme.cz,  
     http://www.divadlosolidarita.cz 
 
  Konají se zde divadelní představení pro děti i dospělé, vzdělávací pořady, besedy s politiky, koncerty, výstavy, 
zájmové kroužky, letní prázdninové aktivity pro děti 
 
   Divadlo Solidarita se nachází v parku uprostřed obytného sídliště Solidarita ve  Strašnicích. Divadlo Solidarita 
zahájilo svou činnost v září 1961.  Od roku 1993 získává po rekonstrukci statut divadla. Orientace divadla byla 
vždy spojena s programy pro děti a mládež, o  což se snažila i jeho ředitelka Mgr. Irena Hušinová. Po 
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rekonstrukci v září 1994 se Divadlo Solidarita stává jedním z mála bezbariérových divadel. Sál má kapacitu 250 
sedadel. 
  Divadlo Solidarita se proslavilo hlavně v 80. letech, kdy na jeho scéně působilo několik sezón Divadlo Járy 
Cimrmana, které však v roce  1992 odchází. 
  Obvodní zastupitelstvo založilo  Divadlo Solidaritu jako samostatnou příspěvkovou organizaci.  
 

 Galerie Deset 
Čechovo nám. – Moskevská 262/57, Praha 10  - Vršovice (Waldesovo muzeum)  

tel.: 271 725 668, fax 233 355 201 
e-mail: ateliervlach@atlas.cz 
http:// galeriedeset.cz 
 

- prodejní galerie, výstavy, koncerty, společenské akce.  
 

Otevírací doba je v úterý až pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 13 do 17 hodin. Vstup do galerie  je 
zdarma. 

 Galerie Deset se nachází v prostorách bývalého Waldesova muzea. Toto světově ojedinělé muzeum založil 
Jindřich Waldes v r. 1916. Zpočátku bylo muzeum jen v  továrně, ale časem, když se sbírky rozrůstaly, našel pro 
ně J. Waldes místo v rohovém domě Moskevské ul. čp. 262 a náměstí Svatopluka Čecha. Dům byl pro tento účel 
rozsáhle rekonstruován podle projektu Zdenka Pštrosse a Josefa Franty (autor secesní budovy hlavního nádraží). 
Ve vědecké radě muzea zasedal např. J.V.Myslbek a V.V.Štech. Byly zde shromážděny spínadla z nejrůznějších 
historických období - od pravěkých jehlic a bronzových fibulí až po zlaté gotické a renesanční spony, ale také 
secesní módní doplňky. Muzeum vedlo i sbírky národopisné, především lidové kroje. Mezi nejcennější exponáty 
patřil Karlštejnský poklad, nalezený za rekonstrukce v 19. stol. Součástí muzea byla bohatá odborná knihovna. 

   Jenže jak šla léta, bylo Waldesovo muzeum zrušeno a prostory přestaly sloužit kultuře. Až teprve v současnosti 
došlo k náročné rekonstrukci a městská část Praha 10 se rozhodla vrátit tyto prostory zpět kulturním 
a společenským účelům. Právě proto mohla být  na tomto místě  slavnostně otevřena GALERIE DESET 
v listopadu roku 2003. Jejím cílem je poskytnout prostor všem umělcům, jak těm renomovaným, tak 
i začínajícím.  

   Prostor galerie je členěn do šesti vzájemně propojených sálů, které se dají libovolně předělovat a tak vznikají 
různé možnosti, jak řešení výstavního prostoru, tak i prostoru pro pořádání různých společenských akcí. Sály 
slouží pro stálou expozici, kde jsou vystaveny např. díla od Vlacha, Pošvice, Vobořila a dalších. V posledních 
dvou sálech probíhají autorské výstavy, koncerty a společenské akce. Celková rozloha je více než 400 m2. 
V galerii se mohou zakoupit vystavená díla současných českých umělců, jejich obrazy, grafiky a plastiky. 

   Občanské sdružení G. DESET, které galerii provozuje, funguje jako nezisková organizace a prostředky na 
provoz získává reklamou, sponzorskými příspěvky a granty. 

 

 
 Galerie NAD BOTIČEM 

Sněženková 8, Praha 10  - Zahradní Město (vstupní prostory Domova důchodců hl. m. Prahy)  
tel.: 272 654 151-3 
- výstavy 
 

 
 

 Galerie V PÁTÉM PATŘE  
      5. patro budovy „B“ ÚMČ Prahy 10, Vršovická 68 
      tel. odd. kultury 267 093 618  

- výstavy  
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 Husův sbor VRŠOVICE 
     Moskevská 34, Praha 10, tel.: 271 724 317 

- výstavy, divadelní činnost 
 
 

 
 KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKU (BARČA)  

Saratovská 1, Praha 10, tel.: 274 770789 
e-mail: kd-barikadniku@volny.cz  
http:// www.volny.cz/kd-barikadniku 
 
       - country taneční kurzy, plesy, koncerty, taneční a lidové zábavy, pořady pro děti 
       - So, St - filatelistické burzy 
 
   KD Barikádníků byl postavený v letech 1945- 1946 svépomocí účastníků Pražského povstání Prahy 10. 
 

 KULTURNÍ DŮM EDEN 
U Slavie 1, Praha 10, tel.: 272 737 551, 272 736 306, fax 271 737 013 
e-mail: marketing@eden-kd.cz 
http:// www.eden-kd.cz 
 

- víceúčelové kult. zařízení (velký sál pro 500 – 800 osob, malý sál, discoklub) 
     - plesy, taneční zábavy, diskotéky, koncerty, prodejní výstavy. 
 
   Součástí KD Eden je i kino EDEN, které má 290 míst k sezení. Je to jediné kino, které se nachází na území 
Prahy 10. 
 
 

 Pražská jurta 
Se nachází v předním traktu  bývalé mateřské školy v Jasmínové ulici č. 35/2904 v Praze 10. 

 

PRAŽSKÁ JURTA - klub přátel Asie je občanské nepolitické sdružení, které má tyto kroužky: 

- jazykový kroužek -výuka některých orientálních jazyk, výuka češtiny (slovenštiny) pro příslušníky 
asijské menšin 

- sportovní kroužek - výuka asijských bojových sportů (wu-šu), léčebného tělocviku tchaj-ťi-čchüan, 
stolní tenis, atd. 

- hudební kroužek - sdružuje zájemce o hudbu, zpěv a tanec národů Číny, Mongolska, Koreje, Japonska a 
Vietnamu 

- výtvarný kroužek  
- literární kroužek 
- kroužek mladých cestovatelů Marka Pola 
- kroužek tradiční asijské  medicíny 
- kulinářský kroužek - vaření orientálních jídel i české kuchyně, ochutnávka specialit, možnost získání 

receptů 
- sběratelský kroužek. 
 

   Navíc  poskytuje informace o zemích Číny, Mongolska, obou korejských států, Japonska a Vietnamu, pořádá 
přednášky, besedy, překlady, organizuje a zprostředkovává zájezdy do Mongolska, příp. Číny nebo Vietnamu, 
exkurze a zájezdy pro příslušníky asijské menšiny po Praze a jiných místech.  
 
  Prostory se  sestávají z klubovny, výstavního sálu a originální mongolské jurty zařízené tradičním mongolským 
nábytkem. V klubovně je informačně-studijní kout s příruční knihovnou. 
 
 
 
 
 



 95

Knihovny 
  
 
Pobočky Městské knihovny v Praze (www.mlp.cz): 

■ Pobočka Korunní: 
Korunní 2160/68, Praha 10, tel.: 224 257 661, 271 740 435  
- sídlo ředitelství Obvodní knihovny pro Prahu 10 a 15: tel. 224 257 105 
- automatizovaná knihovna 
- bezplatný přístup k Internetu pro čtenáře MKP 
- 58 000 svazků literatury pro dospělé a děti, naučné i beletrie 
- 60 titulů denního tisku a časopisů 
- 2 000 audio materiálů (CD, MC, jazykové učebnice, audioknihy) 

 
■ Pobočka Ruská: 
Ruská 192, Praha 10, tel.: 272 736 457 
- bezplatný přístup k Internetu pro čtenáře MKP 
- 40 000 svazků literatury pro dospělé a děti, naučné i beletrie 
- 50 titulů denního tisku a časopisů 
- 6 000 audio materiálů (CD, MC, LP, jazykové učebnice, audioknihy) 

 
■ Pobočka Vršovice: 
Charkovská 18, Praha 10, tel.: 271 743 392 
- automatizovaná knihovna 
- bezplatný přístup k Internetu pro čtenáře MKP 
- 20 000 svazků literatury pro dospělé a děti, naučné i beletrie 
- 23 titulů denního tisku a časopisů 
- 200 audio materiálů (MC – mluvené slovo) 

 
■ Pobočka Skalka: 
Dürerova 2237, Praha 10, tel.: 274 810 707 
- 19 000 svazků literatury pro dospělé a děti, naučné i beletrie 
- 25 titulů denního tisku a časopisů 

 
■ Pobočka Zahradní Město: 
Jabloňová 2961, Praha 10, tel.: 272 651 427 
- 15 500 svazků literatury pro dospělé a děti, naučné i beletrie 
- 20 titulů denního tisku a časopisů 

 
■ Pobočka Malešice: 
Hostýnská 520, Praha 10, tel.: 274 776 438 
- bezplatný přístup k Internetu pro čtenáře MKP 
- 10 500 svazků literatury pro dospělé a děti, naučné i beletrie 
- 20 titulů denního tisku a časopisů 
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CÍRKVE  
 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV 
 
Farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava ve Vršovicích 
 
Vršovické nám. 84, Vršovice, tel. 271 742 523 
   
Mše svaté  
kostel sv. Václava (Čechovo nám.) 

– středa 18 hodin 
– čtvrtek 18 hodin 
– pátek 18 hodin 
– neděle 8:30 a 10:30 

 
kostel sv. Mikuláše (Vršovické nám.) 

– pondělí  8  hodin 
– čtvrtek   8  hodin 
– sobota   8  hodin 
– neděle 19  hodin 

 
 
biblická hodina: St 19.00 hod. v kapli kostela sv. Václava, vede RNDr. Jozef Nagy, DrSc. 
pěvecký sbor - dospělí: St 19.00 - 21.00 hod. zkouška v kapli kostela sv. Václava 
farní knihovna      první a třetí Ne v měsíci 9.30 -10.30 hod. v prostorách kostela sv. Václava 
 
 
Kromě výše zmiňovaného Občanského sdružení METANOIA, které funguje v Elektrárenské 135,  se na faře 
pořádají: 
Mariina legie    – pondělí 18 -19 hodin. 
Maminky s miminky    – každou středu od 9 do 11 hodin. 
Náboženství pro dospělé  – pondělí v 19:30. 
 
Pravidelné činnosti v kostele sv. Václava jsou: 
Modlitební setkání. Setkání mládeže. Pěvecký sbor – dospělí. Biblická hodina. Farní knihovna. Prodej knížek a 
pohlednic. 
 
A pravidelné činnosti v kostele sv. Mikuláše jsou: 
Adorace před Nejsvětější svátostí. 
 
 
 
Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích  
 
Spravuje: Římskokatolická farnost u kostela Stětí Sv. Jana Křititele v Hostivaři, Domkařská 21, tel. 271 750 597 
bohoslužby: St  17.00 hod. (zimní čas) 18.00 (letní čas) 
  Pá  9.00 hod. 
  Ne 10.00 hod. a 15.00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 



 97

Farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích  
 
Ke Strašnické 10, Strašnice, tel. 274782 480 
bohoslužby: Po - Pá  18.00 hod. 
  So 7.00, 18.00 hod. 
  Ne 7.00, 9.00, 10.30 (mimo července a srpna), 18.00 hod. 
knihovna: St 16.30 -17.45 hod. 
  Ne 10.00 -11.00 hod.   
chrámový sbor Cantus amici: zkoušky Po 19.00 - 21.00 hod. (mimo července a srpna) 

 

   Strašnická farnost vznikla 1. října 1929 tím, že byla vyčleněna z farnosti svatého Rocha v Praze-Olšanech. 
Jejím prvním farářem se stal P. Josef Gargela, ale v té době ještě nebyla farní budova. Ta byla hotova  31. srpna  
1930. Stavba samotného chrámu však začala mnohem později, a to až 11. 11. 1992, a k posvěcení postaveného 
chrámu mohlo dojít 17. 6. 1994. Konstrukce kostela vznikla podle návrhu architekta Jindřicha Synka a chrám má 
podobu trojbokého jehlanu a jeho vnitřní prostor je polovinou tohoto jehlanu. Farní kaple, která sloužila 64 let 
duchovní službě, byla proměněna na farní sál, ve kterém se konají nejrůznější aktivity.  

   Farářem strašnické farnosti Neposkvrněného početí Panny Marie je P. Jan Nepomuk Klener OSB, který ve 
farnosti působí již od roku 1963. Jelikož je řádovým benediktinským knězem, užívá též své řádové jméno 
Marian. V roce 2002 zde  nastoupil službu kaplana - P. Jan Houkal. 

 
 

  V Malešicích v Chládkově ulici byla kaple, farář však  zemřel a k 1. lednu 2004 byla 
zrušena.  
 
 
CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ EVANGELICKÁ 
 
Farní sbor ČCE v Praze 10 – Strašnicích 
Kralická 4, 100 00 Praha 10, Strašnice, tel. 274 811 226 
 
e-mail: pavel.klinecky@volny.cz  
http://www.volny.cz/kocna/sbor/sbor1.htm 
 
Farářem  sboru je Pavel Klinecký. 
Bohoslužby pro děti i dospělé:  Ne 9.00 hod. 
Setkání mladších a starších dětí: Čt 16.00 hod.  

(biblické vyprávění, rozhovory, zpívání, hry, věkové skupiny 6-9 let a 10-13 let) Konfirmační příprava: 
 St 17.00 hod.   (příprava 13-15letých k plnému členství v církvi) 
Setkání mládeže 14-20 let:  St 18.00 hod. (biblické úvahy, rozhovory, zpívání s kytarou, hry)  
Dětská dramatická skupina:  Čt 15.00 hod. 
Hovory o víře s nekřesťany, příprava ke křtu dospělých:  po dohodě individuálně 
Setkání střední generace: Pá 18.30 hod.  
Setkání starší generace:  St 14.00 hod. 
Výlety pro děti a rodiče, pravidelné letní tábory pro děti, pobyty na horách pro mládež. 
Varhaní a komorní koncerty, komorní orchestr mladých profesionálů - studentů středních hudebních škol, 
vánoční a velikonoční divadla dětí a mládeže. 
Pastorační pomoc v obtížných životních situacích pro všechny generace, jednotlivce, manžele i rodiny s dětmi. 
Hodiny pro veřejnost ve farní kanceláři: Út, Čt, Pá 8.30 - 12.00 hod., St 14.30 - 18.00 hod. 
 
 
Farní sbor ČCE ve Vršovicích 
 
Tulská 14/1, tel. 272734 010 
e-mail: evang10vrs@atlas.cz 
http:// Vršovice.evangnet.cz 
 
bohoslužby:  Ne 9.30 hod., 1. neděle v měsíci pro děti 
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biblické hodiny  pro dospělé: Po 17.30 hod. 
   pro děti: St 16.30 hod. 

hodiny pro veřejnost ve farní kanceláři: Út 16.00 -18.00 hod.  
                                    Čt   9.00 -12.00 hod.    
 
 
Diakonie - Středisko Ratolest 
Strašnice, Saratovská 159, tel. 274 812 185 
 
 
 
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 
 
náboženské obce: 
 
Praha 10 - Strašnice 
PO box  81, 100 00 Praha 10, tel. 728 990 312 
sídlo: Vinohradská 161, Praha 10 
 
Praha 10 - Vinohrady, Dykova 1, 
 tel. 222 519 677 
e-mail: ccsh.vinohrady@volny.cz 
bohoslužby:  Ne 9.00 hod. 
biblická hodina: St 17.30 hod. 
výuka náboženství: St 13.00 – 14.00 hod. (v ZŠ Slovenská – pro zájemce ve věku I. stupně) 
sběr obnošeného žactva a hraček pro Diakonii Broumov: Út a Čt 13.00 – 16.00 hod. 
setkání na faře: každou druhou neděli v měsíci (přátelské setkání a povídání lidí z náboženské obce 

nad kávou a čajem) 
ekumenická bohoslužba: první čtvrtek v měsíci (střídavě v prostorách Husova sboru v Dykově 1 nebo ve sboru 

CČE v Korunní 60) 
 
Klub otevřených dveří: je určen všem zájemcům z řad církve i okolí, nabízí volnočasové  
aktivity, každotýdenní i jednorázové. Mezi pravidelné aktivity klubu patří: 

-     výuka náboženství 
- dramatický kroužek 
- výtvarně dramatický ateliér 
- výuka angličtiny 
- výuka španělštiny 
- doučování a individuální výuka pro děti a mládež dle zájmu a potřeb veřejnosti 
- setkávání mládeže 
- setkávání seniorů 

 
 
Praha 10 – Vršovice, Moskevská 34,  
tel. 271 724 317 
e-mail: info@husuvsbor.cz 
http:// www.husuvsbor.cz 
 
farář David Frýdl  603 721 850 
bohoslužby:    Ne 10.00 hod. 
biblická hodina: st 18.00 hod. 
úřední hodiny Farní kanceláře – po od  9 – 13 a od 14 – 18 
     -  út  od 14 – 18 
     -  st  od   9 – 13 a od 14 – 18 
 
křesťanská školička St 16.00 hod. (pro děti 2 – 6 let) 
mateřský klub St 10.00 – 12.00 hod. (pro maminky s dětmi do 3 let) 
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- setkání dětí a mládeže (mladí lidé ve věku od 15 do 20 let se setkávají pod vedením kněze každý čtvrtek od 18 
hodin. Společným tématem jsou rozhovory, hry, psychologické testy a jiné), 
- víkendová setkání mládeže (turistika, odpočinek, bohoslužby, brigády), přednášky, cyklus večerů o sektách, 
výstavy, koncerty 
- výuka angličtiny, sólového zpěvu, hry na varhany 
- keramické kroužky (pro děti, dospělé) 
- výuka náboženství na školách  (ZŠ U Vršovického nádraží - pondělí od 12:30 hod. ZŠ Táborská - čtvrtek od 
16:00 hod.) 
 - bohoslužby v Domově důchodců Praha 4 Háje - II. a IV. neděle v měsíci od 15:30 hod. 
 
 
   Husův sbor Církve československé husitské v Moskevské ulici, č. 34 ve Vršovicích byl postaven v roce 
1930 podle projektu architekta Karla Truksy. Stavba, která je pozoruhodným dokladem českého 
konstruktivismu, je výjimečná svojí mohutnou čtyřbokou, téměř 26 m vysokou věží, zakončenou stylizovaným 
čtverhranným kalichem a křížem.  
   Náboženská obec Československé církve ve Vršovicích byla schválena Okresní politickou správou na 
Královských Vinohradech dne 11. října 1923. Ustavující shromáždění nové náboženské obce se konalo 30. října 
1923, kdy byly také provedeny volby první rady starších. 
 
 
 
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ 
 
28. pluku 15, Vršovice,  
tel. 272 739 575, 272 743 609 
e-mail: vrsovice@umc.cz 
bohoslužby: Ne 9.30 hod. 
 
 
Vilová 26, Strašnice,  
tel. 274 810 576 
e-mail: strasnice@umc.cz 
bohoslužby: Ne 10.00 hod. 
biblické hodiny: St 18.00 hod. (nyní jen 1. a 3. středa v měsíci) 
 
 
SBOR SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH 
Sál Království svědků Jehovových se nachází  U Plynárny 750/87.  
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h) TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
 

Přehled sportovních zařízení na Praze 10 
 
 
Sportovní odvětví  a příslušný oddíl 
   
 
americký fotbal  ♦SK SLAVIA PRAHA  

 
 

atletika                           ♦ SK SLAVIA PRAHA  
                                        ♦TJ BOHEMIANS PRAHA  

♦TJ KOVO PRAHA (od 12 let) 
     ♦TJ MALEŠICE 
 
 
badminton   ♦TJ MALEŠICE 
                                        ♦TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 

 
 

baseball     ♦TJ MALEŠICE 
  ♦ TJ LOKOMOTIVA VRŠOVICE 
  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 

 
 
basketbal         ♦SK SLAVIA PRAHA 

  ♦ TJ JUNIOR PRAHA 
  ♦TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 
  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 

 
 
curling     ♦TJ JUNIOR PRAHA 

  ♦CC LETÍCÍ KAMENY PRAHA (od 15 let) 
 
 

cyklistika  (od 12 let)     ♦SK SLAVIA PRAHA 
  ♦TJ KOVO PRAHA 

 
 
cykloturistika    ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 

 
 
florbal      ♦SK MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY 

 
 
 
 
fotbal       ♦TJ MALEŠICE 

  ♦SK SLAVIA PRAHA 
  ♦TJ SOLIDARITA 
  ♦TJ JUNIOR PRAHA 
  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
  ♦AFK ZÁBĚHLICE (muži ,dorost) 
  ♦ČAFC PRAHA (žáci, dorost, muži)  
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házená       ♦SK SLAVIA PRAHA 
      ♦TJ LOKOMOTIVA VRŠOVICE 

  ♦TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 
  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 

 
 

hokejbal      ♦TJ MALEŠICE 
  ♦TJ KOVO PRAHA (od 12 let) 

 
 

jezdectví     ♦TJ LOKOMOTIVA VRŠOVICE 
 

 
jóga     ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 
 
judo      ♦SK MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY 

  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 
 
kanoistika     ♦SK SLAVIA PRAHA 

  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
 
 
kulturistika    ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 

 
kuželky       ♦SK SLAVIA PRAHA 
      ♦TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 

  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 
 
lakros     ♦TJ MALEŠICE 
 
           
lední hokej     ♦SK SLAVIA PRAHA 

  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
 
lukostřelba     ♦SK SLAVIA PRAHA 

  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 
 
lyžování      ♦TJ LOKOMOTIVA VRŠOVICE 

  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA  
  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 
 

malá kopaná    ♦PRAŽSKÝ SVAZ MALÉHO FOTBALU 
  
 
moderní gymnastika   ♦TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 

                 ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
 
 
nohejbal       ♦TJ SOLIDARITA 

  ♦TJ MALEŠICE 
  ♦TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 
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  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 
 
orientační běh     ♦SK SLAVIA PRAHA 

 
  
plavání       ♦SK SLAVIA PRAHA 

  ♦ TJ BOHEMIANS PRAHA 
 
 
pozemní hokej     ♦SK SLAVIA PRAHA 

  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
 
 
ragby      ♦SK SLAVIA PRAHA 
 
 
rychlobruslení    ♦SK SLAVIA PRAHA  
 
 
rekreační sport       ♦TJ LOKOMOTIVA VRŠOVICE 

  ♦TJ JUNIOR PRAHA 
  ♦TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 

 
skateboarding    ♦QUIKSILVER SKATE PARK STRAŠNICE 
 

 
softball     ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
 
 
sportovní gymnastika   ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 

  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 
 
stolní tenis     ♦TJ MALEŠICE 

  ♦TJ LOKOMOTIVA VRŠOVICE 
 

šachy     ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 

šerm      ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
   ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
 

taekwon-do ITF(od 6 let)     ♦AKADEMIE TAE KWON-DO KERBEROS 
 
 
tenis       ♦TJ SOLIDARITA 

  ♦SK SLAVIA PRAHA 
  ♦TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 
  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 
  ♦ SK RAPID 

 
 
triatlon       ♦SK SLAVIA PRAHA (od 18 let)  

 
 
turistika     ♦TJ MALEŠICE 

  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
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veslování     ♦SK SLAVIA PRAHA 

  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
 
 
vodní pólo     ♦SK SLAVIA PRAHA 
 
 
volejbal        ♦SK SLAVIA PRAHA 

  ♦TJ MALEŠICE 
  ♦TJ JUNIOR PRAHA 
  ♦TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 
  ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
  ♦TJ SOKOL VRŠOVICE 

 
 
vzpírání      ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 
 
 
zápas     ♦TJ BOHEMIANS PRAHA 

 
 

sportovní aktivity  pro        ♦SK SLAVIA PRAHA 
zrakově a tělesně postižené  
 
 
 
 
Sportovní zařízení pro veřejnost 
 

 
 

 PLAVECKÝ STADION  
 

 SK SLAVIA PRAHA , tel.: 267 311 062 
 

 SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ , tel.: 274 777 341 
Plavání pro veřejnost: Středa 15 - 19 hod. Sobota 9 - 13 hod.  

 
 

 SKATEPARK 
 

 Areál ZŠ Gutova, Gutova 39/1987, Praha 10 
 
 

 TENIS 
 

 Sportovní areál Hamr, ul. Záběhlická, Praha 10 
Kromě tenisu se v areálu dá hrát squash, nebo chodit na aerobik. 

 
 ZIMNÍ STADION 

 HASA 
Sámova 1, Praha 10, tel.: 271 745 885 
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Abecední seznam klubů s  kontakty 
 
 
 

  AFK ZÁBĚHLICE 
U záběhlického zámku 120, 106 00 - Praha 10  
S.Samler, tel.: 27922080  
afkzabehlice@centrum.cz 
http://afkzabehlice.euweb.cz 
 fotbal (muži, dorost) 
 
 

 AKADEMIE TAE KWON-DO KERBEROS 
Francouzská 78, 101 00 - Praha 10  
předseda: Veselý Miloš  tel.: 603 417 514 
e-mail: kerberos@taekwondo.cz 
http://kerberos.taekwondo.cz 
taekwon-do ITF 
 
 

 CC LETÍCÍ KAMENY PRAHA 
U hráze 25, 101 00 - Praha 10,  tel.: 224 012 107 
e-mail: letici.kameny@post.cz 
http://curling.hyperlink.cz 
curling 
 
 

 ČAFC PRAHA 
 U záběhlického zámku, Praha 10, tel.: 290 005 258  
 předseda: Stumpf Jaroslav 
 fotbal (žáci, dorost, muži) 
 
 

 PRAŽSKÝ SVAZ MALÉHO FOTBALU 
U Nových vil 26, Praha 10, tel.: 274 822 596 

e-mail:psmf@psmf.cz 
http://www.psmf.cz 
malá kopaná 
 
 

 QUIKSILVER SKATE PARK STRAŠNICE 
areál hřišť ZŠ Gutova ul. 39/1987, 100 00 Praha 10 
604276487 
www.boarding.cz 
first@boarding.cz 
po - pá: 12.00 - 19.00 hod. 
so - ne:  10.00 - 19.00 hod. 
skateboarding 
 
 
 

 SK MĚSTSKÉ POLICIE HL. M. PRAHY 
      Korunní 98, 101 00 - Praha 10, tel.:  267 002 111 
      judo, rekreační sporty, florbal 
 
 

 SK SLAVIA PRAHA  
Vladivostocká 1460/2, 100 05 - Praha 10, tel.: 267 311 102, fax.: 271 736 889 
e-mail:slavia@fotbal.cz 
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http://skslavia.hyperlink.cz   
     atletika, cyklistika, fotbal, házená, kanoistika, kuželky, LH, lukostřelba, basketbal, OB, 
plavání, pozemní hokej, ragby, rychlobruslení, tenis, veslování, vodní pólo, volejbal, 
triatlon, amer. fotbal., sport.aktivity pro zrakově a tělesně postižené 
  
 

 TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO 
V korytech 157/27, 106 00 - Praha 10, tel.: 272 768 582, 272 764 880 
badminton, basketbal, házená, kuželky, moderní gymnastika, nohejbal, rekreační sport,  
tenis, volejbal  
 
 

 TJ BOHEMIANS PRAHA 
Izraelská 6/3160, 100 00 - Praha 10, tel.: 274 771 806, fax.: 274 772 675, 
e-mail: bohemianstj@bohemians.cz 
http://www.bohemianstj.cz  
 atletika, basketbal, fotbal, házená, kanoistika, lední hokej, lyžování, mod. gymnastika, 
 plavecké sporty, pozemní hokej, softball, sport. gymnastika, šachy, šerm, tenis, turistika, 
veslování, volejbal, vzpírání, zápas, baseball 
 
 

 TJ JUNIOR PRAHA 
Brigádníku 510/14, 100 00 - Praha 10, tel.: 274 822 601 
basketbal, curling, fotbal, rekreační sport, volejbal  
 
(své fotbalové zápasy hraje na hřištích V Úžlabině a Brigádníků) 
 

 TJ KOVO PRAHA 
 Nad Třebešínem III 3070/2, 100 00 - Praha 10, tel.: 274 815 748  
 cyklistika, hokejbal, ASPV 
 

   Ve sportovním areálu TJ KOVO Praha v Praze 10 se nachází strašnická cyklistická dráha. Jde o betonový ovál 
vyprojektovaný úspěšným cyklistou Ing. Karlem Cibulou o délce 333,33 m a šířce 7,8 m, zatáčky jsou klopeny 
na 34o a krátké rovinky mají příčný sklon cca 7o. Dráha, díky velmi dobrým konstrukčním parametrům i 
hladkému povrchu, je nejrychlejší otevřenou  drahou v ČR a patří i k nejrychlejším v Evropě.. Do provozu byla 
uvedena v roce 1971. Příslušenství dráhy, t.j. tribuna a vjezdy, šatny a ubytovací kapacity a pod. byly dány do 
užívání až v roce 1976 s tím, že další etapy, resp. dokončení celé výstavby jako ochozy, osvětlení a pod., byly 
„odloženy pro nedostatek financí“. V letech 1991-2 byla provedena velká oprava povrchu dráhy, postavena věž 
pro rozhodčí, opraveny bariery a upraveny ochozy pro diváky.  

  
 
 

 TJ LOKOMOTIVA  VRŠOVICE 
     Novgorodská 6, 101 00 - Praha 10, tel.: 271 746 251 
baseball, házená, jezdectví, lyžování, stolní tenis, turistika, rekreační sport 
 
 

 TJ MALEŠICE 
 Rektorská 9/149, 108 00 - Praha 10, tel.: 274 772 431 
 nohejbal, stolní tenis, turistika, volejbal, lakros, ASPV, fotbal, baseball, badminton, 
 hokejbal 
 
 

 TJ SOLIDARITA 
 Na polníku 11, 100 00 - Praha 10, tel.: 274 821 206  
 fotbal, nohejbal, tenis 
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 TJ SOKOL STRAŠNICE 
Saratovská 4/400, 100 00 Praha 10, tel.:274 813 803 
e-mail: patrikborkovec@seznam.cz,  
http://www.sokol-strasnice.cz 
aerobic, badminton, florbal, sokolská všestrannost, stolní tenis, volejbal, zdravotní tělocvik 
 
 

 TJ SOKOL VRŠOVICE 
    Sportovní 1, Praha 10, tel.: 271 741 081 
     tenis, judo, gymnastika, sokolská všestrannost, lukostřelba, kuželky, lyžování, nohejbal, 
     volejbal, kulturistika, jóga, šerm, házená, cyklo-turistika, šachy 
 
 

 TJ SOKOL Záběhlice 
     Na Vinobraní 91, Praha 10 

 
 

 
 
  Kromě zde zmíněných oddílů funguje na Praze 10 i Motosport Vojkůvka Enduro Tým, který má své působiště 
v Průběžné ulici, nebo Fit Klub Aerobic Skalka v ZŠ V rybníčkách a  v ZŠ Brigádníků, či Sportovní klub D-Fit 
Jidáš je při ZŠ Gutova. 
 
 
  Vyjmenovávat sportovní úspěchy týmů na Praze 10 by asi byla nekonečná práce. Vždyť zde hrají dva fotbalové 
kluby, které psaly fotbalovou historii – fotbalový klub Slavia Praha a Bohemians Praha.Z dalších sportovních 
klubů jmenujme  především úspěšné volejbalistky Olympu Praha (čtrnáctkrát získaly mistrovský titul - 1974, 
1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1997 a 1999 a počet vítězství PVK Olymp v 
Českém poháru se již vyšplhal na číslo třináct), suverénní házenkářky Slavie Praha a judisty SK Vršovice. 
V posledním době dělá radost naší obci i hokejová Slavia.  
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Vlastní zápis roku 2004 
 

 

ÚVOD K ROKU 2004 
 

   Přemýšlel jsem, jak a čím začít první psaný rok kroniky. Čím uvést rok 2004. Co by se nejvíce hodilo dát do 
úvodu. Nakonec jsem se rozhodl použít  událost, které se sice stala až v lednu, ale shrnula rok 2004. Jedná se o 
novoroční projev pana prezidenta Václava Klause. Tento projev jsem vybral nejen proto, že výstižně shrnuje 
to, co se v tomto roce událo, ale je to i osoba prezidenta, která byla v tomto uplynulém  roce spojena  s Prahou 
10. 

 
   „Vážení a milí spoluobčané, rok 2004 sice skončil teprve před několika hodinami, ale už teď je minulostí. 
V průběhu včerejší noci jsme si ho jistě nechali proběhnout před očima. Za něco jsme se pochválili, ale za 

něco jsme na sebe pyšní nebyli. Z něčeho máme velikou radost, něčeho je nám naopak moc líto. Pro některé z 
nás to byl nejkrásnější rok života, pro jiné ten nejhorší. 

   Díky těmto velmi odlišným osobním prožitkům se naše hodnocení právě skončeného roku liší. Dělíme se na 
optimisty a pesimisty, na ty s věčně rozesmátou tváří a na škarohlídy, na úspěšné a neúspěšné. Nenechme to 

tak. Ať ti první zkusí nebýt nepokorní a těm druhým ať podají pomocnou ruku. Nedopusťme, aby mezi 
jedněmi a druhými vznikl příkop, který by nás rozděloval. Nenechme si nikým vzít tu poměrně vysokou 

míru jednoty, která u nás - až dosud - převažovala nad - také stále přítomnou - nevraživostí, nepřejícností a 
závistí. 

  Pro Českou republiku jako celek to byl rok, který z vývoje posledních let nijak výrazně nevybočil, a to ani 
v dobrém, ani ve špatném. Ekonomika rostla - v současných evropských poměrech - tempem solidním, 

nicméně nedostatečným na to, abychom se v dohledné době přiblížili výkonnosti a bohatství zemí západní 
Evropy. Nezaměstnanost sice nerostla, ale - zejména v některých regionech - je stále neúnosně vysoká. Růst 

cen se naopak trochu zrychlil a bylo by nedobré, aby toto zrychlování pokračovalo.  
  Přes opakované sliby politiků jsme neuvedli do pořádku naše státní finance a kupředu jsme se nepohnuli 
ani v tolik potřebných reformách zdravotní péče a penzijního systému. Méně se nás rodí než umírá, což 

některé z nás trápí, ale neměli bychom z toho znervóznět a neměli bychom svolit k tomu, aby se v tom stát 
pokoušel něco krátkozrace líbivého dělat. 

  V loňském roce se v naší zemi vybudovalo mnoho věcí, postavily se nové silnice, nadjezdy a podjezdy, 
obytné domy a supermarkety, školy i hotely, což je jistě dobře, ale my neméně dobře víme, že to - samo o sobě 

- lidské štěstí nezvyšuje. 
  Jako již standardní evropská země jsme se stali členy Evropské unie. Protože jsme se na to dlouho 

připravovali, sám 1. květen se pro naše životy nestal žádným viditelným předělem. 
  Probíhající změny, a nejsou malé, byly a jsou plynulé. Leckdy je proto ani nevnímáme, ale vědomi bychom 

si jich být měli. Týkají se nás. 
   V žádných ze tří letošních voleb nepřevýšila voličská účast 30 procent. Voliči nám tím naznačili, jaký 
význam a sílu dávají svému vlastnímu hlasu, a řekli nám tím i o tom, co si myslí o institucích, kterých se 

tyto volby týkaly. 
   I tak výsledky voleb ukázaly na rostoucí sílu parlamentní opozice a na problémy některých stran současné 

vládní koalice. 
   Ve volbách do Evropského parlamentu voliči vybrali nejenom 24 prvních poslanců, vyslaných z naší země 

po téměř celém století opět do ciziny (posledními před nimi to byli naši zástupci ve vídeňském sněmu), ale 
nepřímo vyvolali i dílčí změnu naší vlády a zejména výměnu na postu jejího předsedy. 

   Volba třetiny nových senátorů změnila rozložení sil v horní komoře našeho parlamentu a díky tomu máme 
nového druhého nejvyššího ústavního činitele naší země. Krajské volby poukázaly na rostoucí sílu krajů v 
naší zemi a ve většině případů vedly k potvrzení pozice dosavadních hejtmanů i dosavadních krajských 

koalic. Voliči nám sdělili, že si v krajích žádnou zásadní politickou změnu nepřejí. 
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   Podíváme-li se za naše hranice, je zřejmé, že rok 2004 klid a mír ve světě nenastolil a že nás nezbavil 
hrozby mezinárodního terorismu. Nedošlo také k ukončení válečného stavu v Iráku. Byli jsme naopak 
svědky nových případů lidmi způsobeného lidského utrpení, zejména v Súdánu a v ruském Beslanu. V 
posledních dnech roku nám v jihovýchodní Asii příroda opět ukázala, jakou má nad námi moc a jakou 

nezměrnou lidskou tragédii dokáže rozpoutat. 
   I v naší zemi jsme prožili věci, ze kterých nemůžeme mít jenom radost. Patří mezi ně zhrubnutí a 

zvyšující se povrchnost naší veřejné diskuse, stále větší počet pokusů o personální diskreditaci politických 
rivalů na úkor úsilí o vítězství ve věcném sporu, blamáž s trojím jmenováním našeho kandidáta na funkci 
evropského komisaře, vpád moderní techniky (a lidí za ní schovaných) do našeho soukromí prostřednictvím 

odposlechů telefonních rozhovorů, a navíc úniky jejich obsahu do médií. 
   Z toho všeho vycházejme při pohledu na rok příští. Rok 2005 se nesmí stát rokem bezejmenným a 

bezobsažným. Nesmí zůstat rokem, o kterém si za 365 dní řekneme, že prostě uplynul. 
   Všichni ti, kteří mají ideály, mají názory a mají vize, kteří v ně skutečně věří, kteří jsou v cestě za nimi 

schopni přinést i osobní oběť a kteří nezaujímají jen účelové postoje, se musí pokusit přispět k nalezení cesty 
vpřed. 

Naše demokracie je již patnáctiletá a stojí na prahu své dospělosti. Važme si toho. Važme si možností, které 
nám nabízí. 

   Važme si svobodných voleb a svobodné soutěže politických stran. 
   Pěstujme i všechny další formy lidského a občanského spolčování, protože jsou nepostradatelnou součástí 
systému založeného na regulérní soutěži politických stran. Nezapomínejme ale na to, že se nemohou stát 

jeho náhražkou. 
   Nechť jsou předmětem našeho snažení obyčejné, lidské, konzervativní, trochu tradicionalistické, a proto 

neideologické cíle. 
   Zdůrazněme úctu k rodině, dětem a stáří. V tom má každý z nás téměř neomezený prostor k projevení své 

odpovědnosti. Je to opravdu jen na nás. Stát není ani správcem, ani majitelem lidských životů. Jejich 
správci a majiteli jsme my sami. 

   Nechme také stranou mesiášské, spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit "nového člověka". Chtějme 
maximum svobody pro autentické chování každého z nás, se všemi našimi nedokonalostmi. Učme se 

rozlišovat mezi kritikou a kverulantstvím. Važme si toho, co u nás lidé dokázali. To by měl uznat i ten, kdo 
by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. 

   Od demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v 
roce 2005 chtějme odvahu k řešení problémů, tah na branku, tvůrčí přístup a hlavně vědomí odpovědnosti a 

pocitu pokory při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. 
Dívejme se do roku 2005 s optimismem. Přispějme k tomu, aby byl rokem dobrým.“ 

 
 
    Je mi jasné, že ačkoliv se nám dnes tyto řádky zdají jasné a srozumitelné, tak za pár let nebudeme znát 
podrobnosti. Stačí, aby si někdo četl třicet let staré noviny, a hned jsou  jména v nich uvedená pro nás ve většině 
případů neznámá, události nesmírně vzdálené. 
 
Proto zde shrnuji nejdůležitější události ze světa, jež se v roce 2004 udály: 
 
11. března prožilo Španělsko teroristický útok. Bomby ve vlacích zabily skoro dvě stě lidí. Měl to být trest za 
spolupráci Španělů s USA v Iráku. 
 
1. května 2004 vstoupila  Česká republika do Evropské unie. Společenství se tak rozrostlo z patnácti na 
pětadvacet zemí.  K Evropské unii přistoupilo ještě Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, 
Estonsko, Kypr a Malta.  
 
1. září obsadili teroristé základní školu v Beslanu, v do té doby neznámém městečku na severním Kavkaze,  kde 
zadrželi přes tisíc rukojmích. Po třech dnech vyvrcholila akce katastrofou a krveprolitím. Zahynulo zde kolem 
350 lidí, z toho přes polovinu dětí. 
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V USA se konaly prezidentské volby. George W. Bush se stal podruhé prezidentem.  
 

19.11. Na Slovensku ve Vysokých Tatrách  řádil vichr, jehož rychlost místy překročila až 190 kilometrů za 
hodinu. Vysoké Tatry tak proměnil v měsíční krajinu. Jednalo se o největší přírodní katastrofu na Slovensku za 
posledních sto  let. 
 
26.12. Vše začalo zemětřesením o sílu 9 stupňů Richterovy škály, které rozpoutalo běsnění tsunami 
v jihovýchodní Asii. Jednal se o  páté nejsilnější zemětřesení od roku 1900. O jeho síle vypovídá i skutečnost, že 
otřesy vychýlily osu spojující jižní a severní pól Země, a to asi o dva a půl centimetru. První zprávy hlásily 
dvanáct tisíc mrtvých, které  zabilo zemětřesení o síle 6,4 Richterovy stupnice. Jenže již následující hodiny 
ukázaly, že neštěstí je mnohonásobně horší. Nejvíce obětí hlásí Indonésie, následují Srí Lanka, Indie Thajsko, 
Maledivy, Malajsie, Barma a Bangladéš. Dozvuky otřesů půdy však zabíjely i ve východní Africe. Vlny dosáhly 
na volném moři rychlosti až 800 kilometrů v hodině. Na pobřeží se zvedly do výšky až 10 metrů a pronikly až 
jeden kilometr do vnitrozemí. K 17. lednu byl počet mrtvých již 170 tisíc, ale ani toto číslo nebylo konečné. 
 
 
   
  A co se za pár let vybaví při vyslovení roku 2004 ohledně České republiky? 
Rok 2004 pro nás pak bude rokem, kdy .. 
 

 se od ledna zvedla záruka na spotřební zboží na dva roky. Záruka se týkala bot, oblečení, elektroniky, atd. 
Žádné výjimky již od tohoto roku neexistují. Nový zákon platil sice již v roce 2003, ale připouštěl výjimky 
pro zboží, které bylo vyrobeno dříve. Záruka se bude uznávat jen na zboží, které bude vadné, nikoli 
opotřebované; 

 
 poklesla maximální nemocenská za první tři dny nemoci z původních 50 procent na 25 procent. Za první tři 

dny neschopnosti může nemocný dostat od státu maximálně 140 korun denně, kdy v roce 2003 to byla 
částka 303 korun na den. V rozmezí čtvrtého až čtrnáctého dne nemoci náleží nemocnému 69 procent ze 
stanoveného základu. To znamená, že nemocenská může dosáhnout až 386 korun na den (v roce 2003  to 
bylo 419). Teprve patnáctý a další den se částka nemění; 

 
 Česká republika prodělala největších daňové změny za posledních deset let. První vlna začala platit v květnu 

2004. Snížená 5% daň zůstala jen  u malé skupiny zboží a služeb. Na vše ostatní se od května vztahuje 19 
procentní daň. Naopak z původních 22 procent se přesunula  daň na 19 procent; 

 
 

 nejoblíbenějším jménem v Čechách jsou  podle pravidelného lednového výzkumu Českého statistického 
úřadu -  Jan, Jakub, Tomáš. U dívčích jmen to jsou Tereza, Kateřina a Eliška; 

 
 
 

 se Česká republika stala 1. května součástí Evropské unie. Samozřejmě se při této příležitosti konaly 
velkolepé oslavy. V Česku vyvrcholily na nejvyšší společenské úrovni setkáním ústavních činitelů ve 
Španělském sále Pražského hradu. Potom pokračoval hlavní program oslav vstupu země do EU v Národním 
divadle, kam se odebrala většina politiků včetně premiéra Špidly. Koncertu na Staroměstském náměstí se  o 
půlnoci zúčastnil i premiér Vladimír Špidla. Na Letné byl odpálen ohňostroj. Prezident Václav Klaus pak 
okamžik vstupu strávil na hoře Blaník. Oslavy se však konaly i v ostatních městech a obcích České 
republiky. 

Úderem půlnoci středoevropského letního času se společenství rozrostlo z patnácti na 25 zemí. Žije v       
nich 450 milionů lidí. A Česká republika se stala v EU průměrnou zemí. V rozloze s 78.864 km² je 14. 
největší. Počtem obyvatel 10,2 milionu je 11. nejvyšší. V HDP na obyvatele je s 14.400 eur na 18. místě. A 
v počtu nemocničních lůžek na 100.000 obyvatel, což činí 852,3, se dostala Česká republika na pomyslné 5. 
místo; 

 
 

 u nás proběhly ve dnech 11.-12. června 2004 volby do Evropského parlamentu. Zvláštností bylo, že se hlasy 
začaly stejně jako v celé Evropské unii sčítat až v neděli ve 22 hodin poté, co odvolila poslední země; 
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 výsledky voleb do Evropského parlamentu  ovlivnily politickou scénu. Byly to volby, u kterých propadla 
vládní koalice (ČSSD a KDU-ČSL po 2 mandátech). Naopak úspěšná byla ODS (9 mandátů), KSČM (6 
mandátů), SNK-ED (3 mandáty) a Nezávislí (2 mandáty). Nakonec pod tíhou voleb a sílící kritice uvnitř 
ČSSD podala vláda v čele s premiérem Vladimírem Špidlou demisi, kterou prezident Václav Klaus dne 1. 
července přijal; 

 
 

 se novým premiérem stal Stanislav Gross (ČSSD), který po demisi kabinetu Vladimíra Špidly sestavil vládu 
novou. Dne 26.7. 2004 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován Stanislav Gross do funkce premiéra. 
Stal se tak nejmladším premiérem v historii České republiky. Nová vláda byla složena z původních 
koaličních stran. Ve vládě tedy byla ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU. V dvousetčlenné sněmovně se stejně 
jako předchozí Špidlův kabinet opírá o těsnou většinu  101 hlasů; 

 
 
 

 se konalo  v červnu  fotbalové Euro v Portugalsko. Český tým si přivezl bronzové medaile, když 
v semifinále podlehl Řecku až v prodloužení; 

 
 

 se v srpnu pořádaly Olympijské hry v Athénách. Český tým získal osm medailí, zlato přivezl jen desetibojař 
Roman Šebrle. V soutěži národů jsme skončili až na dvaačtyřicátém místě; 

 
 

 se v listopadu konaly volby do Senátu Parlamentu České republiky a byly krajské volby. Vítězství ODS 
v těchto volbách vynesli Přemysla Sobotku z ODS na post šéfa Senátu; 

 
 

  si 17.11. 2004 tisíce lidí v ulicích města připomněly patnácté výročí listopadové revoluce. Přesně v šest 
hodin  zamířil dvoutisícový dav studentů se svíčkami na Národní třídu.  

 
 

 po 136 letech skončila povinná vojenská služba v České republice. ČR se  stala jednou z prvních zemí 
střední a východní Evropy s profesionální armádou. 22. prosince  opustily kasárny poslední dvě tisícovky 
vojáků základní vojenské služby. Byla zrušena i civilní služba. 

 
 

 česká měna 24. listopadu posílila k dolaru o dvacet haléřů na 23,68 Kč/USD,  čímž o čtyři haléře zvýraznila 
své historické maximum. 

 
 

 padlo kromě vlády  i několik teplotních rekordů. Jednalo se hlavně o únor, který přinesl teplotní maximum. 
4. února bylo 14,8 stupně (naproti tomu minimum je z roku 1830 a to – 24,6 ºC). 5. února bylo naměřeno 
14,6 ºC; 6. února 14,5 ºC a 7. února 14,2 ºC  (proti tomu zase nejméně bylo naměřeno v roce 1895 a to – 
20,8 ºC). Další teplotní rekordy se dostavily v březnu a opět se jednalo o ty nejteplejší dny. 17. března 
naměřili meteorologové v pražském Klementinu teplotu 20,1 stupňů Celsia (nejnižší naměřená teplota je – 
10,2 z roku 1785). 18. března teplo vydrželo a naměřilo se dokonce 21,6 ºC ( -8,5 ºC se objevilo v údajích 
v létě Páně 1850). Poslední teplotní rekord padl až v říjnu a to 24. října 21,6 ºC. Přitom teplotní průměr 
v tomto dni je 9 ºC. 
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1) ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 
 
 

1.1) NÁVŠTĚVY V PRAZE 10 
 
   Na Praze 10 se uskutečnilo v roce 2004 několik návštěv z partnerských měst, kterými je město  Ballerup 
z Dánska,  Prešov ze Slovenska, Nyíregyháza z Maďarska. Největší a nejdůležitější návštěvou na Praze 10 
však byla návštěva pana prezidenta Václava Klause s manželkou Livií dne 31. května 2004. Tento den 
určitě vejde do historie městské části Praha 10, neboť návštěva posledního prezidenta se uskutečnila před 
74  lety. Posledním demokratickým prezidentem, který oficiálně zavítal na území Prahy 10, byl Tomáš 
Garrigue Masaryk. Stalo se tak 9. března roku 1930. A právě z tohoto důvodu začínám návštěvou pana 
prezidenta Václava Klause, ačkoliv chronologicky by první být neměla. 
 
 
 
 

Dne  31. května 2004 se uskutečnila návštěva pana prezidenta 
Václava Klause s manželkou Livií v městské části Praha 10. 

 
 
   Návštěva prezidentského páru se uskutečnila na pozvání starosty Milana Richtera. Samotná příprava a 
naplánování návštěvy zabrala dva až tři týdny, ale výsledkem bylo naplánování do posledního detailu. 
Prezidentův program byl sestaven tak, aby Václav Klaus během jednoho dne viděl z desátého obvodu to 
nejzajímavější. Původně se měla  návštěva uskutečnit 6. dubna, ale tento termín se nakonec prezidentskému páru 
nehodil, a proto se celá akce posunula na 31. května. Jednalo se o třetí návštěvu pana prezidenta v některé 
z městských  částí  Prahy. V  říjnu  roku  2003  byl  pan  prezident na  návštěvě  Prahy 6 a  koncem  února  v 
Praze 13. 
 
 
 
 
 

Program návštěvy  
prezidenta republiky Václava Klause a paní Livie Klausové 

v městské části Praha 10 měl vypadat následovně: 
_____________________________________________ 

 
pondělí dne 31. května 2004 

_____________________________________________ 
 
 
 
09:30  Příjezd prezidenta republiky a paní Livie Klausové k Úřadu městské části  Praha 10. 
   
  Přivítání před radnicí Prahy 10 starostou Ing. Milanem Richterem. 
 
 
09:35   Přivítání prezidenta republiky a paní Livie Klausové se členy Rady městské části 

 Praha 10. 
 
  V Radničním salónku Úřadu m. č. Praha 10 (5. patro) jsou prezidentskému páru představeni 
členové Rady městské části: 
 
  Ing. Antonín Weinert, CSc., zástupce starosty a člen Rady m. č. Praha 10 (ČSSD)   

Ing. Vladimír Novák, zástupce starosty a člen Rady m. č. Praha 10 (ČSSD)   
  Bohumil Zoufalík, zástupce starosty a člen Rady m. č. Praha 10 (ODS)   
  Mgr. Vladislav Lipovský, zástupce starosty a člen Rady m. č. Praha 10 (US)   
  MUDr. Markéta Jirásková, členka Rady m. č. Praha 10 (ODS) 
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  JUDr. PhDr. Oldřich Choděra, člen Rady m. č. Praha 10 (KDU–ČSL)   
  Emil Dejmek, člen Rady m. č. Praha 10 (ODS)   
  Tomáš Hrdlička, člen Rady m. č. Praha 10 (ODS)   

a Ing. Martin Slavík, tajemník Úřadu m. č. Praha 10 
 
    

 
 
09:43  Prezident republiky a paní Livia Klausová přecházejí v doprovodu starosty a členů Rady 

m. č. do prvního patra budovy do zasedací síně Zastupitelstva m. č.  
 
   
 
09:45  Účast na mimořádném zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10. 
 
  Průběh zasedání Zastupitelstva m. č.: 

1) Starosta m. č. Praha 10 uvádí prezidenta republiky a paní Livii Klausovou za předsednický 
stůl do středu, ostatní členové rady zaujímají místa dle zasedacího pořádku; následuje 
hymna, slavnostní přivítání 

2) Starosta m. č. oficiálně přivítá prezidenta republiky s chotí a doprovodem. Krátce 
pohovoří o složení zastupitelstva a představí prezidentu republiky: 

 
a. Předsedy politických klubů v pořadí podle počtu členů: 
MUDr. Borise Šťastného (ODS – Pravicový klub) 
Ing. Karla Březinu (ČSSD) 
Pavla Kratochvíla (DJK) 
Janu Čunátovou (KSČM) 
 
b. Předsedy výborů: 
Ing. Otakara Filipce (předsedu finančního výboru) 
Janu Čunátovou (předsedkyni kontrolního výboru) 
 
c. Politicky významné zastupitele: 
JUDr. Petra Hulínského, náměstka primátora hl. m. Prahy (ČSSD) 
 
d. Omluví: 
Miroslava Svobodu, poslance PČR (ČSSD) – služebně mimo republiku 
 
e. Obecně předsedy odborů a ředitele některých zřizovaných organizací. 

 
3) Starosta m. č. uděluje slovo prezidentu republiky. Po jeho pozdravu a úvodním krátkém 

vystoupení následuje diskuse prezidenta republiky se zastupiteli m. č. Praha 10. Diskusi 
moderuje starosta m. č. 

  
10:10  Ukončení zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 a předání daru m. č.  Praha 10 

prezidentskému páru starostou m. č. Praha 10. 
  

Prezident republiky a paní Livia Klausová se současně zapíší do Pamětní knihy Úřadu m. č. 
Praha 10. 

 
10:18  Odchod prezidentského páru s doprovodem do přízemí budovy – Informačního centra 

územního rozvoje Prahy 10. 
   
 
10:20  Návštěva Informačního centra územního rozvoje Prahy 10 a multimediální prezentace 

plánovaného rozvoje m. č. Praha 10. 
 

 
 

10:55  Ukončení prezentace plánovaného rozvoje m. č. Praha 10. 
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11:00  Odjezd prezidenta republiky a paní Livie Klausové od sídla Úřadu m. č.  Praha 10. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

odjezd paní Livie Klausové s doprovodem do Centra ošetřovatelské a sociální pomoci Karla Výruta – DPS 
Zvonková (viz separátní program paní Livie Klausové) 

___________________________________________________________________________ 
 
11:10  Setkání se studenty středních škol Prahy 10. 

(Divadlo Solidarita, Konojedská 38, Praha 10) 
 

  
 

12:10  Ukončení setkání se studenty středních škol Prahy 10. 
 
12:15  Odjezd od Divadla Solidarita. 
___________________________________________________________________________ 
 

příjezd paní Livie Klausové s doprovodem z Centra ošetřovatelské a sociální pomoci Karla Výruta – DPS 
Zvonková (viz separátní program paní Livie Klausové) 

___________________________________________________________________________ 
 
   
12:30  Slavnostní oběd – restaurace hotelu Regina. 

(Konojedská 38, Praha 10) 
   

   
 
  Průběh slavnostního oběda: 

1) Přivítání prezidentského páru majiteli, stručné představení hotelu a dosažených ocenění 
2) Slavnostní přípitek 
3) Oběd a neformální diskuse 
 

 
13:55  Odjezd prezidenta republiky a paní Livie Klausové z hotelu Regina 
   
 
14:00  Návštěva nového sídla ČSÚ 
  (Na Padesátém 81, Praha 10) 
   
   
  Prohlídka budovy ČSÚ, prezentace činnosti, setkání se zaměstnanci. 
 
14:40  Odjezd prezidenta republiky a paní Livie Klausové od budovy ČSÚ 
 
 
15:05  Návštěva podniku Spalovna Malešice – Pražské služby 
   
   

Průběh návštěvy Spalovny Malešice: 
1) Prohlídka exteriéru, seznámení s technologií a ekologickými standardy   
2) Prohlídka šachty pro svoz odpadu, přístup po rampě 
3) Prohlídka kotlů spalovny 
4) Návštěva velínu, ukázka měření ekologicky významných hodnot 
5) Přesun výtahem do kabiny jeřábníků 
6) Prezentace dalších technologických celků, výhled z terasy 
7) Krátké představení techniky na parkovišti 

  
15:45  Odjezd prezidenta republiky a paní Livie Klausové od budovy podniku 
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16:00  Návštěva známého vršovického řeznictví Sup a synové, setkání s místním živnostníkem 

v ulici Moskevská. 
(Moskevská 51, Praha 10)   

   
   
16:15  Návštěva Waldesova muzea – Galerie 10. 
  (Moskevská 57, vchod z Čechova náměstí, Praha 10) 

 
 
16:50  Odjezd prezidenta republiky a paní Livie Klausové z Waldesova muzea 
 
17:00  Návštěva společnosti Pražská energetika, a.s. 
  (Na Hroudě 4, Praha 10) 
 
   
   

Prohlídka budovy a technologického zázemí, krátká prezentace společnosti. Prohlídka řídícího  
pracoviště. Prohlídka stálé expozice „Plně elektrifikovaná koupelna“ 

    
17:30  Odjezd prezidenta republiky a paní Livie Klausové od sídla společnosti   
  Pražská energetika, a.s. 
 
 
 
17:45  Příjezd do sportovního centra Hamr Sport, prohlídka sportovního areálu. 
  (Záběhlická ul. Praha 10) 
 

   
 

18:00  Účast na Májových slavnostech Prahy 10 na Hamru. Setkání s občany a autogramiáda. 
 
 

Separátní program paní Livie Klausové 
_____________________________________________ 

 
pondělí dne 31. května 2004 

_____________________________________________ 
 

 
Za městskou část se účastní: 
Ludmila Macnarová, členka Komise sociální 
Zuzana Lánská, předsedkyně Komise sociální Rady m. č. Praha 10 
Ing. Jan Malypetr, CSc., zastupitel m. č. Praha 10 
Ing. Martin Slavík, tajemník Úřadu m. č. Praha 10  
MUDr. Markéta Jirásková, radní  
 

11:00  Odjezd paní Livie Klausové od sídla Úřadu m. č. Praha 10. 
 
11:10  příjezd paní Livie Klausové do Centra ošetřovatelské a sociální pomoci Karla Výruta – 

DPS Zvonková 
  (Zvonková ul., Praha 10) 
 
  Před hlavním vchodem manželku prezidenta vítají: 

Jiřina Budínská, ředitelka Centra SOP 
Zuzana Lánská, předsedkyně Komise sociální Rady m. č. Praha 10 
Ludmila Macnarová, členka Komise sociální 
Ing. Jan Malypetr, CSc., zastupitel m. č. Praha 10 

                             MUDr. Markéta Jirásková, radní 
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11:15  Prezentace centra, přivítání v klubu seniorů, informace o zařízení a péči 
 
11:30  Prohlídka zařízení rehabilitace, ergoterapie a soc. ošetřovatelského lůžka 
 
11:45  Návštěva dvou bytů 
 
11:55  Návštěva jídelny, setkání s klienty centra 
 
12:15  Odjezd paní Livie Klausové z Centra ošetřovatelské a sociální pomoci Karla Výruta – 

DPS  Zvonková 
 
12:30  Příjezd k hotelu Regina 
 
 

Bodový scénář akce 
Májové slavnosti Prahy 10 

Sportovní areál Hamr 
_____________________________________________ 

 
pondělí dne 31. května 2004 od 17:00 hod. 

_____________________________________________ 

 

16.45 - 17.30 Reprodukovaná hudba, promlouvá   moderátor  

 

17.30 - 18.00 Hudební skupina Professor Revival Band  

17.45 Příjezd prezidenta republiky s chotí a doprovodem, procházka areálem a 
pozdravení s občany 

18.00 - 18.02 Moderátor – přivítání přítomných, pozvání na pódium prezidenta republiky 
prof. Václava Klause s chotí Livií Klausovou a starosty městské části Praha 10 
pana Ing. Milana Richtera 

18.02 - 18.05  Krátké přivítání občanů starostou m. č. 

18.05 - 18.10  Přivítání občanů prezidentem republiky a paní Livií Klausovou 

18.10 - 18.12 Moderátor – poděkování prezidentu republiky a starostovi, připomenutí 
programu a informace o autogramiádě prezidenta republiky – začne 
bezprostředně v horní části u modrobílého stanu 

18:15 - 19:00 Autogramiáda knih „Rok první“ a „Evropa Václava Klause“ prezidentem 
republiky 

18.12 - 18.30 Professor Revival Band 

18.30 - 18.31 Moderátor – představení mažoretek RIO 

18.31 - 18.37 Mažoretky RIO – 1. vystoupení 

18.37 - 18.38 Moderátor – poděkování mažoretkám RIO 

18:39 - 19.00 Professor Revival Band 

19.00 - 19.01 Moderátor – přivítání skupiny Black Milk 

19.01 - 19.30 Hudební skupina Black Milk 

19.30 - 19.35 Moderátor – opětovné uvedení prezidenta republiky s chotí a starosty m. č. na 
pódium, předání 3 podepsaných CD skupinou Black Milk prezidentskému páru a 
starostovi m. č. Prezident republiky podruhé krátce pozdraví občany. 

19.35 - 19.36 Moderátor – přivítání a představení Pavla Votápka, mistra světa  v práskání bičem v 
roce 2003 a  objev roku v Las Vegas 2003. 
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19.36 - 19.50 Pavel  Votápek 

19.51 - 20.55 Professor Revival Band 

20.55 - 20.56 Moderátor – představení druhého vystoupení mažoretek RIO 

20.56 - 21.02 Mažoretky  RIO - 2. vystoupení 

21.02 - 21.03 Moderátor – poděkování mažoretkám RIO, anonce programu 

21.03 - 21.20 Professor Revival Band 

21.20 - 21.49 Super disko show – Oldies diskotéka V. Korce se soutěžemi 

21.49 - 21.50 Moderátor – upozornění na závěrečný ohňostroj 

21.50 - 22.00 Ohňostroj – pětidílný, synchronizovaný s vážnou hudbou 

22.00 Oficiální ukončení akce 

 

Doplňkový program pro děti 

17.00 - 19.30 Dětský koutek 

17.00 - 19.30 Motorková soutěž  - elektroskútry - kdo nejpomaleji projede slalom 

 bez dotyku nohy (ruky) se zemí 

17.30 - 20.30 Baba Jaga - kartářka M. Hollitzerová předpovídá budoucnost z karet 
 
 

 
 

   Prezident republiky Václav Klaus a paní Livie Klausová na zasedání Zastupitelstva 
 
 
  Že byl harmonogram návštěvy pečlivě naplánován, bylo již řečeno a je to vidět i z podrobného  programu. 
Postupujme tedy dle událostí, které v tento význačný  den následovaly po sobě. Bylo  31. května 2004 
dopoledne. I počasí přálo návštěvě, takže nic nebránilo tomu, aby krátce před půl desátou  zastavila před radnicí 
městské části Praha 10  limuzína s vlaječkou  a z ní nevystoupil pan prezident Václav Klaus. Paní Livia 
Klausová přijela o několik minut dříve. Starosta Milan Richter, zástupci radnice a členové hradního doprovodu 
přivítali prezidenta na půdě Prahy 10. Po přivítání  seznámil starosta Milan  Richter prezidenta Václava Klause 
se základními údaji o Praze 10. Prezidentský pár poděkoval za přivítání. Pro prezidenta Václava Klause byla 
oficiální návštěva Prahy 10 návratem do míst důvěrně známých již z dětství, neboť,  jak později prozradil, jeho 
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maminka se narodila ve Strašnicích (Na Hroudě), proto sem  jako dítě  chodil k babičce a dědečkovi. Jedině pana 
prezidenta překvapilo, že radnice není již na zámečku.  
   Prezident se seznámil s vedením radnice a pozdravil se všemi radními  v radničním salonku. Potom se 
zúčastnil slavnostního zasedání Zastupitelstva, které  mohli občané sledovat i on-line na internetu. Václav 
Klaus pozdravil přítomné a potom byl představen všem předsedům klubů jednotlivých stran a živě se zajímal o 
politické dění v městské části. Pan prezident odpovídal na otázky. Právě na půdě Prahy 10 komentoval pan 
prezident požadavky sudetských Němců i předsedy bavorské vlády Edmunda Stoibera, aby Česká republika 
zrušila tzv.  Benešovy dekrety. Ostře zkritizoval  Stoiberovy nejnovější výroky a prohlásil, že dekrety považuje 
za nedotknutelné a snahu je zrušit za pokus přepsat historii a změnit status quo. Stoiberova slova, že do České 
republiky nepřijede, pokud Česko dekrety nezruší a vystěhování neodsoudí, označil Klaus za skandální.  
   Po skončení zasedání obdržel od starosty Milana Richtera  pamětní medaili a pečetní prsten Prahy 10. Livia 
Klausová převzala květiny. Pak se prezidentský pár  zapsal do pamětní knihy. Pamětní medaile byly předány též 
doprovodu prezidenta republiky, členům Zastupitelstva městské části a vedoucím odborů ÚMČ. Radnice navíc  
kvůli návštěvě Václava Klause dokonce nechala vytisknout příležitostné pohlednice, které prezidentův doprovod 
během návštěvy rozdával občanům. Pohlednic  bylo vytištěno 2000.  
 

 
 

      Prezident republiky Václav Klaus a paní Livie Klausová na zasedání Zastupitelstva 
 
 
 Dalším místem zastavení bylo informační centrum územního rozvoje. Šéf komise pro územní rozvoj radní 
Tomáš Hrdlička seznámil hlavu státu a jeho paní s nejdůležitějšími stavbami na území Prahy 10 a také se 
zajímavým faktem, že geometrický střed hlavního města leží právě na území Prahy 10. Prezident se dověděl o 
největším projektu výstavby bytů v hlavním městě, který se bude realizovat na Zahradním Městě, a jeho choť se 
živě zajímala o problematiku využití území Slatin. Prezentace se nakonec protáhla nad hranici plánovaného času, 
ale prezidentskému páru to nevadilo. 
 
 
   Z návštěvy Úřadu městské části se Václav Klaus přesunul do Divadla Solidarita, kde na něj čekal sál plný 
středoškoláků z Prahy 10 (téměř 300  studentů). To už s ním nebyla paní Livie Klausová, která  
s doprovodem přejela  do Centra ošetřovatelské a sociální pomoci Karla Výruta – DPS Zvonková.  Po přivítání 
pana prezidenta před divadlem se delegace přemístila do sálu.  Začátek akce odstartoval  swingový orchestr Big 
Band Unisono ze ZUŠ Bajkalská.  A pak  již  byl prostor na položení první otázky. 
   První otázka se týkala státního dluhu a kdy se ho zbavíme. Během ní poprvé  pan prezident využil  donesené 
tabule a s chutí  začal malovat a vysvětlovat. Další dotaz směřoval na rozdělení Československa a Klaus 
vzpomenul na hádky o  pomlčku v názvu, která rozdělení předcházela. Následovaly další otázky týkající se  
euroskepticismu, Benešových dekretů, platů zdravotních sester, války v Iráku. Při otázce „Jak bude vypadat 
národnostně ČR ?“ odkázal posluchače na magazín CEP (Centrum pro ekonomiku a politiku) a doporučil  jim 
webové stránky www.cepin.cz. Mezi otázkami byl samozřejmě i dotaz na současnou vládu. Pan   prezident   
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Václav   Klaus   rád  diskutoval  se  studenty,  a  proto nedbal  na  upozornění o nedostatku času a sám prodloužil 
debatu o další otázky. V nich musel odpovídat na dotazy, zda třídí odpad nebo proč slavil vstup do EU na 
Blaníku. Poté se rozloučil se studenty a pokračoval ve svém programu. 
 

 
 

    Prezident republiky Václav Klaus s představiteli Prahy 10 před Divadlem Solidarita 
 
 
  Slavnostní oběd pořádaný starostou Milanem Richterem na počest prezidenta republiky a paní Livie Klausové 
se uskutečnil v Hotelu Regina. 
  Slavnostní přípitek sektem z vinic z moravského Kobylí odstartoval bohaté menu, ve kterém nechyběla polévka 
z uzeného lososa s krevetkami, gratinovaný chřest s kozím sýrem, vepřová panenka protknutá marinovanými 
sušenými rajčaty a sýrem Raclett, šťouchané brambory a pyré z bruselských kapustiček. Ke kávě se jako desert 
podávala dušená hruška v tokajské omáčce, pilo se červené víno z Habánských sklepů a bílé z Mikulova.  
 
 
Dalším zastavením bylo nové sídlo Českého statistického úřadu na Skalce. Po přivítání vedením  úřadu  si  
pan  prezident  prohlédl  prořídlý   archív,  který  byl   zničen  povodněmi v karlínském působišti. Ze 180 tisíc 
svazků jich bylo 155 tisíc zničeno.  
 
 Při příchodu do areálu Spalovny Malešice – Pražské služby již sluníčko nemilosrdně pražilo, takže si  pan 
prezident dovolil odložit sako. Dozvěděl se zde  zajímavé informace, shlédl improvizovanou výstavku historické 
techniky, které  připravilo vedení spalovny. Jako pozornost obdržel pan prezident model současného 
popelářského vozu. 
 
  Společně se zástupci radnice navštívil Václav Klaus známé vršovické řeznictví Sup a synové, kde se jako 
svačina podávaly zabijačkové škvarky s  loupákem a plzeňské pivo.Při příjezdu do řeznictví byla Moskevská 
ulice v obležení Pražanů, kteří si nechtěli nechat ujít spatřit prezidenta. Prezident se zajímal o současné trendy v 
uzenářství a ochutnal něco málo ze zabijačky. Příliš klidu si však neužil, neboť musel absolvovat on-line 
rozhovor do Českého rozhlasu. Odchod z restaurace byl velmi hektický, neboť lidé před obchodem požadovali 
desítky autogramů. Cesta z řeznictví do Waldesova muzea se tak protáhla z několika minut na skoro čtvrt 
hodiny. Prezident se zastavil i v sousedním obchodě s dárkovými předměty a byl ve Vršovickém knihkupectví, 
kde podepsal několik svých knih. Hlavním smyslem těchto návštěv byla snaha projevit zájem a podporu 
drobných živnostníků  a podnikatelů. 
 
   Z řeznictví Sup a synové přešel pan prezident do Waldesova muzea na Čechově náměstí, kde sídlí Galerie 
DESET. Průvodcem mu byl ředitel galerie František Vlach. Na uvítanou všem přítomným zazněly tóny skladby 
Svítání od Jaroslava Ježka. Václav Klaus byl starostou Milanem Richterem představen osobnostem kulturního, 
politického a společenského života Prahy 10 a společně s nimi si prohlédl exponáty galerie. Jako dárek galerie si 
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odnesl obraz a barevnou litografii z dílny Františka Vlacha. Poté si prezident promluvil například s ředitelem 
městské policie Josefem Farkašem či hercem Lubomírem Lipským.  
 
  Jedním z posledních zastavení prezidenta republiky byla společnost Pražská energetika v ulici Na Hroudě, 
kde si pohovořil se zaměstnanci. 
 
  Úplně poslední akci v tomto dlouhém a teplém dni  byly Májové slavnosti  v areálu Hamr Sport 
v Záběhlicích. Vzácná návštěva tak odstartovala tradici a Májové slavnosti se v Praze 10 budou odehrávat 
každým rokem. 
   Všechny přítomné pozdravili ve svých vystoupeních prezident Klaus a starosta desáté městské části Milan 
Richter. V areálu Sportcentra proběhla prezidentská autogramiáda knih Rok první a Evropa Václava Klause. 
Druhá jmenovaná publikace byla vydána u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie. Pan prezident 
zde podepisoval nejen své knihy, ale třeba i své fotografie vystřižené z novin. 
   Letošní první historický ročník Májových slavností byl nabitý zajímavým programem a pro všechny 
návštěvníky byl zdarma. Kromě reprodukované hudby účastníci zhlédli hudební vystoupení skupin Professor 
Revival Band a vrcholem večera byla skupina Black Milk. Dívčí trio pak předalo starostovi Prahy 10 jako dárek 
podepsané nové CD se svými nahrávkami.  Skupina dozpívala někdy kolem 19:30. Velký ohlas mělo toto 
vystoupení hlavně mezi dětmi, které vyvolávaly své oblíbenkyně a chtěly od nich podpisy. 
  Průběžně fungoval stánek, kde si návštěvníci mohli nechat vyložit budoucnost z křišťálové koule či ďáblových 
obrázků přední české kartářky paní Hollitzerové, která byla připravena ve stanu  u Baby Jagy. Pro nejmenší 
fungoval dětský koutek a soutěže ve vrtění v kruhu, v házení míčků do panáků, švihadla a v házení mobilu do 
koše. Všichni si pak mohli vyzkoušet soutěž v jízdě na elektroskútrech.  
   Sezení bylo oproti normálnímu provozu posíleno o sezení na antuce jednoho kurtu. Dokonce se přidalo jedno 
občerstvení na tenisovém kurtu, ale i tak stáli návštěvníci ve frontách. Počasí se naštěstí podařilo. Sluníčko 
svítilo a ještě kolem 18. hodiny bylo příjemných 20ºC.   
  Po koncertu skupiny Black Milk nastoupil mistr světa v práskání bičem Pavel Votápek. Jeho představení 
skončilo před půl devátou. Tou dobou přihlížejících ubylo. Pak nastoupily mažoretky RIO.  Po nich následoval 
další sled písniček a nakonec měl proslov pan starosta Milan Richter, který předal šek na 13 330 Kč občanskému 
sdružení Hewer. Peníze byly vybrány za losy, které se během celé akce prodávaly. Tato částka šla na domácí 
asistenční a pečovatelskou službu. Občanské sdružení Hewer vzniklo v roce 1997 a snaží se pomáhat zdravotně 
postiženým občanům. 
   Následovalo vylosování  tří cen, které proběhlo v 21:15 u pódia.  3. cenou byl zahradní gril, který dostal 
šťastlivec s losem 0497. 2. cenou byla barevná  tiskárna od HP s digitálním fotoaparátem. Vítěz a majitel losu 
0111 se daru vzdal ve prospěch nadace Hewer. 1. cenou byl miniskútr. Pro něj si přišla desetiletá Terezka 
s losem číslo 1915.  
   Večer završila „oldies“ diskotéka a od 22 hodin byl závěrečný ohňostroj synchronizovaný s vážnou hudbou.  
 
 
 
 
  Již brzy se v novinách objevila i negativní odezva na místa, která navštívil Václav Klaus v Praze 10. Například 
to, že prezident měl autogramiádu v areálu Hamr sport, který byl   částečně postaven bez řádného povolení. 
Druhým místem, které nebylo úplně v pořádku, měl být  hotel Regina, kde prezident obědval. A právě ta část, 
kde byl pan prezident pohoštěn, nebyla kvůli sousedským sporům zkolaudována. 
  Reakce radnice byla ta, že obě zařízení byla  do programu návštěvy prezidenta zařazena proto, že patří k 
nejlepším v městské části. Například hotel Regina je dlouhodobě uznávaným hotelem, již dvakrát získal 
republikový titul hotel roku. Starosta Milan Richter řekl, že o žádných problémech kolem hotelu Regina neměl 
nejmenší povědomí. 
  Manažer Reginy Jiří  Marian potvrdil, že zmíněná část hotelu sice nemá kolaudační rozhodnutí, ale úřady již 
povolily její provozování povolením o dočasném užívání stavby. A že  jde čistě o sousedské spory, které se 
táhnou řadu let. Úřad již čtyřikrát vydal kladné rozhodnutí, nikdy však zatím nenabylo platnosti, protože se 
sousedi odvolávali. V případě centra Hamr sport však byly v minulosti postaveny některé tenisové kurty bez 
patřičných stavebních povolení. Úřad dokonce hodlal kurty nechat zbořit, nakonec majiteli udělil pokuty za více 
než milion korun. Tím se také celá věc urovnala. 
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Prahu 10 navštívili zástupci Prešova 
 
   Na pozvání starosty Prahy 10 Milana Richtera navštívil náš obvod v květnu primátor slovenského Prešova 
Milan Benč spolu se zástupci prešovského zastupitelstva. (Partnerské vztahy mezi Prešovem a Prahou 10 se 
datují již od roku 1992. V posledních čtyřech letech se nejvíce rozvíjejí styky mezi základními a středními 
školami formou aktivní účasti na sportovních akcích, na mezinárodních fotbalových a volejbalových turnajích.) 
 
   Delegace dorazila 6. května a byla přijata na radnici, pak odjela do hotelu Regina. Večer se delegace zúčastnila 
hokejového zápasu, který se odehrál v Sazka Areně v rámci  pražského mistrovství světa v hokeji. V pátek 7. 
května  byla na programu  návštěva Pražského  hradu a Domu s pečovatelskou službou ve Zvonkové ulici v 
Praze 10, dále návštěva  Střediska informací o rozvoji Prahy 10, kde slovenská delegace zhlédla výstavu na téma 
„Návrh zástavby – centrum Malešice. Potom byl naplánován přejezd do Českého Krumlova. V sobotu  
8. května byla prohlídka Českého Krumlova – města i zámku. Po návratu do Prahy byla naplánována  slavnostní 
večeře v hotelu Regina. 9. května pak  odjela delegace dopoledne zpět. 
 

Program návštěvy oficiální delegace primátora Prešova Ing.Milana Benče  
čtvrtek 6. 5. – neděle 9. 5.2004 

 
 
čtvrtek 6. 5.:  
         
cca 15:00- 16:00        př í jezd   d e l e g a c e . Přijetí na radnici P10 ( radniční salonek)  
 
 16:00                         odjezd do hotelu. U bytování v Hotelu Regina, Konojedská ul., Praha 10  
17:00 – 18:00             večeře (hotel Regina)  
18:00         odjezd z hotelu na  hokej (Sazka ARENA)  
 
 
pátek 7. 5.:  
 
8:00- 9:00                 snídaně v hotelu Regina       
  
09:00       odjezd z hotelu 
 
09:30 – 11:30           „Pražský hrad“ s prohlídkou 
 
12:15 – 13:15            oběd „Dům U Minuty“ 
 
14:30  – 15.30        návštěva DPS Zvonková 
 
15:30 – 16:00      prohlídka Střediska informací o rozvoji Prahy 10 
 
16:30                         zpět na hotel 
 
18:15                         odjezd do Českého Krumlova  
 
20:30                         příjezd do Českého Krumlova a ubytování v hotelu Gold  
 
20:30                         večeře (hotel Gold) 
 
 
sobota 8. 5.:          
 
9:00 – 10:00             snídaně (hotel Gold) 
 
10:00 -  11:30          prohlídka města a zámku 
 
11:30 – 12:30          oběd (hotel Gold) 
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12:30                        odjezd do Prahy  
 
19:00       slavnostní večeře se zástupci MČ P 10 – hotel Regina  
    
 
Neděle 9.5. 
 
8:00 – 9:00       snídaně (hotel Regina) 
 
9:15                          odjezd z hotelu 

 

Prahu 10 navštívil starosta dánského Ballerupu 
  Houslový přednes a výstava na téma „Ti, co rádi fotografují“ v Galerii DESET a dále návštěva Domu 
s pečovatelskou službou ve Zvonkové ulici patřily do programu, který radnice Prahy 10 připravila pro starostu 
dánského partnerského města Ballerup. Starosta Ove E. Dalsgaard navštívil desátou pražskou městskou část na 
pozvání jejího starosty Milana Richtera ve dnech 20. až  23.května.  
Začátek mezinárodní spolupráce mezi Prahou 10 a Ballerupem se datuje od roku 1992. V roce 1999 bylo na 
radnici desátého pražského obvodu otevřeno Koordinační centrum Ballerup - Praha.  
 
 
 
 
Program návštěvy oficiální delegace z Ballerupu :    čtvrtek 20.05. – neděle 23.05.2004. 
 
 
čtvrtek 20.05.:         
 
14:15   p ř í l e t   d e l e g a c e   (Smartwings) – starosta, tajemník a radní. Uvítání na letišti. 
 
15:00   odjezd z letiště do hotelu     
 
15:45   ubytování:  Hotel Regina, Konojedská ul., Praha 10 
 
16:15    odjezd od hotelu 
 
17:00 – 18:00 Staroměstská radnice – Brožíkova síň. Oficiální přijetí náměstkem primátora 

JUDr. Petrem Hulinským 
 
18:30   zpět na hotelu  
 
19:00   z hotelu 
 
19:10   Bowling   O v č í n. Večeře a bowling se zástupci Prahy 10  
 
 
pátek 21.05.:          
 
09:00   odjezd z hotelu 
 
09:15 – 09:25  Koordinační centrum Ballerup – Praha 10 
 
09:30 – 10:30  přijetí na radnici P10 (salonek) 
 
11:00 – 12:00  Waldesovo muzeum + houslový koncert   
 
12:15 – 13:15  oběd  U Krbu  
 
13:15 – 14:15  prezentace školy U Krbu  (praktické maturity) 
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14:30 – 15:30   DD Zvonková 
             
16:00    v o l n ý   p r o g r a m      
 
19:00   slavnostní večeře se zástupci P 10 – hotel Regina    
 
 
 
 
 
sobota 22.05.:          
 
09:00    odchod z hotelu na metro Skalka         
 
09:30   Můstek 
 
10:00   Orloj – Staroměstské nám. 
 
10:15   Týn - Ungelt - Pařížská -  Josefov - Klementinum - Karlova 
 
11:45 – 13:00  oběd ve městě      
 
13:00   procházka přes Karlův most k malostranským zahradám 
 
14:00   zahradami nahoru do zahrady Na valech 
 
14:45   Pražský hrad a Staré zámecké schody 
 
16:00 – 17:30  Národní muzeum – "Výstava o vodě"   UNESCO 
 
18:00   hotel     
 
19:30   z hotelu na metro Skalka 
 
20:00   Metro Staroměstská   
 
20:15   Restaurant Zlatý dvůr, Husova 9, Praha 1 - Live Jazz     
 
po večeři:  Procházka v centru Prahy  
    
 
 
neděle 23.05.:          
 
08:30   odjezd z hotelu 
 
09:30   check-in Ruzyně    ( 10:35 -  o d l e t   d e l e g a c e ) 
 
 
 
 
 

Spolupráce Prahy 10 a Ballerupu v roce 2 0 0 4 
 

 
- březen 2004: dva fotbalové týmy z Ballerupu trénovaly  na Slávii a odehrály s ní  přátelský  zápas  
 
- duben 2004: jedna třída ze školy Parkskolen navštěvuje ZŠ Gutova 
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- 30. duben 2004: Ballerupský školní orchestr zastupuje Dánsko na EU scéně na Můstku a 
                              vystupuje na akci United Islands v den našeho přistoupení k EU. 
 
- květen 2004:  oficiální delegace z Ballerupu na návštěvě Prahy 10 
 
- červen 2004: účast ballerupské mládeže na fotbalovém turnaji pořádaném Prahou 10 
 
- září 2004: návštěva Prahy 10 - Ballerupský smyčcový orchester – koncerty 
 
- září 2004: návštěva Prahy 10 - Daňový orgán pro stížnosti - v čele se starostou Ove E. 
                   Dalsggardem 
 
- říjen 2004: účast ballerupské mládeže na volejbalovém turnaji pořádaném Prahou 10 
 
- 13. října 2004: velká výstava o Ballerupu na Praze 10 –  zahájila zástupkyně starosty Ballerupu paní Grethe  
                           Larsen 
 
- 14.října 2004: začala výstava fotografií Fotoklubů partnerských měst Ballerup – Praha 10. Skovlunde 
Amator Photo Club a 1. Český klub fotografů amatérů Nekázanka.  
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1.2) STAROSTA 
 
   Milan Richter je nejmladším pražským starostou od roku 1922. Vede druhou největší a věkovým 
průměrem nejstarší městskou část Prahy.  Je členem ODS. 
 

Setkání se starostou 
  Jednou z akcí, které se pan starosta pravidelně účastní, je setkání občanů  se starostou. Ty se konají na radnici 
jednou za měsíc. „Dny pro občany Prahy 10“ se těší zájmu obyvatel a o všechny stanovené termíny na setkání se 
starostou byl enormní zájem. Tento projekt radnice Prahy 10 odstartovala v červnu roku 2003 v rámci politiky a 
plnění předvolebního slibu o „otevřeném a přátelském úřadu“. 
  Dny pro občany má Milan Richter 1x měsíčně od 13,00 - 16,00. S tím, že pokud bude mít někdo akutní 
problém, který nelze odložit, tak je možné si domluvit schůzku i v jiný den. Zástupce starosty Bohumil Zoufalík 
má dny pro občany dvakrát měsíčně.  Schůzka je samozřejmě možná i s ostatními místostarosty. Případně po 
sdělení problému v sekretariátu starosty mohou v mnoha případech pomoci  i vedoucí jednotlivých odborů na 
městském úřadě. 

 
Akce pod záštitou starosty 

  Mnohé akce se konají jen díky podpoře pana starosty Milana Richtera, který nad nimi přebírá záštitu. Jsou to 
nejrůznější sportovní a kulturní akce, které se na Praze 10 konají. Tento seznam  by byl jistě dlouhý, ale je to 
například Pražská snítka, 21. června se uskutečnilo hudebně zábavné odpoledne v rámci Svátku hudby, jsou to 
komorní koncerty, soutěž „Ti, kteří rádi fotografují“, jež se konala v Galerii DESET, Stodola 2004, Schodišťák 
2004, Běh pro Paraple, Mistrovství republiky „PLAMEN“. 
  Ze sportovních akcí – např. 13. 6. předával starosta Milan Richter poháry vítězům prvního mistrovství ČR 
v terčové lukostřelbě, 19. června zase pod záštitou starosty proběhl Turnaj slabozrakých kuželkářů. Pod záštitou 
starosty proběhlo  ME v lakrosu nebo skatebordové závody  ve skateparku u ZŠ Gutova. 
 

 
O putovní Pohár starosty Prahy 10 

 
  Volejbalový turnaj „O putovní Pohár starosty Prahy 10“ se konal v květnu  na  hřišti PVK Olymp Praha ve 
Vršovicích. Vítězkám, kterými se stalo družstvu starších žákyň ZŠ Vladivostocká pod vedením trenérky Jany 
Pospíšilové, předal putovní Pohár starosta MČ Prahy 10 Ing. Milan Richter a místostarosta Ing. Vladimír Novák. 
Jednalo se již o II. ročník žákovského turnaje pořádaný pod záštitou starosty. Cílem jeho uspořádání je nejen 
měření sil mezi jednotlivými školami, ale i vytváření mimoškolních aktivit pro mládež. Na prvních třech místech 
se umístily v následujícím pořadí školy: Vladivostocká, Gutova a Ekogymnázium. 
 
 

Starosta vítá nové občánky i gratuluje k výročím 
 
 V únoru např. přivítal  starosta Milan Richter osmadvacet nových občánků. A na malé slavnosti obdaroval děti 
pamětním listem, pražským grošem, dárkovým poukazem a světle modrými nebo růžovými botičkami. 
Nezapomněl ani na maminky, kterém dostaly květiny. 
  Pan starosta nezapomíná ani  na seniory slavící význačná jubilea, jak je poznamenáno v kapitole o obecním 
úřadu Prahy 10. 
 

Starosta Milan Richter na stopě zločinu 
 
   2. listopadu  starosta Milan Richter a radní Tomáš Hrdlička pracovali do půl třetí v noci na radnici, kde se 
zdrželi kvůli volbám do Senátu.  Potom se ještě  rozhodli, že zkusí jakousi inspekci  po Praze  10. O tom, jak to 
v nočních ulicích vypadá, si mohli udělat představu již v Jerevanské ulici.  Zde totiž zahlédli  muže, jak se 
pokoušel vloupat do zaparkovaného auta. Nedaleko byl komplic a hlídal. Oba muži se pokusili utéct a naskočili 
do noční tramvaje jedoucí přes Kubánské náměstí do Strašnic. Leč tam se už lapkové  nedostali. Starosta i radní 
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muže pronásledovali autem. Na zastávce Kubánské náměstí si na ně počkali a oba vytáhli ven. Pak již stačilo 
zavolat městskou policii, která během chvíle dorazila. Následně si zadržené převzala republiková policie. 
  Jeden ze zadržených pachatelů ve věku 29 let byl jen měsíc propuštěný z vězení, kde seděl za majetkovou 
trestnou činnost – především za vykrádání aut.  Druhý den po zajištění byl obviněn a čekal na zrychlené soudní 
řízení. Jeho společník byl však propuštěn, neměl prý s vloupáním nic společného. 
 
  Kromě zde zmiňovaných činností se pan starosta účastní pravidelných tiskových konferencí, kde  seznamuje 
přítomné novináře s činností Úřadu Prahy 10. Nebo například přímo na Štědrý den, tedy  24. prosince,  navštívil 
Milan Richter  domovy důchodců a předal dárky seniorům. 
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1.3) RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 
  
    V roce 2004 se konalo 23 pravidelných zasedání rady a 4 mimořádné schůze Rady MČ Praha 10. 
Schůze se konají v Radničním salónku, který je v budově B v 5. patře. 
 

Termíny schůzí Rady m. č. Praha 10 na rok 2004: 
 
1. mimořádná schůze Rady m. č. Praha 10 konaná dne 5. 1. 2004 od 13,00 hodin 

 
1. schůze Rady m. č. Praha 10 konané dne 12. 1. 2004 od 13,00 hodin 

 
2. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 26. 1. 2004 od 13,00 hodin 
 
3. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 9. 2. 2004 od 13,00 hodin 
 
4. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 23. 2. 2004 od 13,00 hodin 

 
5. schůze Rady MČ Praha 10 konané ve čtvrtek 4. 3. 2004 od 13,00 hodin 

 
6. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 22. 3. 2004 od 13,00 hodin 

 
7. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 5. 4. 2004 od 13,00 hodin 

 
8. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 19. 4. 2004 od 13,00 hodin 

 
2. mimořádná schůze Rady MČ Praha 10 konaná ve čtvrtek 29. 4. 2004 od 13,00 hodin 

 
9. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 3. 5. 2004 od 13,00 hodin 

 
10. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 17. 5. 2004 od 13,00 hodin 

 
11. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 1. 6. 2004 od 13:00 hodin 

 
12. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne- 14. 6. 2004 od 13,00 hodin 
 
3. mimořádná schůze Rady MČ Praha 10 konaná v pátek 18. 6. 2004 od 10,00 hodin 
 
13. schůze Rady MČ Praha 10 konané v úterý 29. 6. 2004 od 13:00 hodin 

 
14. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 12. 7. 2004 od 13:00 hodin 

 
4. mimořádná schůze Rady MČ Praha 10 konaná ve středu 21. 7. 2004 od 13,00 hodin 

 
15. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 30. 8. 2004 od 10:00 hodin 

 
16. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 6. 9. 2004 od 13:00 hodin 

 
17. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 20. 9. 2004 od 13:00 hodin 

 
18. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 4. 10. 2004 od 13,00 hodin 

 
19 schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 18. 10 2004 od 13,00 hodin 

 
20. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 1. 11. 2004 od 13:00 hodin 

 
21. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 15. 11. 2004 od 13:00 hodin 

 
22. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 29. 11. 2004 od 13:00 hodin  
 
23. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 13. 12. 2004 od 13:00 hodin    
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1.4) ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 
 
  Zasedání zastupitelstva  se konala v těchto termínech: 22.1., 18.3., 31.5., 28.6., 16.9., 9.12.  31. května to 
bylo zasedání slavnostní věnované návštěvě prezidenta. Zasedání zastupitelstva se koná vždy v  zasedací 
místnosti Úřadu městské části Praha 10 v 1. patře budovy „B“, Vršovická 68, Praha 10. 
 
 

8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 se uskutečnilo  
22. ledna 2004 od 13. 00 hodin. 

 
 Program  stanovila Rada městské části Praha 10 usnesením č. 2 dne 5. 1. 2004: 
 
Přítomno 40 členů. 3 se omluvili, 2 se nedostavili. 

 

Program: 

1. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 22. schůze RMČ dne 3. 11. 2003 do 24. schůze RMČ dne 1. 12. 2003 

2. Informace o plnění úkolů plynoucích z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 

3. Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2004 

4. Informace o realizaci prodeje pozemku parc. č. 806/630 o výměře 17 775 m2 v k. ú. Malešice, Praha 10  

5. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10, číslo 31/12/2002 ze dne 19. 9. 2002 a návrh na směnu 
věcí z vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 10, a to pozemků parc. č. 1/2, k. ú. Strašnice, parc. č. 
1509/2, k. ú. Vršovice, parc. č. 1140/2, k. ú. Vršovice a parc. č. 2950/14, k. ú. Michle, vše v Praze 10, za 
pozemek parc. č. 806/307, v Praze 10, k. ú. Malešice, který je ve vlastnictví Pražské energetiky, a. s., se 
sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10 

6. Návrh na přidělení grantů pro oblast využití volného času dětí a mládeže, prevence před drogami, alkoholem a 
jinými návykovými látkami a oblast sociální péče, zdravotnictví a pomoc ostatním skupinám obyvatel pro 
rok 2004 

7. Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2004 

8. Návrh na změny ve složení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 

9. Návrh na změny ve složení finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 

10. Dotazy a informace členů zastupitelstva 

 

Samotné jednání probíhalo takto: 
 
   Zastupitelé na svém 8. zasedání schválili rozpočet městské části Prahy 10 na rok 2004. Rozpočet na rok 2004 
je vyrovnaný ve výši 506.437.000 korun a hlasovalo pro něj sto procent zastupitelů. Přes 13 miliónů korun chce 
dát radnice Prahy 10 na výstavbu bytů na půdách v letošním roce. Dále se počítá i se 169 milióny korun na 
opravu bytového fondu. Peníze půjdou na dokončení rekonstrukce Bezručových sadů, jež započala v roce 2003. 
Sedm miliónů dostane léčebna dlouhodobě nemocných v Obloukové ulici, 60 miliónů Centrum sociální 
ošetřovatelské pomoci. Mzdové náklady na 395 úředníků se pohybují kolem 100 miliónů korun, což je asi o 25 
miliónů méně než minulý rok. Největší položku na straně příjmů tvoří dotace od magistrátu, která dosáhla 226 
miliónů korun.  
 
 Zastupitelé dále schválili směnu pozemků v Malešicích, čímž se urychlí  podepsání smlouvy s vítězem soutěže 
na výstavbu Centra Malešice. Dále návrh na přidělení grantů pro oblast využití volného časů dětí a mládeže, 
prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami a oblast sociální péče, zdravotnictví a pomoc 
ostatním skupinám obyvatel pro rok 2004. 
  Odsouhlasen byl také návrh na stanovení paušální částky 160 korun za hodinu jako náhrady výdělku 
prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním 
nebo obdobném poměru pro rok 2004.  
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9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 se konalo 18. 
března 2004 od 13,00 hodin 

 
Navrženým programem  byly body,  které stanovila Rada městské části Praha 10 usnesením č. 119 ze dne 4. 3. 
2004 
 
Přítomno 40 členů. 3 se omluvili, 2 se nedostavili. 
 

Plánovaný program: 

1. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 25. RMČ dne 15. 12. 2003 do 3. schůze RMČ dne 9. 2. 2004 

2. Informace o plnění úkolů plynoucích z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 
3. Návrh na zřízení nové příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19, se sídlem 

101 00 Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19 a na nové znění zřizovacích listin 

4. Významné stavby na území městské části Praha 10 za rok 2003 

5. Návrh na prodej podílu, id. 1/8 na bytových jednotkách č. 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/5, 1070/6 a 1070/8, 
společných částech domu č. p. 1070, ul. Dykova 13 a pozemcích parc. č. 2832, 2833 a 2834, vše v k. ú. 
Vinohrady 

6. Návrh na prodej domu č. p. 599, ul. Na Třebešíně č. o. 24 a pozemku parc. č. 1441 a nájem pozemku parc. č. 
1442, k. ú. Strašnice, Praha 10 společnosti Conexim Trade, spol. s r. o. se sídlem Mezi Sklady 3/107, Praha 
4, IČ 25085301 

7. Informace o přípravě dalšího prodeje domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 
8. Návrh na založení společnosti Praha 10, Majetková, a. s. 
9. Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 v roce 2004 

10. Dotazy a informace členů zastupitelstva 

 

Nakonec bylo na 9. zasedání Zastupitelstva částečně pozměněn program: 
Ing. Richter podal návrh na vypuštění bodu č. 6 z návrhu programu (prodej domu v ul. Na Třebešíně) a dále 
podal návrh na doplnění programu o následující body: 
Návrh na zrušení části usnesení RMČ č. 120 ze dne 4. 3. 2004 
– zařazen jako bod 6 
 
Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků v lokalitě mezi 
ulicemi Bohdalecká a Křeslická, v katastrálním území Vršovice 
- zařazen jako bod 7 
 
Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2239/35 
o výměře 19 m2– zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2239/39 o výměře 19 m2– zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 2240/2 o výměře 92 m2– ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2443/17 o výměře 107 m2- trvalý 
travní porost, parc. č. 2443/18 o výměře 342 m2- trvalý travní porost a parc. č. 2443/19 o výměře 18 m2- trvalý 
travní porost, vše v katastrálním území Vršovice. 
- zařazen jako bod 8 
 
Návrh na bezúplatný převod nemovitostí z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví hlavního města Prahy, správy městské části Praha 10, a to budovy č. p.. 1162, ul. Jakutská č. or. 4 
a budovy č. p.. 1393, ul. 28. Pluku č. or. 22a, vše v katastrálním území Vršovice 
- zařazen jako bod 9 
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Samotné jednání probíhalo následovně: 

   
   Jelikož bylo na zasedání přítomno několik občanů, začíná se bodem číslo 10, aby spoluobčané nemuseli čekat 
až na konec jednání. 

 
   Informace o bodu číslo 10, a tedy o přípravě dalšího prodeje domovního fondu svěřeného městské části Praha 
10 se ujímá předkladatel a zástupce starosty pan Zoufalík. Vysvětluje situaci s privatizací. V 90. letech 
privatizace začala. Další prodej domovního fondu bude pokračovat i dál, přestože se již privatizace na Praze 10 
ukončila. Letos se počítalo s 3 500 žádostmi, které se podaly do 22.11. 2001. Musel se připravit prodej domů. 
Proto bylo uloženo Radě, aby vypracovala prováděcí  předpis, kde by se řešili žádosti z let 1992 až 22.11.2001. 
 
 
   Bouřlivou debatou prošel bod číslo 3 (Návrh na zřízení nové příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 10, 
U Roháčových kasáren 19, se sídlem 101 00 Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19 a na nové znění 
zřizovacích listin). Předkladatelem byl zástupce starosty Mgr. Vladislav Lipovský. Důvodem vzniku 
příspěvkové organizace Školní jídelna je, že se ušetří finanční prostředky a že není v současné době 100% 
vytíženost školních jídelen, že se v rámci EU mění hygienické předpisy. Úkolem škol není vaření, ale 
vzdělávání. Vznikla by jedna příspěvková organizace, která by vše řídila centrálně. Nově jmenovaný ředitel této 
organizace by pak předložil koncepci na fungování  všech  jídelen  v celé  Praze 10.  Tento  nový systém  by  
sjednotil i nabídku jídel (na 7 školách si žáci vybírají jen ze dvou jídel) a cenu jídel. Po výměně názorů se 
nakonec odhlasovalo, že zřídit. 
 
 
   Bod číslo 11. Návrh na založení společnosti Praha 10, Majetková, a. s. Předkladatelem je Ing. Antonín 
Weinert, CSc., zástupce starosty. V debatě se  jedná o připomínky spíše  technického rázu a po poradách 
s právníky se vypouštějí některé body ze smlouvy. Byly podány návrhy na členy dozorčí rady: Ing. Milan 
Richter, Emil Dejmek, PhDr. Andrea Křížková, Ing. Antonín Weinert, CSc., Ing. Vladimír Novák, Ing. Kamil 
Janovský. 39 zastupitelů bylo pro návrh, tím  vznikla akciová společnost Majetková, jejímž jediným akcionářem 
je Praha 10. Dohodlo se i  převedení potřebných financí na účet společnosti. 

 
   V 16:15 se zasedání ukončilo. 
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10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 konaného dne  
31. května 2004  v zasedací místnosti. Jedná se o slavnostní 

zasedání, jejímž bodem číslo jedna je příjezd pana prezidenta 
Václava Klause s chotí. 

 
 
39 přítomných zastupitelů, 4 se nedostavili, 2 omluveni. 
 
Zasedání zahájil v 9:30 hodin z pověření starosty pan Marek Šmíd. 
 
Schválení programu 
Pan Marek Šmíd navrhl program slavnostního zasedání: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Ověření zápisu 
4. Vystoupení prezidenta České republiky 
5. Diskuse 
6. Závěr 
 
 
Průběh zasedání: 

Pan Marek Šmíd před příchodem prezidenta republiky seznámil přítomné s časovým harmonogramem 
návštěvy prezidentského páru. 
 

Pan Marek Šmíd předal řízení zastupitelstva starostovi městské části, který přivítal prezidenta republiky 
s chotí a požádal jej úvodních slovo. 

 
Vystoupení pana prezidenta. 

 
Starosta MČ představil prezidentovi republiky jednotlivé předsedy politických klubů, náměstka primátora 

a významné členy Zastupitelstva městské části Praha 10 kteří seděli v první řadě. 
 

   Starosta MČ vyzval přítomné k dotazům. Své otázky přednesli zastupitelé: Ing. Malypetr, CSc., p. 
Kratochvíl (se ptá na přímou volbu prezidenta. Později má ještě jeden dotaz na pana prezidenta, to jak se mu líbí 
dnešní vláda.), Ing. Luhanová, pí Čunátová (se ptala na tzv. Benešovy dekrety). Na jejich jednotlivé dotazy pan 
prezident odpověděl. 
  

Po této diskusi se prezidentský pár zapsal do pamětní knihy a prezident republiky převzal dary z rukou 
starosty (pamětní medaili a pečetní prsten se znakem městské části). Livia Klausová převzala květiny. Pamětní 
medaile byly předány též doprovodu prezidenta republiky, členům Zastupitelstva městské části a vedoucím 
odborů ÚMČ. 

Prezident republiky dodatečně představil svůj doprovod, který tvořili: pan  Jiří Franc – ředitel správy 
Pražského hradu, pan Ladislav Jakl – ředitel sekretariátu prezidenta republiky, Jindřich Forejt – ředitel protokolu 
prezidenta republiky, paní Eva Blašková – tajemnice Livie Klausové, paní Alena Veliká – pracovnice tiskového 
odboru a Boris Šťastný – pracovník Nadačního fondu manželů Klausových. 
 

Prezident republiky se svým doprovodem opustil jednací sál a řízení zastupitelstva se ujal Ing. Weinert, 
CSc., zástupce starosty, který všechny přítomné pozval na májové slavnosti, které se konaly v Záběhlicích u 
Hamerského rybníka. 
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11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 se konalo  dne  
28. června 2004. 

 
Přítomno 39 členů.Omluvilo se 5 členů a nedostavil se 1 člen ZMČ.  
 
Program: 
Ing. Richter podal návrh, na doplnění programu o následující body: 
- Informace o smluvních vztazích k pozemkům parc. č. 1872/1, 1872/2, 2208/1, 2208/3, 1870 a 1867 v kat. úz. 

Vršovice, Praha 10  
- zařadit jako bod 24 

 
- Návrh záměru na výstavbu sportovního areálu – fotbalového stadionu na území MČ Praha 10 za účasti MČ 

Praha 10  
- zařadit jako bod 25 

 

1.  Návrh kandidátů na přípravné řízení pro volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 

2.  Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 4. schůze dne 23. 2. 2004 do 10. schůze dne 17. 5. 2004 

3.  Informace o plnění úkolů plynoucích z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 

4.  Návrh „Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“  

5.  Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 
1327/1 o výměře 321 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1310/1 o výměře 354 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří a parc. č. 1311/2 o výměře  537 m2, ostatní plocha – zeleň, vše v k. ú. Vršovice 

6.  Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 
2308/9 o výměře 92 m2, zahrada, v k. ú. Záběhlice 

7.  Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 2241 
o výměře 2 623 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Vršovice 

8.  Návrh na bezúplatný převod nemovitostí z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví hlavního města Prahy, správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2078/166, parc. č. 
2078/167, parc. č. 2078/168, parc. č. 2078/198, parc. č. 2078/199, včetně budov na nich postavených  a 
pozemků parc. č. 2078/229, parc. č. 2078/323, parc. č. 2078/394, vše v k. ú. Záběhlice, které užívá ZŠ 
Jahodová č. pop. 2800 a dále pozemků parc. č. 2244/133, parc. č. 2244/171, parc. č. 2244/177, parc. č. 
2244/180, parc. č. 2244/252, vše v k. ú. Strašnice  a pozemků parc. č. 806/314, parc. č. 806/453, vše v k. ú. 
Malešice, které užívá ZŠ Hostýnská č. pop. 2100 

9.  Návrh na postoupení pohledávky na nájemném a úhradě služeb spojených s užíváním bytu č. 3 v obytném 
domě č. p. 261, v k. ú. Strašnice, Praha 10, ulice Mirošovická č. o. 6 

10. Návrh na postoupení pohledávky na nájemném a úhradě služeb spojených s užíváním bytu č. 6 v obytném 
domě č. p. 719, v k. ú. Vršovice, Praha 10, ulice Bulharská č. o. 31 

11. Závěrečný účet hospodaření městské části Praha 10 k 31. 12. 2003, včetně informace o rozpočtových 
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění 

12. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2004, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených 
Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění 

13.  Návrh nového znění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP 

14. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 4021/10, v k. ú. Strašnice, o výměře 136 m2, do podílového 
spoluvlastnictví Vlastimily Balcarové, bytem Zelená 944/5, Praha 6 a Ing. Vladimíra Melicha, bytem Pod 
Zavíračkou 93, Hradišťko - Pikovice, každému podílem 1/2  

15.  Návrh na prodej podílu, id. 3/4 domu č. p. 371, ul. Černomořská 16, včetně příslušenství a pozemku parc. č. 
172, vše v k. ú. Vršovice 

16. Návrh na odkoupení částí pozemků parc. č. 336/1 a 336/2, v Praze 10, k. ú. Záběhlice, od společnosti 
SKANSKA CZ, a. s., se sídlem Kubánské náměstí 11/1391, Praha 10, IČ 26209535 
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17. Návrh na využití předkupního práva MČ Praha 10 ke spoluvlastnickému podílu paní Ing. Michaely 
Vodákové na domě č. p. 195, ul. Donská 3, jeho příslušenství a pozemku parc. č. 247, vše v k. ú. Vršovice 

18.  Návrh na prodej id. 1/2 části pozemku parc. č. 458 o výměře 3 m2, v k. ú. Záběhlice, do vlastnictví pana 
Tomáše Slance, bytem Konviktská 15, Praha 1 

19.  Návrh na prodej pozemku parc. č. 2061 o výměře 173 m2 – zastavěná plocha pod bytovým domem č. p. 388, 
ul. Petrohradská č. o. 22, vše v k. ú. Vršovice, společnosti GPŠT, s. r. o., se sídlem Praha 10, Petrohradská 
388/22, IČ 25 73 82 83, za kupní cenu 600 310,- Kč 

20.  Návrh záměru na využití budov uvolněných v rámci změn v síti základních a mateřských škol zřízených MČ 
Praha 10   

21. Informace o činnosti v oblasti protidrogové prevence a léčby drogových závislostí v rámci městské části 
Praha 10 a hlavního města Prahy v roce 2003 

22.  Informace o novele nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

23. Zpráva o plnění plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za II. 
pololetí 2003 

24.  Informace o smluvních vztazích k pozemkům parc. č. 1872/1, 1872/2, 2208/1, 2208/3, 1870 a 1867 v kat. 
úz. Vršovice, Praha 10  

25. Návrh záměru na výstavbu sportovního areálu – fotbalového stadionu na území MČ Praha 10 za účasti MČ 
Praha 10  

26. Dotazy a informace členů zastupitelstva 
 
Samotné jednání probíhalo následovně: 
   Jednání Zastupitelstva se zpozdilo díky davům přítomných obyvatel. Občané chtěli vědět, jak se bude vyvíjet 
situace s byty  (privatizace). Všechna místa k sezení byla obsazena a nebylo skoro místo k procházení. Několik 
lidí se nevešlo do sálu, tak stáli na chodbě. Skoro 100 lidí stálo vevnitř. 
Zasedání zahájil ve 13:05 hodin Ing. Milan Richter, starosta, a řídil jeho průběh. 
   Jedním z nejdůležitějších a určitě nejočekávanějším bodem tohoto zasedání Zastupitelstva byl bod číslo 4 - 
Návrh „Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“. Materiál byl projednán 
radou a předložen písemně panem Zoufalíkem, ten však byl nemocen, proto ústně jej uvedl pan Hrdlička. Při 
vysvětlování situací ohledně domovního fondu začal pan Hrdlička kreslit na tabuli. To však začal šum mezi 
lidmi, neboť všichni neviděli. Pan starosta se omluvil, že není větší prostor v budově a zasedání zastupitelstva se 
konají vždy zde. Na tabuli zakreslil pan Hrdlička průměrný dům, který má odhadní cenu 5 milionů. A na tomto 
průměrném domě, s průměrnými neplatiči, ukázal výpočet ceny bytu, který zastává radnice. S tím, že kdo si 
nebude chtít dům koupit, tak nemusí a  bude pak osloven ještě později po dvou letech. Ve výsledku, když se 
tento typ výpočtů převedl do praxe, tak není žádný byt, který by měl přes 6 tisíc na metr čtvereční. Bylo i slíbeno 
otevření linky, kde se lidé mohou ptát na svůj určitý byt. S tím, že se do budoucna budou pronásledovat a dávat 
k soudu neplatiči. První občané odcházejí. 
 
Pak následovala diskuze, které se zúčastnili: 
p. Mgr. Ekstein – OPR, Ing. Březina, Ing. Kaňák, MUDr. Šťastný, Čunátová, Ing. Richter, JUDr. PhDr. Choděra, 
Kratochvíl, Dimitrovová. Občané Prahy 10 - Ing. Novák, Štěpánková, Ing. Maršík, Ing. Babič, Ing. Gabrhel, Ing. 
Vindiš, Veselý, Ing. Machoňová.  Ing. Stárek – OST a Ing. Filipec. 
 
  Již z počtu vyjmenovaných osob je vidět, že diskuze byla živá a dlouhá. Největší výhrady měli zástupci KSČM. 
Na dotazy odpovídal převážně pan Hrdlička, který měl i závěrečné slovo. Potom dostali možnost  i občané, aby 
se zeptali. Někteří měli dotazy, někteří si stěžovali (např., že by cena bytu v panelovém domě měla být levnější, 
když má dům trhliny), ale ozval se i jeden hlas, který poděkoval za to, že se privatizace uskutečnila. Došlo 
k hlasování. 5 zastupitelů se zdrželo hlasování, ostatních 33 bylo pro. Bylo 15:50 a nejtěžší bod programu tohoto 
zastupitelstva byl schválen. Vyhlásila se pětiminutová přestávka. Prořídlé davy občanů odměnily své zastupitele 
potleskem a opustily jednání. 
 
  Bod číslo 10 – Návrh na postoupení pohledávky na nájemném a úhradě služeb spojených s užíváním bytu č. 6 
v obytném domě č. p. 719, v k.ú. Vršovice, Praha 10, ulice Bulharská  č.o. 31 –nebyl schválen. Pro byli jen tři 
zastupitelé. 
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  Bod číslo 25 – Návrh záměru na výstavbu sportovního areálu – fotbalového stadionu na území MČ Praha 10 za 
účasti MČ Praha 10. I tento bod nakonec vyvolal rozruch v jednání. Nejednalo se však o odkup pozemků 
Bohemians, ale toto zasedání mělo pouze rozhodnout, jestli se má připravit kupní smlouva a jestli má MČ Praha 
10 o tyto pozemky zájem. 29 hlasů bylo pro a 1 se zdržel hlasování. 
 
 
   Na konci jednání popřál Pavel Kratochvíl všem přítomným hezkou dovolenou. Pan starosta Ing. Milan Richter 
připomněl, termín dalšího zasedání a ukončil 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 v 18.05 hodin. 
 
 
 Podrobnosti k historii privatizace. 
  Na konci roku 2001 byla privatizace ukončena (probíhala po domech). Praha 10 vlastnila původně 23 tisíc bytů, 
v současnosti má 10 500.  Jenže na radnici byl ještě seznam 3 500 bytů z 211 domů, jejichž nájemci požádali o 
privatizaci včas, ale privatizace již neproběhla. Nové vedení radnice – členové ODS – chtěli tuto křivdu napravit, 
a tak se naplánovala další etapa privatizace. Cena za metr čtvereční se různí podle jednotlivých domů, cena 
průměrná se pak pohybuje okolo 5 až 7 tisíc korun za metr čtvereční. Schválením tohoto bodu se tedy splnil plán 
radnice, ale práce ještě není u konce. Musí se ještě dořešit technické detaily, jakými jsou pasportizace 
jednotlivých typů domů, znalecké posudky, rozdělení v listu vlastnictví na bytové jednotky s pozemky a přesná 
kalkulace ceny za metr čtvereční. Po naplnění těchto kroků budou jednotliví žadatelé písemně informováni o 
ceně svého bytu a požádáni o vyjádření, zda jejich zájem o privatizaci za daných podmínek trvá. Městská  část  
také nabídla pomoc případným zájemcům s možnostmi hypotékového financování. Privatizace těchto 3500 bytů 
z 211 domů se plánuje asi na tři roky, potom zůstane Praze 10 v držení přibližně 7 000 bytů. 
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12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 se konalo dne  
16. září 2004 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 10 

 
Přítomno 39 členů.Omluvilo se 6 členů ZMČ.  
 
 
Program: 
 
  Původní plán programu byl pozměněn a doplněn o body : Číslo 2 - Návrh kandidáta na přípravné řízení pro 
volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10. Číslo 8 - Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 10, a  to pozemků parc. č. 765/1 o výměře 2 893 m2 - ostatní plocha, parc. č. 765/2 o 
výměře 613 m2 – ostatní plocha, parc. č. 766/2 o výměře 186 m2 - zastavěná plocha, parc. č. 779/2 o výměře 60 
m2 – zahrada, parc. č. 778 o výměře 152 m2 – zastavěná plocha, vše v katastrálním území Malešice. Číslo 20 - 
Návrh na posunutí termínu splatnosti nájemného za rok 2004 společnosti DELVITA, a. s. Číslo 26 - Návrh na 
uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání. 
 
1.   Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 pro funkční období 2004 - 2008 
2.   Návrh kandidáta na přípravné řízení pro volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 
3.   Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 11. schůze dne 1. 6. 2004 do 4. mimořádné schůze dne 21. 7. 2004 
4.   Informace o plnění úkolů plynoucích z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 
5.  Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č.  

4021/1 o výměře 11 270 m2, ostatní plocha, zeleň, v katastrálním území Strašnice 
6.  Návrh na udělení souhlasu s odejmutím nemovité věci ze správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. 

č. 1224 o výměře 2 894 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Strašnice 
7.  Návrh záměru nabytí nemovité věci z majetku ČR – PEZ, s. p., v likvidaci, do vlastnictví hl. m. Prahy –        

správy městské části Praha 10 formou dobrovolné dražby, a to pozemku parc. č. 1873/106 o výměře 94 m2 – 
ostatní plocha, v k. ú. Vršovice 

8.   Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a  to pozemků parc. č. 
765/1 o výměře 2 893 m2 - ostatní plocha, parc. č. 765/2 o výměře 613 m2 – ostatní plocha, parc. č. 766/2 o 
výměře 186 m2 - zastavěná plocha, parc. č. 779/2 o výměře 60 m2 – zahrada, parc. č. 778 o výměře 152 m2 – 
zastavěná plocha, vše v katastrálním území Malešice  

9.   Informace o přípravě záměru na výstavbu sportovního areálu – fotbalového stadionu na území MČ Praha 10 
za účasti MČ Praha 10 

10. Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 9/11/2004 ze dne 18. 3. 2004 k návrhu na založení 
společnosti Praha 10 – Majetková, a. s. 

11. Návrh na založení společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.  
12. Návrh na změnu rozpočtu 2004 
13. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2004, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených 

Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění 
14. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1107 o výměře 438 m2 a části pozemku parc. č. 1121 o výměře 120 m2, 

v Praze 10, k. ú. Vršovice, dle geometrického plánu č. 882-025/2004 ze dne 26. 4. 2004 nově označené 
jako pozemky parc. č. 1121/1 a parc. č. 1121/6, společnosti Agentura NOVÝ DOMOV 2000, spol. s r. o., 
se sídlem Vinohradská 25/35, Praha 2, IČ: 25103491, za celkovou kupní cenu, která činí 3 500 000,- Kč 

 
15. Návrh na prodej podílu id. 1/8 domu č. p. 1026, ul. Ruská 166, včetně příslušenství a pozemku parc. č. 

1588/1, vše k. ú. Vršovice 
16. Návrh na využití předkupního práva MČ Praha 10 k id. 1/48 domu č. p. 658, ul. Mrštíkova 39, jeho 

příslušenství a pozemků parc. č. 1019/2 a 1019/12, vše v k. ú. Strašnice 
17. Informace o dalším postupu při realizaci prodeje pozemku parc. č. 806/630 o výměře 17 775 m2 v k. ú. 

Malešice, Praha 10 
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18. Návrh na využití předkupního práva k ideálním 7/64 nemovitostí, domu č. p. 195, ul. Donská 3, jeho 
příslušenství a pozemku parc. č. 247, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10 

19. Návrh na zrušení části bodu I. usnesení ZMČ č. 11/16/2004 k návrhu na prodej id. 1/2 části pozemku parc. č. 
458 o výměře 3 m2, v k. ú. Záběhlice, do vlastnictví pana Tomáše Slance, bytem Konviktská 15, Praha 1 

20. Návrh na posunutí termínu splatnosti nájemného za rok 2004 společnosti DELVITA, a. s.  
21. Návrh na úpravu znění Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 
22. Návrh na bezúplatný převod movitého majetku ZŠ Omská zřizované MČ Praha 10 do majetku hl. m. Prahy 
23. Návrh na sloučení MŠ, Praha 10, Rembrandtova 2/2240, IČ: 67774679, s  MŠ, Praha 10, Štěchovická 

4/1981, IČ: 70924279, v nástupnickou organizaci MŠ, Praha 10, Štěchovická 4/1981, IČ: 70924279, 
s odloučeným pracovištěm v ul. Rembrandtova 2 

24. Informace o využití budov uvolněných v rámci změn v síti základních a mateřských škol zřízených MČ 
Praha 10 

25. Návrh na zrušení příspěvkové organizace Divadlo Solidarita 
26. Návrh na uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání   
27. Návrh na prodej pozemků parc. č. 2839/2 o výměře 210 m2, parc. č. 2839/3 o výměře 207 m2, parc. č. 2839/4 

o výměře 210 m2 – zastavěné plochy pod bytovými domy č. p. 1905, 1906, 1907, ul. Štěchovická č. o. 13, 
15, 17 a parc. č. 2839/5 o výměře 347 m2 – zastavěná plocha – společný dvůr, vše v k. ú. Strašnice, 
Domovnímu družstvu Štěchovická 13, 15, 17, IČ: 63082586, se sídlem Praha 10, Štěchovická č. p. 
1905/13, za kupní cenu 1 574 620,- Kč 

28. Návrh na uzavření dohody o splátkách a o prominutí příslušenství dluhu se společností Prostor, spol. s r. o. 
29. Informace o probíhajících jednáních k řešení smluvních vztahů k pozemkům parc. č. 1867,  1870, 1872/1, 

1872/2, 2208/1, 2208/3, a  v kat. úz. Vršovice, Praha 10 a pozemkům parc. č. 1872/4, 1872/7, 2206/ a 
2206/7 v kat. úz. Vršovice, Praha 10 

30. Dotazy a informace členů zastupitelstva 
 
Samotné jednání probíhalo následovně: 
   Zasedání zahájil ve 13:05 hodin starosta Ing. Milan Richter a řídil jeho průběh. V „Návrhu na změnu rozpočtu 
2004“ v bodě číslo 12 se projednávalo zvýšení rozpočtu nad očekávání. Celková suma se navýšila o nákup dárků 
na soutěže, obec nedostala dotace na rekonstrukci Bezručových sadů a zvednulo se DPH. Navíc se ještě 
plánovalo organizování  vánočních trhů a výběrové řízení na ostrahu MÚ P10. V bodu číslo 21 - Návrh na 
úpravu znění Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 - se nově do smluv 
zakomponovala možnost zveřejnění neplatičů a kauce, ze kterých by se dlužné částky čerpaly. V dalších bodech 
se pak zastupitelé zabývali kroky na přípravu záměru podpořit výstavbu fotbalového stadionu tím, že připraví 
ekonomické a pozemkové prostředí. Městská část však stadion financovat nebude. Zastupitelé také schválili 
zrušení společnosti Praha 10 – Majetková a založili stejnojmennou společnost s novými stanovami a majetkem 
60 miliónů korun. Odsouhlasili formální sloučení MŠ Rembrandtova a Štěchovická, které budou mít společný 
management a zrušení příspěvkové organizace Divadlo Solidarita. 
  V bodě číslo 30, který se zabývá dotazy, se ptala občanka Prahy 10 na situaci kolem polikliniky Malešice. Dále 
v tomto bodě seznámil pan starosta členy zastupitelstva s jednotlivými kandidáty, kteří kandidují ve volbách do 
Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě 22. Seznámil přítomné také s tím, že je přítomen pan Jaromír Štětina 
kandidující za Stranu zelených a chce se přítomným představit. Požádal přítomné o hlasování o možnosti 
vystoupení pana Jaromíra Štětiny, které bylo posléze umožněno. J. Štětina ve svém projevu poprosil zastupitele 
o technickou pomoc při konání předvolebních mítinků a vyzval politické protivníky k říznému, leč korektnímu 
politickému boji. 
  Pan starosta na úplný závěr poděkoval všem za účast a pozval členy zastupitelstva na Svatováclavské slavnosti 
25. – 26. září na Čechově náměstí a v kostele Svatého Václava. Konec 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 
byl v 17:20 hodin. 
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13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 probíhalo dne  
9. prosince 2004 

 
Přítomno 42 členů ZMČ. Omluvili se 2 členové ZMČ, 1 zastupitel se nedostavil. 
 
 
Původní  program byl pozměněn o tyto body: 
Ing. Richter podal návrhy na změny v  programu: 
- Návrh na zrušení Polikliniky Malešice, příspěvkové organizace, se sídlem  Praha 10, Malešice, Plaňanská 

573/1, PSČ 108 00, IČ: 68407599 
- zařadit jako bod 1 

 
- Návrh kandidáta na přípravné řízení pro volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 

- zařazen jako bod 2 
 
- Návrh na iniciaci jednání s MHMP o změně struktury dotačních vztahů mezi MHMP a městskými částmi 

- zařazen jako bod 3 
 
- Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2004 

- zařazen jako bod 25 
 
- Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za I. pololetí 2004 

- zařazen jako bod 26 
 
Ing. Richter navrhl stažení bodu z programu jednání  
- Návrh na mezipoložkový přesun investičních výdajů na neinvestiční  výdaje v odvětví 0521 – sociální věci 

(LDN Vršovice) 
 
Ing. Weinert, CSc. navrhl stažení bodu z programu jednání 
- Návrh na prodej ideální 1/2 domu č. p. 963, Užocká 4, a pozemku parc. č. 1544 vše Praha 10 k. ú. Vršovice 
 
p. Zoufalík navrhl změnu pořadí projednávaných bodů, a to: 
bod 21 projednat jako bod 19 
bod 19 projednat jako bod 20 
bod 20 projednat jako bod 21 
 
 
Skutečný program vypadal následovně: 
 

1. Návrh na zrušení Polikliniky Malešice, příspěvkové organizace, se sídlem  Praha 10, Malešice, Plaňanská 
573/1, PSČ 108 00, IČ: 68407599 

2. Návrh kandidáta na přípravné řízení pro volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 

3. Návrh na iniciaci jednání s MHMP o změně struktury dotačních vztahů mezi MHMP a městskými částmi 

 
4. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 15. schůze RMČ dne 30. 8. 2004 do 20. schůze RMČ dne 1. 11. 2004 
 
5. Informace o plnění úkolů plynoucích z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 

6. Příprava záměru na výstavbu sportovního areálu – fotbalového stadionu na území MČ Praha 10 za účasti MČ 
Praha 10  

7. Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 4077/2 
o výměře 13 734 m2, ostatní plocha, zeleň, v katastrálním území Vinohrady a parc. č. 1658/2 o výměře 
402 m2, ostatní plocha, zeleň, v katastrálním území Vršovice 
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8. Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a  to pozemku parc. č. 
2177/1 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Vršovice 

9. Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a  to pozemku parc. č. 
2247/2 o výměře 109 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Vršovice 

10. Návrh na schválení souhlasného prohlášení sepsaného mezi městskou částí  Praha 10 a Českou republikou, 
zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k ideální  3/16 pozemku parc. č. 115 a k 
ideální 3/16 pozemku parc. č. 116, v k. ú. Vršovice 

11. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2004, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených 
Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění 

12. Informace o výsledcích provedené inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2003, kde subjektem 
hospodaření je městská část Praha 10, nebo právnická osoba zřízená nebo založená městskou částí Praha 10 

13. Návrh na změnu Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými MČ Praha 10 

14. Návrh na prodej spoluvlastnického podílu MČ Praha 10, ideální 1/3 domu č. p. 447, Petrohradská 9, a 
pozemku parc. č. 2054 vše Praha 10 k. ú. Vršovice, formou společného prodeje celku těchto nemovitostí 
třetí osobě 

15. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 3099/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 558 m² 
v Praze 10, k. ú. Michle, do vlastnictví pana Karla Hrbka, bytem Na Slatinách 1463, Praha 10 

16. Návrh na pronájem a návrh na prodej pozemků parc. č. 3000 o výměře 329 m² a parc. č. 3001 o výměře 330 
m², druh pozemků zastavěná plocha a nádvoří, včetně objektů na nich umístěných, a to č. p. 461 a č. p. 462 
v Praze 10, k. ú. Michle, společnosti POWER products, s. r. o. se sídlem Sedmidomky 457, Praha 10 

17. Návrh záměru prodeje pozemků parc. č. 1867 o výměře 1 856 m², parc. č. 1870 o výměře 3 598 m², parc. č. 
2208/1 o výměře 1 964 m² a částí pozemků dle G. P. č. 888 – 35/2004 ze dne 9. 8. 2004 nově označených 
jako parc. č. 1872/1 o výměře 9 205 m², parc. č. 1872/9 o výměře 2 470 m² a parc. č. 2208/4 o výměře 585 
m² vše v Praze 10,  k. ú. Vršovice 

18. Návrh záměru řešení smluvních vztahů k pozemkům parc. č. 1867, 1870, 1872/1, 1872/2, 2208/1, 2208/3 v 
kat. úz. Vršovice, Praha 10 a pozemků parc. č. 1872/4, 1872/7, 2206/6 a 2206/7 v kat. úz. Vršovice, Praha 
10  

19. Návrh Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace 

 
20. Návrh na zrušení předkupního práva k domu č. p. 730, ul. Vršovická č. 6, k. ú. Vršovice, v Praze 10 

21. Návrh na odpis promlčené pohledávky vzniklé z důvodu nezaplaceného nájemného za užívání nebytového 
prostoru firmou ELKA PRINT panem Liborem Karáskem  

22. Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek plynoucích z nebytových prostor na základě specifikace 
provedené OPR  

23. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2004 

24. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2004 v odvětví 0022 – sociální dávky 

25. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2004 

26. Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za I. pololetí 2004 
27. Dotazy a informace členů zastupitelstva 
 
Samotné jednání probíhalo následovně: 
 
 Zasedání zahájil ve 13:05 hodin starosta  Ing. Milan Richter a řídil jeho průběh. 
  Také toto zasedání mělo jedno ožehavé téma, jeden problémový bod. Jednalo se o „Návrh na zrušení 
Polikliniky Malešice, příspěvkové organizace, se sídlem  Praha 10, Malešice, Plaňanská 573/1“. Poliklinika 
Malešice se měla probírat později, ale na nátlak hlučícího davu byl pozměněn program a  tento bod se přesunul 
jako číslo jedna. Zástupy občanů z Malešic také dorazily díky článku v novinách Praha 10, kde chybou redakce 
či šéfredaktora, bylo uvedeno, že se ruší Poliklinika Malešice. V článku tedy vypadlo, že se ruší příspěvková 
organizace Poliklinika Malešice. Zástupci radnice se snažili občany přesvědčit, že vypsání výběrového řízení 
bylo správnou cestou, že Praha 10 bude díky tomu mít lékárnu s nonstop provozem i lékařskou službu první 
pomoci a že ve výběrovém řízení ze tří subjektů vyhrála společnost STS, která bude za nájem platit 5,5 milionu, 
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zatímco dříve se platilo jen 4 miliony. Díky tomu se může za 5 milionů zachovat Lékařská služba první pomoci a 
za 2,5 milionu lékárna s nonstop provozem. Jenže tyto argumenty občas zanikaly v křiku přítomných občanů. 
Lidé se bojí, že firma STS nedodrží smlouvu a Polikliniku Malešice opravdu zruší. To potvrzují i jakousi 
smlouvou, v které se prý píše o menším počtu ordinací, a že se smlouva sice po roce prodlouží, ale už tam není 
nic o podmínkách. Tuto smlouvu pak předávají panu Kaňákovi. Radní však ujišťují, že každá změna podléhá 
konzultacím s radnicí, což je i uvedeno ve smlouvě. A pokud společnost STS podmínky nedodrží, bude jí 
vypovězena smlouva, což firmu bude stát kauci – 5,5 milionu korun. Byl podán  návrh, aby byla přerušena  
diskuze a mohli promluvit občané, což je jednohlasně schváleno. Vystupují občané, ale i zástupkyně pana 
Štětiny, která ubezpečuje občany, že pan Štětina se o to zajímá a chce, aby se zveřejnily podmínky a výsledky. 
Padají i ostrá slova. Lidé se bojí, že firma STS udělá z polikliniky kanceláře, atd. Vystupuje i zástupce STS, 
který je přerušován lidmi, ale potvrzuje, že nevidí důvod, proč by firma měla od smlouvy odstoupit. Potom se 
dává  hlasovat a návrh na zrušení příspěvkové organizace Poliklinika Malešice prošel – hlasovalo pro něj 41 
zastupitelů. Jen budoucnost ukáže, kde byla pravda. 
 
  Bod číslo 3  byl  „Návrh na iniciaci jednání s MHMP o změně struktury dotačních vztahů mezi MHMP a 
městskými částmi“.Dotace od Magistrátu nemají strukturu. Takže pak vychází, že na občana dostává Praha 10 – 
2076 Kč. A Praha 1 třeba 5035 Kč. Proto je snaha o lepší a spravedlivější rozdělení. 
 
  Pan starosta popřál  k narozeninám paní zastupitelce MUDr. Evě  Stříteské, která na zasedání dorazila, i přesto, 
že měla horečku. 
 
  Na konci zasedání pan starosta poděkoval všem za účast a upozornil, že další zasedání zastupitelstva se bude 
konat dne 17. 2. 2005. 13. zasedání Zastupitelstva bylo ukončeno v 18 hodin a 10 minut. 
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1.5) ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 
 
 
 

Setkání jubilantů na radnici Prahy 10 a výročí občanů 
 
   Na Úřadu  městské části Prahy 10 (v Radničním salonku) se konají pravidelně setkání s jubilanty. Obyvatelé 
Prahy 10, kteří slaví devadesáté nebo pětadevadesáté narozeniny, jsou zde přijati a zástupce úřadu jim 
poblahopřeje k jejich jubileu. Samozřejmě důvodem k oslavě jsou výročí narozenin i ještě starších občanů. 
Popřát jim k jejich výročí často přichází i starosta Milan Richter.  
 
  18. ledna oslavila 104. narozeniny paní Zdenka Pollaková a stala se tak nejstarší obyvatelkou Prahy 10. 
K jejímu výjimečnému výročí ji mimo jiných popřál i starosta Prahy 10 Milan Richter. 
  Paní Pollaková se narodila v roce 1900 a patří mezi 18 obyvatel Prahy 10, kterým je sto nebo více let. I když 
paní Pollaková příliš nemluví, poručila si k slavnostnímu přípitku  sekt; v současné době je jubilantka upoutána 
trvale na lůžko. 
  V dětství vychovávala paní Pollaková své dva sourozence, během svého života pobývala v Praze, na východním 
Slovensku, v Jugoslávii, Francii a v USA. Působila také jako členku Kruhu občanů ČR vyhnaných r. 1938 
z pohraničí, velice obdivovala Matku Terezu a sama se snažila podporovat její snažení drobnými příspěvky. Do 
pensionu při Domově důchodců v Praze 10 Malešicích nastoupila v roce 1994. 
   
 
   Jedenáct jubilantů, kteří v měsíci lednu 2004 oslavili své devadesáté nebo pětadevadesáté narozeniny, se ve 
čtvrtek 29. ledna sešlo v Radničním salonku Úřadu  městské části Prahy 10, kde je přivítal místostarosta 
Bohumil Zoufalík a popřál jim vše nejlepší k narozeninám. Pro jubilanty byla přichystána  oslava s předáním 
dárků a občerstvení. 
 
 
     Paní Teodora Dimitriada oslavila 18. února 100. narozeniny. Ke gratulantům se připojil i starosta Milan 
Richter, s nímž si připila tradiční řeckou metaxou. Jubilantka pochází z Řecka a do ČR se přestěhovala se svojí 
rodinou v roce 1949. Téměř celý život pracovala v zemědělství. Od roku 1982  bydlí v Praze 10, kde se o ni stará 
její dcera. 
  
 
   Osmnáct jubilantů z našeho obvodu, kteří v březnu a dubnu oslavili devadesáté nebo pětadevadesáté 
narozeniny, se v úterý 9. března sešlo v Radničním salonku Prahy 10  na malé oslavě. Vše nejlepší k jubileu jim 
popřál místostarosta Bohumil Zoufalík, který také vyslechl a zodpověděl dotazy týkající se bydlení, úklidu 
veřejných prostranství, bezpečnosti a sociálních záležitostí. Kromě občerstvení radnice pro oslavence přichystala 
i drobné dárky. 
 
 
  V pondělí 20. června se úctyhodného jubilea dočkala obyvatelka Domova důchodců ve Sněženkové ulici 
Božena Soukupová, která oslavila 101 let.  
 
  Ve středu 23. června sté narozeniny oslavila Libuše Málková. Ta se může pochlubit rozvětvenou rodinou; 
pochází totiž z osmi sourozenců, má dvě dcery, tři vnuky a šest pravnoučat. Původně bydlela v Golčově 
Jeníkově, pak krátce v Soběslavi a od roku 1932 už jen v Praze 10 na Zahradním Městě. Hodně zdraví oběma 
oslavenkyním popřáli a květinu s dárkovým balíčkem předali starosta městské části Praha 10 Milan Richter a 
člen zastupitelstva Jan Malypetr. 
 
 
  Sté narozeniny oslavily na konci září dvě obyvatelky Prahy 10, Marie Bradáčová a Božena Plachá. Za úřad 
desáté městské části jim osobně pogratulovali starosta Milan Richter a zastupitel Jan Malypetr. Marie Bradáčová 
oslavila sto let 24. září. Božena Plachá  27. září.  
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   Nejstarší olympijský vítěz František Čapek se dožil devadesáti let. Jelikož tento slavný kanoista bydlí ve 
Vršovicích, byl pozván 12. října na radnici Prahy 10, kde mu s předstihem poblahopřál i starosta desáté městské 
části  Milan Richter.  František Čapek zvítězil v roce 1948 na 14. olympijských hrách v Londýně v 
desetikilometrové kanoistické disciplíně. Letos sice prodělal dvě mozkové mrtvice a obtížně se pohybuje, ale i 
přes tento handicap dokáže velmi  poutavě vyprávět historky ze své dlouholeté sportovní kariéry. Stal se mj. 
sedminásobným mistrem republiky. Svou sportovní kariéru před lety zakončil jako armádní sportovec –trenér v 
hodnosti podplukovníka. Pod jeho sportovním velením ostatně působil i otec dvojnásobného olympijského vítěze 
Martina Doktora.  A jak se vlastně dostal František Čapek ke kanoistice ? Stála za tím náhoda. Původně  byl 
řecko-římský zápasník a boxer, teprve  zlomená noha ho v  18 letech  dovedla k tomuto sportu a k prvnímu 
mistrovskému titulu, který vybojoval o dva roky později.  

 
  Narozeniny se slaví i v čase vánočním. Proto místostarosta Ing. Vladimír Novák (ČSSD) navštívil paní Jiřinu 
Marešovou, členku aktivního protifašistického odboje a nositelku řady významných vyznamenání, která slavila 
85. narozeniny. Za okupace paní Marešová studovala na vysoké škole obchodní. Její odbojová činnost začala 
současně s uzavřením vysokých škol a následnými represemi proti studentům. V roce 1942 už věděla, že je 
hledána gestapem, ale přesto v odbojové činnosti pokračovala. Odbojová skupina, pro kterou pracovala i paní 
Marešová, působila v domě na Ruské ulici č.14.  Kromě jiného se zde ilegálně vyráběly výbušniny a zápalné 
krabice, které potom odbojáři používali k protinacistickým akcím.  
 

 
Komplexní přehled  bytového fondu, který spravuje MČ Praha 10 
 
   Městská část vytvořila v prostorách radnice nový archiv, do kterého se postupně přesouvala dokumentace  
týkající se bytového fondu a fondu nebytových prostor, které jsou ve správě úřadu.  Jedná se  o 10.500 spisů. Od 
počátku  září 2003 do poloviny ledna 2004 předávaly správní firmy AUSTIS, CENTRA, IKON a TOMMI 
HOLDING všechny doklady k domům a bytům. Převzetí a následné ukládání spisů organizačně zajišťoval odbor 
hospodářské správy. Odbornými garanty byli referenti odboru obecního majetku a odboru správy majetku.  
   Údaje o jednotlivých domech a bytech, které byly takto získány, budou využity při práci úředníků či například 
právníků. Díky novému archívu se  zrychlí vymáhání pohledávek a přidělování bytů.  Právě pohledávky byly 
jedním z důvodů celé akce. Dokud byly originály na různých místech, tak se k nim právníci, jež zastupovali 
obec, těžko dostávali. Kdysi vymáhala  pohledávky soukromá společnost, ale systém se  neosvědčil. 
   Díky tomu se zjistilo, že neplatiči dluží 70 milionů korun nájemného a dalších 140 milionů na úrocích. Jelikož 
se nikdo na úřadě tomuto problému systematicky nevěnoval,  narostly dluhy do takovýchto rozměrů.  Téměř 80 
procent dlužníků  však není v tíživé finanční situaci, ale prostě jen neplatí. Chroničtí neplatiči nyní musí počítat 
s tím, že  se případy bude zabývat soud a následně musí počítat s hrozbou vystěhování. Praha 10 za poslední dva 
roky vystěhovala 75 dlužníků.  
   Radnice tak mohla podat v letošním roce kolem 300 žalob na neplatiče nájemného.  
 
 

Test úředníků na Praze 10 
 
  Mladá fronta Dnes zadala agentuře Positive, aby po telefonu otestovala práci úředníků na pražském magistrátu 
a radnicích městských částí Prahy 1 až Prahy 10. U úředníků se mělo hodnotit ohlášení do telefonu, kvalita 
odpovědi, vystupování, atmosféra a ukončení telefonátu. Úředníci z Prahy 10 sice patřili mezi špičku v tom, že 
dokázali ve většině případů rychle a správně poskytnout potřebné informace, pracovníci agentury Positive je 
však zařadili na poslední místo v atmosféře a vystupování. 
  V celkovém průměru nakonec tedy  obsadila Praha 10 společně s Prahou 8 až šesté a sedmé místo.Výsledkem 
celé akce byla snaha zlepšit vystupování úředníků a zlepšit komunikaci po telefonu. Odezvu to mělo samozřejmě 
i na Praze 10.  Tajemník úřadu Martin Slavík si nechal zmíněný výzkum poslat, aby mohlo dojít k nápravě. Lidé, 
kteří v hodnocení dopadli špatně, byli napomenuti, nebo  dokonce finančně postiženi. 
   Už od roku 2000 musí  zaměstnanci Prahy 10 nosit viditelně své jmenovky, aby návštěvník věděl, s kým jedná.  
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Peníze od Magistrátu na granty v oblasti sportu 
 

     Praha 10 získala z rozpočtu hlavního města granty na rok 2004 v oblasti tělovýchovy a sportu na 115 milionů 
korun, což je o 10 milionů více než v roce 2003. V prvním kole grantového řízení pro sport a tělovýchovu přijala 
radnice 382 žádostí o příspěvek a členové grantové komise nakonec vybrali 259 projektů za více jak 61 milionů 
korun. V programech určených pro městské části, školy a školská zařízení rozhodovala komise o 107 došlých 
žádostech. Z nich vybrala 51 projektů za více jak devětatřicet milionů korun. Projekty, které komise vybrala, 
musela ještě schválit rada a poté zastupitelstvo. 
  Grantová komise vyšla vstříc třeba i Gymnáziu ve Voděradské ulici v Praze 10, které usilovalo o získání grantu 
na rekonstrukci podlahy tělocvičny ve výši 700 tisíc korun. Finance na opravu střechy obdržel také SK Actherm 
Vršovice. Podpořeny byly i další  sporty, jako např. basketbal, házená či atletika, při velkých sportovních 
areálech Slávia Praha a Bohemia Praha.  
 
 

Speciální výtah pro postižené na radnici  
 
  Postižení občané mohou od února  v budově Úřadu městské části Prahy 10 ve Vršovické ulici 68 využít 
speciální výtah. Je opatřen pohodlnou sklopnou sedačkou, zvukovým znamením  a ovládací prvky jsou doplněny 
symboly v Braillově písmu. 
 
 

Úklid chodníků na Praze 10 
    Praha 10 obhospodařuje jen asi jednu desetinu všech chodníků, zbytek zajišťuj Technická správa komunikací 
a soukromí majitelé domů. Úklid chodníků svěřila radnice třem firmám a ročně ji to stojí 12,5 milionu korun. 
Další tři firmy se starají o zeleň. 
 
 

Ocenění bezplatných  dárců krve 
 
  Na radnici Prahy 10 se předávají ocenění bezplatným dárcům krve. Tento slavnostní akt předávání zlatých, 
stříbrných a bronzových medailí prof. MUDr. Jana Janského bezplatným dárcům krve se uskutečňuje ve velké 
zasedací síni Úřadu městské části Praha 10. Medaile uděluje Český červený kříž, oblastní spolek Praha 10 a 
Benešova . 
 
   První ocenění v roce 2004 proběhlo 10. března v 15 hodin. Celkem 81 lidem předali zástupci Prahy 10 pamětní 
medaile Jana Jánského za dárcovství krve. Tyto medaile obdrželi jako ocenění ti bezpříspěvkoví dárci 
registrovaní Českým červeným křížem a kteří dosáhli stanoveného počtu odběrů krve.  
   Medaile předával zástupce starosty Ing. Vladimír Novák, který ve svém vystoupení všem přítomným 
poděkoval za vysoce humánní a společensky prospěšnou činnost, která pomáhá vrátit zdraví a často i život našim 
spoluobčanům. Setkání bylo ukončeno slavnostním přípitkem a neformální diskusí zúčastněných.  
   Místostarosta předal celkem 48 bronzových medailí, 28 stříbrných a pět zlatých. 
   
   
   Jak se vůbec přepočítají odběry na medaile? Za 10 bezpříspěvkových odběrů  se dostává bronzová plaketa, za 
20 bezpříspěvkových odběrů  je oceněním  stříbrná plaketa. Kdo uskuteční 40 bezpříspěvkových odběrů, získává  
zlatou plaketu. Za 80 bezpříspěvkových odběrů následuje zlatý kříž 3. třídy. 
 
   Akce se opakovala 19. května, kdy se již tradičně sešel místostarosta Prahy 10 Vladimír Novák 
s dobrovolnými dárci krve, aby jim předal medaile prof. MUDr.  Jana Janského. Během  tohoto slavnostního 
aktu bylo dárcům uděleno 41 bronzových, 31 stříbrných a pět zlatých medailí.   
 
   Další slavnostní akt předání zlatých, stříbrných a bronzových medailí dárcům krve se konal  13. října v 15 
hodin. Za městský úřad se ceremoniálu zúčastnila zastupitelka MUDr. Markéta Jirásková, která přítomným 
poděkovala za záslužnou činnost. Stejného poděkování se dárcům dostalo i za Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Prahy 10. 
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         Zpestřením akce bylo  vystoupení mladých umělkyň ze základních uměleckých škol z Prahy 10 a z Prahy 
4. Nakonec ještě následoval  slavnostní  přípitek a malé občerstvení. 
 
     24. listopadu mohl místostarosta Ing. Vladimír Novák společně se zástupci Českého Červeného kříže předat, 
kromě obvyklých bronzových, stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského, také vyznamenání 
Zlatého kříže II. stupně. Zatímco Zlatý kříž I. stupně se uděluje za 80 odběrů krve, na Zlatý kříž II. stupně je 
nutno mít   120 odběrů. 
    Tato vysoká vyznamenání jsou předávána výjimečně. Na území MČ Praha 10 jsou v současnosti registrováni 
jen 3 dárci vyznamenaní I. stupněm a 2 dárci II. stupněm Zlatého kříže. Vyznamenaný Karel Hovorka, který 
Zlatý kříž II. stupně obdržel, daruje krev více než 30 let.  
  Kromě zlatého kříže 2. třídy bylo předáno 47 bronzových. 26 stříbrných a 6 zlatých medailí. Setkání bylo 
zakončeno slavnostním přípitkem a neformální diskusí.  

 

Sčítání bezdomovců na  Praze 10 
  19. února se uskutečnil ojedinělý projekt na získání odhadu  počtu bezdomovců v Praze. Sčítací komisaři 
navštívili tento den večer vytipovaná nocležiště bezdomovců včetně prostředků MHD, nádraží a vestibulů stanic 
metra a zaznamenali počet lidí, kteří zde právě pobývali. Na celopražské úrovni se problematikou bezdomovců 
zabývá Městské centrum sociálních služeb a prevence, které požádalo městskou část Praha 10 o spolupráci. 
Radniční sociální odbor proto ve spolupráci se strážníky Prahy 10 připravil seznam míst, kde se v tomto obvodu 
bezdomovci zdržují. Na radnici akci koordinoval pracovník sociálního odboru, který poté získané údaje předal 
pověřenému zástupci Městského centra sociálních služeb a prevence.  
    Podle sčítání žije v Praze 3.096 zjevných bezdomovců. Z toho je  2.662 mužů a 434 žen. Sčítání bylo od 
začátku zaměřeno na zjevné bezdomovce, kteří žijí na ulici, v teplovodních kanálech, jeskyních a v případě 
nouze vyhledávají pomoc charitativních organizací. Sčítání ukázalo i na příčiny bezdomovectví. Na prvním 
místě hraje roli rozpad rodin, dále ztráta zaměstnání, často také různé psychózy. Mezi bezdomovci se objevuje 
stále více starších žen, které přišly o práci. Organizátoři akce – Arcidiecézní charita Praha, Armáda spásy, 
Městské centrum sociálních služeb a prevence a Naděje – uvažují o tom, že by se sčítání pro upřesnění údajů 
zopakovalo. 
 
 

Zřízení  „zelené“ linky 
   Zelenou telefonní linku s 24hodinovým provozem spustila na přelomu února a  března radnice Prahy 10. Na 
tuto linku mohou občané volat kdykoli své připomínky a podněty týkající se likvidace odpadů a čistoty na území 
naší městské části. Číslo linky je 267 093 725 a své připomínky lze zasílat také formou SMS na telefonní číslo 
736 499 364.  Tato  linka měla pomoci  zjednodušení komunikace  občanů s radnicí a pomoci řešit problémy 
v jejich okolí. Její zřízení se během roku osvědčilo a v mnoha případech linka  přispěla k rychlejšímu zajištění 
úklidu. 

 
 

Vítání občánků na Praze 10 
  
  Pravidelně pořádá Městský úřad Praha 10 vítání občánků. To se nekoná přímo na úřadě ve Vršovické 68, ale 
v nedaleké Magnitogorské ulici. Rodiče si odnesou z této slavnostní události dárky, které připravila radnice 
(např. poukázku na 200 Kč do DM, botičky, dukát a pamětní list), a fotografie dětí, které během vítání občánků, 
nafotí profesionální fotografka.  
 
   Celkem 77 nových občánků přivítala Praha 10 v průběhu měsíce března mezi své občany. Projev přednesl  
tajemník radnice Martin Slavík. Za celý rok 2004 pak bylo přivítáno celkem 564 nových občánků. 
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Francouzští studenti na radnici 
 
  Delegaci francouzských studentů přijal v březnu na radnici desátého pražského obvodu místostarosta Antonín 
Weinert. Tito studenti z francouzského Lyonu pobývají  v Praze  na výměnném studijním pobytu organizovaném 
ve spolupráci s gymnáziem Přípotoční. 
 

 
Radnice hledá nájemce Trmalovy vily, Divadla Solidarita a 

Kulturního domu Barikádníků 
 
  Radnice Prahy 10 vypsala počátkem dubna výběrové řízení na nájemce Trmalovy vily, Divadla Solidarita a 
Kulturního domu Barikádníků.  Obec si od nových provozovatelů slibovala zefektivnění činnosti zařízení. Chtěla 
docílit toho, aby příspěvky, které na tyto instituce vydává, byly co nejnižší. Nejdůležitějším kritériem při 
vybírání nájemců by měl být  projekt na druhé pololetí roku 2004 a  na rok 2005. Jelikož byl zájem minimální a 
městská část neměla z čeho vybírat,   musela  vypsat výběrové řízení na nájemníky Trmalovy vily a Divadla 
Solidarita v květnu podruhé. Tentokrát se již jednalo jen o tyto dvě významná centra kulturního dění v Praze 10. 
Kulturní dům Barikádníků se nakonec ponechal tak, jak fungoval. Zájemci se mohli písemně přihlásit do 22. 
června.   
   
  Vedení Trmalovy vily, ani vedení Divadla Solidarity se tento postup radnice nelíbil. A obávala se změny 
charakteru obou kulturních center. Radnice však tyto obavy vyvracela s tím, že chce, aby  obě zařízení dále 
sloužila lidem a kultura zde stále fungovala. Radnici i v druhém výběrovém řízení zajímal  přesně formulovaný 
záměr potenciálních nájemců na rok 2004 a na rok následující. Chtěla, aby v zařízeních byly divácky zajímavé 
programy, ale i pořady pro školy a seniory. Podle podmínek výběrového řízení by měl nový nájemce Divadla 
Solidarita zaručit rozvoj stávajících činností. Nadále by mělo Divadlo Solidarita pořádat již osvědčené dětské 
festivaly Pražská snítka a Pražské vajíčko.  
  Novým  nájemcem Divadla Solidarita se stala od začátku října společnost Divadlo Company.cz. Ta by se měla 
více orientovat i na dospělého diváka. Radnice si od nového nájemce slibuje i úspory finančních prostředků. 
Ročně se dotovalo Divadlo Solidarita dvěma milióny korun. Nyní se plánuje na rok 2005 900 tisíc z rozpočtu 
obce. A to na konkrétní projekty, třeba na besedy s dětmi, aby pak školáci nemuseli platit celou částku 
vstupného. 
  Změny nastaly i v případě Trmalovy vily ve Strašnicích, kterou postavil architekt Jan Kotěra pro rodinu ředitele 
obchodní školy Františka Trmala.  Výběrové řízení vyhrála agentura Avant Bozell., která naváže na tradiční 
program a bude se snažit o nový program v oblasti  architektonické a urbanistické. Navíc bude  usilovat o 
shromáždění a představení veškerých dostupných dokumentů o životě a díle architekta Jana Kotěry. 

 

 
 

Anketa o Strom roku 
 
  V České republice probíhala anketa „Strom roku“. Tato akce se koná od roku 2002, kdy ji poprvé na celostátní 
úrovni vyhlásilo ekologické sdružení  Nadace Partnerství. Účelem ankety je poukázat na význam stromů 
v životním prostředí. Soutěžní stromy se sbíraly i na Praze 10. Tipy se mohly posílat i elektronickou poštou nebo 
SMS zprávou. Mělo se uvést, kde se strom nalézá a o jaký strom se jedná. Příspěvků se na odboru životního 
prostředí sešlo  pouze cca od deseti občanů. Ze zaslaných příspěvků byla vybrána lípa velkolistá,  rostoucí v 
blízkosti ZŠ v ulici U Roháčových kasáren. Kmen stromu byl proměřen  ve výšce 130 cm, vyfocen a fotografie 
zaslána do celorepublikového výběru. Bohužel, tento strom se nevešel do užšího celorepublikového  finále, kam 
postoupilo  jen 12 vybraných stromů. 
   Stromem roku 2004 se stala šestikmenná lípa ze Zámrsku. 
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Středisko informací o rozvoji Prahy 10 
 
   Slavnostní otevření Střediska informací o rozvoji Prahy 10 proběhlo 9. dubna 2004. Tisková konference, která 
souvisela s otevřením střediska,  se konala 15. dubna v 10:15 v přízemí radnice, v budově B. Jeho provoz zahájil 
starosta Prahy 10 Milan Richter za účasti náměstka pražského primátora Jana Bürgermeistera. Účastnili se i 
místostarostové Ing. Antonín Weinert  a Ing. Vladimír  Novák, radní Tomáš Hrdlička, vedoucí odboru územního 
rozvoje Ing. arch. Kamil Kubiš a další. Přítomni byli zástupci Českého rozhlasu Regina, novin Praha 10, Práva, 
TV Praha, ČTK, Rádia Blaník, České televize – dokumentu. 
   
   Do střediska informací je bezbariérový přístup. Otevřeno je každé pondělí a středu od 8 do 12  a od 14 do 18 
hodin. Odborníci z odboru územního rozvoje zde odpoví zájemcům na otázky, které se týkají rozvoje Prahy 10. 
K dispozici jsou výkresy územního plánu pro Prahu 10, cenová mapa stavebních pozemků. Jsou zde počítače, na 
kterých se zájemci mohou dostat na vybrané internetové stránky. Tato služba má pomoci zapojit i ty občany, 
kteří běžně nemají přístup na internet. Jednou ze zpřístupněných stránek je i www.praha10.cz/rozvoj, kde se 
občan dozví o stavebním  rozvoji na Praze 10. 
   V těchto prostorách se budou konat i výstavy. První expozice se týkala projektu výstavby centra sídliště 
Malešice (byla zde od května). Plánují se tu i příležitostné prezentace a besedy k aktuálním tématům rozvoje 
Prahy 10. Přístup sem mají odborníci z úřadu Prahy 10, magistrátu, ale i laická veřejnost.  
   Při slavnostním zahájení měl proslov náměstek primátora Jan Bürgermeister, který tuto aktivitu radnice 
pochválil  a vyzdvihl ji jako vzor pro jiné městské části. Pak následovalo  spuštění prezentace. Jednalo se jen o 
zkrácenou verzi pro veřejnost. Jinak totiž tato prezentace na CD obsahuje informace na jednu hodinu  a obsahuje 
statistické údaje, projekty nových staveb, fotografie různých staveb  Prahy 10, informace o partnerech na rozvoji 
Prahy 10 a  informace o středisku. 
   Obdiv si určitě zaslouží vznik tohoto střediska, ale i rychlost jeho výstavby. Na začátku stál nevyužívaný 
vybydlený prostor, jehož bývalý nájemce neplatil nájem. V listopadu roku 2003 tedy došlo  k  rozhodnutí rady a 
v dubnu již bylo hotovo. Přetvoření do dnešní podoby stálo včetně zázemí přes milion korun.  
 
   V květnu zde byla otevřena první výstava, která se týkala dostavby centra sídliště Malešice; O té se mluví již 
od  šedesátých let, ale dodnes  se nic nezměnilo. Obec proto  před časem vypsala výběrové řízení na firmu, která 
budování zajistí, ovšem s vítězem se nedohodla. Následovala další soutěž, již vyhrála společnost České 
nemovitosti. Připravovaná výstavba vznikne na ploše cca 19 000 m². Záměr navrhuje polyfunkční centrum, které 
bude spojovat bydlení, obchod, služby a administrativu pro veřejnost. Projekt počítá s 650 byty i podzemním 
parkováním pro 960 aut. Ústředním prostorem centra se stane náměstí s obchody a službami včetně prodejen 
potravin, butiků, módních doplňků, knih, květin, dárků a sportovních potřeb, dále jsou zde plánovány služby 
jako restaurace, občerstvení, kavárna, cukrárna, lahůdky, bowling, fitness, kulečník, kadeřník, masáže, 
právnické, notářské či účetní firmy a pobočky finančních ústavů.  
 
  V červnu byla ve Středisku informací o rozvoji Prahy 10 nová výstava. Tentokrát byla tématem výstavba 
v Zahradním Městě. 
  V srpnu se zde objevily práce studentů ČVUT fakulty architektury, kteří zde vytvářeli urbanistickou studii 
Okolí stanice  metra Skalka. Některá řešení jistě nastínila nekonvenční pohled na toto území.Výstava byla první 
z připravované řady výstav k možnostem rozvoje Prahy 10. Pro velkou odezvu byla výstava prodloužena do 
konce října. 
 
 
   Další  výstava byla  od pondělí 8. listopadu na téma „ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU A DOPRAVY V 
POHYBU NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 10“ a prezentovala výsledky roční práce odborníků podle zadání městské 
části Praha 10. Jedná se o první ucelenou práci mapující stav a hlavní problémy parkování a dopravy 
(automobilová doprava, hromadná doprava osob, pěší a cyklistická doprava) na území Prahy 10.  
   Radnice považuje za nejdůležitější prioritu městskou hromadnou dopravu, cyklostezky a parkovací místa. Je si 
vědoma toho, že si řidiči stěžují na nedostatek parkovacích míst, proto chce, i díky této vytvořené studii, jednat 
do budoucna s investory, aby se v plánování počítalo s naddimenzovanými parkovacími místy. Radnice nechce 
zavést zóny placeného parkování. 
   Jaké změny čekají Prahu 10 v dopravě do budoucna ? Důležitou změnou bude například zprovoznění nové 
stanice metra při ulici Černokostelecká. Tato stanice bude konečnou  a bude využívat manipulační trať ze stanice 
Skalka do depa metra. Vybudování této stanice pak umožní přesunout autobusové terminály na okraj městské 
zástavby a tím omezit jejich negativní vlivy na životní prostředí Prahy 10. Jedná se hlavně o  terminály 
městských autobusů ze Skalky a meziměstských autobusů ze Želivského. Praha 10 očekává od nové stanice 
odlehčení ulic Černokostelecké, Úvalské a Na Padesátém a možnost nového využití ploch terminálu u stanice 
metra Skalka.  
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    Další plánovanou akcí  bude zavedení tramvaje do Malešic přes ulici Počernickou, která úzce souvisí  s 
připravovanou stavbou centra sídliště, nebo studie prodloužení metra A přes Zahradní Město do Hostivaře. Jde 
však o výhledový projekt, orientačně v období let 2010 až 2020. 
    Nedávno dokončená studie je výsledkem mnohaměsíční práce řady odborníků pod vedením vedoucího odboru 
územního rozvoje pana ing. arch. Kamila Kubiše.  Výstava se však snažila prezentovat výsledky srozumitelně a 
přehledně. Tato expozice ve Středisku informací o rozvoji Prahy 10 trvala do konce ledna roku 2005, do té doby 
se mohli i občané vyjadřovat ke koncepci dopravy v desátém pražském obvodě; svůj názor mohli vyjádřit v 
elektronické návštěvní knize přístupné přímo na výstavě nebo na webu Prahy 10 
(www.praha10.cz/rozvoj/navstevy.asp ).  
    
  
 
 

Počty úředníků v Praze 
 
   Přestože radnice v Praze chtějí snižovat stavy svých úředníků, ne všude se to daří naplňovat. Třeba  magistrát 
zaměstnával před dvěma lety něco přes osmnáct set pracovníků, letos jich má již o dvě stě víc. Více úředníků 
zaměstnávají také některé městské části, i když jejich představitelé tvrdí, že za to může reforma veřejné správy. 
Na radnicích dvaadvaceti pověřených městských částí připadá v průměru kolem dvou set obyvatel na jednoho 
zaměstnance. Nejvíce úředníků je na Úřadu městské části Prahy 1, kde připadá jeden zaměstnanec na téměř sto 
obyvatel. Někde se však počty zaměstnanců snižují, například na radnici Prahy 10 , kde  pracovalo začátkem 
roku 2004 jen 391  zaměstnanců,  zatímco před rokem  jich bylo o třicet víc (ke konci roku 2004 se pohyboval 
stav pracovníků úřadu kolem 375, což znamená pokles skoro o padesát zaměstnanců od voleb v roce 2002). 
 
 
 
   Následná tabulka ukazuje počty zaměstnanců úřadu v poměru k počtu obyvatel u 
magistrátu hl. m.  Prahy a u Prahy 10: 

 
 Počet 

zaměstnanců 
úřadu 

Počet 
obyvatel 

Rozpočet 
(výdaje 

v tisících) 

Počet obyvatel 
na jednoho 
úředníka 

Magistrát hl. m. 
Prahy 

 
2027 

 
1 160 000 

 
47 000 000 Kč 

 
572 

 
Praha 10 

 
391 

 
107 713 

 
506 000 Kč 

 
275 

 
 
 
 

Úklid domů v Praze 10 
   Vršovická radnice zahájila v roce 2004 úklid společných prostorů domů, zejména půd a sklepů. Reagovala tak 
na četné stížnosti obyvatel, kteří upozorňují na neúnosný nepořádek. Na vyklizení prostorů, které zajistí městská 
část, se však budou finančně podílet i nájemníci.  Jedná se o náklady na odstranění nepořádku, který si způsobili 
nájemníci  sami. Úřad vytipoval zhruba 50 domů z 640, které spravuje. Jednalo se například o objekty v ulici 
Moskevská, Bulharská či Na Míčánkách.  Městský úřad na tuto akci vyčlenil 4 miliony korun. V průběhu roku  
2004 se uskutečnil úklid  asi v jedné třetině předpokládaných domů. 

    Součástí úklidu je i odstranění holubího trusu z půd a deratizace sklepů. Tyto náklady uhradí radnice.  
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Pietní květnový akt 
 
  Společně s Českým svazem bojovníků za svobodu a ve spolupráci s Armádou ČR uctili zástupci Prahy 10 padlé 
položením věnců u pomníku Na Vinici. Potom se všichni sešli v KD Barikádníků k předání pamětních medailí a 
věcných darů jubilantům. Za městskou část  Praha 10 předávali ocenění  Ing. Vladimír Novák a radní a předseda 
bezpečnostní komise Emil Dejmek.  
 
 
 
 

Další události související s Úřadem městské části Praha 10: 
 

28.5. přijeli na Úřad městské části Praha 10 knihovníci z Nyíregyházy. 
4.6.  byl uspořádán „Den dětí“ pro předškoláky. 

 

 

„Olympiáda úředníků“ v Maďarsku 
  
   Ve dnech 3. až  6. června se konala v maďarské Nyíregyháze „Olympiáda úředníků“. Tato netradiční událost si 
kladla dva základní cíle. Jednak na společných zasedáních najít principiální metody rozvoje rekreačních a všem 
přístupných sportovních aktivit, jednak také takové aktivity sami na sobě vyzkoušet. Součástí programu bylo i 
hledání finančních zdrojů pro tyto činnosti. 
 „Olympiády“ se zúčastnili zástupci hostitelského Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Finska a České republiky. 
Jednotlivé státy reprezentovala spřátelená města. Českou republiku zde reprezentoval tým městské části Praha 
10. 
   Kromě konference, která se zabývala dalšími směry rozvoje sportu pro všechny, se i sportovalo. Jednalo se o 
orientační běh se závody na kanoích, střelbu z luku, z praku, držení klády, chůzi na chůdách, štafetu běhu s 
vidlemi a balíkem slámy cca 50 kg. Hrál se floorball, soutěžilo se v přetahování lanem a v jízdě na motorkách. 
   Je jistě dobrou zprávou, že tým z  Prahy 10 získal kromě  celé řady dílčích ocenění i  to nejvyšší  a tím byl  
Zlatý pohár družstev a zvláštní ocenění za přínos do jednání o nových metodách rozvoje sportu pro všechny. 
 
  

Pietní akt na Olšanských hřbitovech 
 
    Pietním aktem na Olšanských hřbitovech a položením věnců uctili v červnu památku obětí heydrichiády a 
lidické tragédie občané Prahy 10. Akci zorganizovali zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Vojenská 
správa Praha – východ a městská část Praha 10, kterou zde reprezentoval místostarosta Ing. Vladimír Novák. 
   Obřadu přihlíželo několik desítek lidí všech věkových kategorií, což potvrzuje, že tato hrůzná událost, která se 
stala před 62 lety, promlouvá i k současnosti. Místostarosta Ing. Vladimír Novák ve svém vystoupení připomněl, 
že přesto, že se o této tragédii řeklo a napsalo u nás i ve světě hodně, zřejmě toho ještě nebylo řečeno dost, 
protože i v dnešní době existují a vznikají masové hroby a vraždí se nevinní civilisté.  
 
 
 

Praha 10 hodlá podpořit rodiče postižených dětí 
  Radnice Prahy 10 začala oslovovat rodiny s postiženými dětmi, aby jim mohla od příštího roku vyplácet 
příspěvek na osobní asistenci při jejich výchově. Tato celorepublikově koncepčně unikátní akce by se týkala až 
45 dětí (přesně se to týká 41 dětí ve speciální škole a 6 dětí ve škole „běžné“). Po schválení RMČ byly rozeslány 
rodičům informace s textem Zásad pro poskytování příspěvku a s formulářem žádosti.  

  Peníze budou určeny dětem ve věku 6 -18 let, které mají trvalé bydliště v obvodu Prahy 10 a jsou těžce 
zdravotně postiženy: mají přiznané výhody III. stupně, tedy průkazku ZTP/P a navštěvují školní zařízení, ve 
kterém plní povinnou školní docházku. Vedení Městské části Praha 10 chce tímto krokem pomoci rodinám a 
hlavně jejich handicapovaným dětem, aby mohly zůstat v domácím prostředí a současně měly možnost 
navštěvovat běžné základní školy. Účelem poskytnutí příspěvku je částečně zmírnit náklady, které vznikají 
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rodičům v souvislosti s dopravou dítěte do školského zařízení, případně s pomocí při nezbytných sebeobslužných 
činnostech po  dobu vyučování. 

   Příspěvek poskytne radnice formou darovací smlouvy a vyplacen bude ve dvou splátkách rodičům dítěte. V 
letošním roce se finanční prostředky na osobní asistenci již vyčerpaly, neboť byly poskytnuty formou grantů 
organizacím, které asistenční službu poskytují. Pro školní rok 2004/2005 se příspěvky poskytnou v roce 2005 po 
doložení pololetního vysvědčení dítěte. Prostřednictvím této nové metody bude mít Městská část Praha 10 větší 
možnost oslovit všechny rodiny s handicapovaným dítětem. Tím radnice zavede tolik žádaný efektivnější  a 
cílenější princip poskytování sociálních služeb a  umožní použít tyto prostředky ve prospěch  dítěte na konkrétní 
asistenční službu dle vlastního výběru. Nabízí se tak  možnost, aby sama rodina rozhodla komu, jak a za co 
zaplatí. 

   

   Žádost o příspěvek zatím podalo 33 rodin a radnice jim v příštím roce poskytne ze svých prostředků částku v 
celkové výši zhruba jeden milión korun.  V případě, že bude potřeba pomoc asistenta po celý den, týká se to 
hlavně dětí v „běžných“ školách (základních školách, či gymnáziích), kde se s pobytem dětí s těžkým 
zdravotním postižením přímo nepočítá, bude měsíční částka činit  4 500 korun. Na školní rok by to tak bylo 45 
tisíc korun. 

 
 
 

Vznik odboru školství a kultury 
 
   V červenci roku 2004 proběhlo sloučení odboru vzdělávání a kultury s odborem správy škol a kulturních 
zařízení. Výsledkem byl vznik nového odboru školství a kultury. Současně byla vyhlášena výběrová řízení na 
všechny pozice v nově vzniklém odboru školství a kultury. Vedoucím tohoto odboru se stal pan Mgr. Miloslav 
Janeček. 
   Po sloučení odborů došlo k následnému stěhování pracovníků do nových kanceláří, aby nebyly jednotlivé 
úseky oddělené od sebe a zajistil se plynulý chod celého odboru. Stěhování pracovníků probíhalo na konci 
 července a v srpnu. 
 
 
 

Prezident určil datum voleb do Senátu 
 
    Prezident Václav Klaus 19. 7.  rozhodl, že volby do Senátu a krajských zastupitelstev se budou konat 5. a 6. 
listopadu. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 12. a 13. listopadu. Do zastupitelstev  lidé volili ve 
13 krajích. Ještě před senátními a krajskými volbami se počátkem října uskutečnily doplňovací volby do Senátu 
v obvodu Prahy 4 a na Znojemsku. Senátní volby se týkaly i Prahy 10. 
 
 

 
 

Zahrádkáři dluží městské části Praha 10 za nájem 
   Úřad městské části Praha 10 registruje neplatiče nejen mezi nájemníky bytů, ale jsou mezi nimi také nájemci 
zahrádek. Přestože je termín pro zaplacení ročního nájmu stanoven do 31. března, mnoho zahrádkářů tak 
neučinilo. Jejich dluh činil v polovině roku již 255.462 korun. Úrok z prodlení plateb se pak vyšplhal na částku 
155.436 korun. Celkem je uzavřeno 540 smluv, z toho 102 zahrádkářů své závazky neplní, proto se  rozhodla 
radnice po několikerých výzvách přistoupit i k žalobám. A to především u těch nájemců, jejichž dluh vůči úřadu 
přesáhl osm tisíc korun. 
   Radnice dala neplatičům poslední šanci do konce roku. Kdo nezaplatí nebo si nedomluví splátkový kalendář, 
může očekávat i podání žaloby k soudu.  
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Druhý ročník Svatováclavských slavností 
   Letos proběhl již  druhý ročník Svatováclavských slavností. Konal se celou  sobotu 25.září a v neděli 26.září 
od 12 hodin  a provázel ho bohatý hudební i zábavný program pro děti i dospělé. Svatováclavská slavnost si letos 
kladla za cíl pomoci postiženým dětem v Praze 10. Výtěžek z roku 2004  šel na  nákup automobilu typu Tranzit s 
bezbariérovou úpravou v hodnotě přibližně 700.000 korun. Toto vozidlo má zajišťovat dopravu rodinám s 
handicapovanými dětmi hlavně do školních zařízení a po vyučování zpět domů. Díky této bezplatné přepravě 
postižených dětí budou mít i jejich rodiče lepší možnost získat zaměstnání. Dosud museli tuto chybějící péči 
totiž zastávat sami a mnozí z nich nebyli proto zaměstnáni. Přepravu by v budoucnu neměl zajišťovat pouze 
jeden automobil, ale celkem tři, přičemž na jejich nákup přispěje městská část Praha 10 a zřejmě i Evropská 
unie, které byla podána předmětná žádost o grant. 

  V loňském prvním ročníku tohoto nejvýznamnějšího a největšího festivalu na území Prahy 10 se podařilo 
vybrat přes 350 tisíc korun na záchranu unikátních varhan v kostele sv.Václava na Čechově náměstí. Dvoudenní 
slavnosti se v roce 2003  zúčastnilo na Čechově náměstí přes 7 000 lidí.  
 
 

 
 
Kostel sv. Václava 

 
 

   V úvodu  Svatováclavských slavností  v sobotu 25. září v 11 hodin na Čechově náměstí  promluvil na pódiu  
Pavel Kuneš, farář kostela sv. Václava, a zastupitel  Jan Malypetr, který seznámil přítomné s účelem pořádaných 
slavností. Hudební program v sobotu pak zajišťovaly následné skupiny: MESENGERS DIXILEND, Fatty 
Lumpkin INTERNATIONAL BAND, THE SHERLOCK´S BAND, STAROMĚSTSKÝ DIXIELAND, MICK 
WATHLING,  LEKAPR , BENEDIKTA. Posluchači si tak vyslechli písně ve stylu jazzu nebo rocku a přitom 
mohli zakoupením koláčku v ceně 10 Kč přispět na nákup automobilu. Z každého koláčku šlo 6 Kč na výtěžek 
slavností. 
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   Jelikož jsou Svatováclavské slavnosti dvoudenní akcí, následoval program i v neděli  26. září. V 10 hodin se 
konalo  v kostele sv. Václava taneční vystoupení studentů arcibiskupského gymnázia, kteří předvedli Otevírání 
studánek  od Bohuslava Martinů . Na choreografii se podepsala paní  prof. Jiřina Rákosníková. 

  Další akce pak následovaly na pódiu na Čechově náměstí, kde vystoupily dětské soubory. Zahrála dechová 
hudba ŠVITORKA a pak vystoupila kapela UNIZONO pod vedením pana Vondrovice. Následovaly taneční 
skupina Sandra, rocková skupina QVATRO FORMAGI a revivalová kapela TEAM PAVOL HABERA. Během 
neděle vystoupil i starosta Prahy 13 David Vodrážka se svojí rock´n´rollovou skupinou Screwballs spolu se 
starostou Prahy 10 Milanem Richterem. Na své si během dvoudenních slavností  přišli nejen dospělí, ale i ti 
nejmenší, pro ně byly zase připraveny dětské pořady a dokonce  i kouzelnická vystoupení. 

   Vyvrcholením Svatováclavských slavností  bylo večerní unikátní nasvícení kostela sv. Václava na Čechově 
náměstí pomocí speciálních světel, které začalo v neděli v 21 hodin. Autorem projektu byl Matyáš Kavan z 
multimediálního atelieru Luisance D. Pro nasvícení kostela bylo použita světla, která umožňují plynulé přechody 
celého barevného spektra. Barva fasády budovy se plynule měnila. Atmosféru navíc umocnil hudební doprovod. 
Úchvatnou podívanou, která trvala do půlnoci, si nenechaly ujít stovky místních obyvatel. 

  Úplný závěr slavností se pak konal v samotném kostele sv. Václava., kde se konal koncert Pražského 
komorního orchestru. Ale předávaly se zde i šeky na automobil Tranzit. 100.000 korun předal na slavnostním 
galavečeru starostovi zastupitel Jan Malypetr za ODS v Praze 10. Dalších 304 tisíc darovali sponzoři. Chybějící 
částku na automobil doplatí městská část Praha 10.  

  Celého večerního programu se účastnil i pražský primátor Pavel Bém, který promluvil o významu této 
slavnosti. Spolu s ním vystoupil i starosta Milan Richter a zastupitel Jan Malypetr. Navíc byla v kostele sv. 
Václava představena socha sv. Václava od mladého autora Jakuba Vlčka. Ten připomněl, že se sochou na kostele 
již počítal i autor celé stavby architekt Josef Gočár. Jeho záměr však nebyl do dnešních dnů zrealizován. 

 Slavnosti se uskutečnily také díky pomoci následujících firem: Generální partner: Skanska; hlavní partneři: 
Tommi Holding, Česká spořitelna, Živnostenská banka, Měšťák Sever, Gartensta, UPC, Ironex, Carrefour, Bau 
Invest; partneři: Centra, Ikon, Austis, Mitas, PRE, Sekyra Group, ČSOB, Koh-i-noor, Sefimota, Pražské služby, 
České nemovitosti a Luisance, Nobiles. 

 

 

Radnice Prahy 10 vybavila volební okrsky výpočetní technikou 
  
  Úřad Prahy 10 zajistil ve spolupráci s jednotlivými školami výpočetní techniku potřebnou pro sčítání volebních 
hlasů. Pracovníci odboru informatiky do každého ze 107 volebních okrsků nainstalovali počítač a tiskárnu pro 
práci okrskových volebních komisí. Díky počítačům bylo zajištěno okrskovým volebním komisím rychlejší 
zpracování sečtených hlasů a jejich bezchybné ověření a předání na přebírací místo Českého statistického úřadu. 
 
 

Změny ve vrátnici budovy C 
 
   Od 1. října přestali  ve vrátnici budovy C pracovat vrátní, kteří byli zaměstnáni pod městským úřadem. Na 
jejich místa byla  najata hlídací firma. 
 
 
 

Další události související s Úřadem městské části Praha 10: 
 

  Na tomto místě bych mohl psát, že radnice Prahy 10 přispěla na učební pomůcky žáků nebo pořádá  kurzy pro 
duševně handicapované obyvatele, ale tyto události budou začleněny pod kapitolou školství. Stejně jako 
koncerty, které pořádala Praha 10 pro seniory, se objeví v jiné kapitole. Ale byla by na druhou stranu škoda, 
kdybych  zde neupozornil i na tuto záslužnou činnost, kterou Úřad městské části Praha 10 vůči svým obyvatelům 
vyvíjí. 
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Praha 10 opět pořádá mezinárodní volejbalový turnaj dívek 
   Již počtvrté pořádala městská část Praha 10 pro družstva základních a středních škol svých partnerských měst 
mezinárodní volejbalový turnaj dívek. Pozvánku na ni dostala školní družstva partnerských měst, tedy dánského 
Ballerupu, maďarské Nyíregyházy, slovenského Prešova a polského Jasla.  Na turnaji soutěžily dívky ve věku od 
13 do 17 let, rozdělené do dvou kategorií – starší žákyně a dorostenky. 
   Mezinárodní volejbalový turnaj dívek se konal pod záštitou místostarosty Prahy 10 Vladislava Lipovského. 
Akce se pořádala ve spolupráci s Ekogymnáziem Praha a Střední průmyslovou školou Na Třebešíně a začala 30. 
září a skončila 3. října. Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje proběhlo v tělocvičně Střední průmyslové školy 
Na Třebešíně. První místo v kategorii starších žákyň vybojovalo maďarské družstvo Örökösföld BSE 
Nyíregyháza. Druhé místo obsadily  dívky ze ZŠ Vladivostocká a na třetím místě  skončil tým USK Mosir Jaslo. 
Vítězství v kategorii dorostenek patřilo českým děvčatům z SK EKO.  Až za nimi skončily týmy z Maďarska a 
z Polska. 
    Ceny  vítězným družstvům, nejlepším hráčkám každého týmu a nejmladší účastnici turnaje předal  
místostarosta Prahy 10 Vladislav Lipovský, ředitelka Ekogymnázia Praha RNDr.  Hana Entlerová - Pokorná  a 
člen zastupitelstva Jan Malypetr. 
 
 
 
 

Setkání místostarostů  městských částí 
 
   Radnice MČ Praha 10 byla na podzim hostitelským místem pro pravidelné setkání místostarostů městských 
částí, kteří mají na starosti  sociální a zdravotní oblast. Porada proběhla pod vedením radní magistrátu Mgr. 
Hany Halové, organizačně ji zabezpečil a řídil místostarosta naší MČ Praha 10 Ing. Vladimír Novák. 
   Jednalo se především o koncepčním záměru zajištění lékařské služby první pomoci na území hl. m. Prahy a 
poskytnutí neinvestičního příspěvku. Dalšími body jednání byla problematika bezdomovectví na území hl. m. 
Prahy a informace o poskytovaných grantech. 
 

 

Mezinárodní turnaj EUROFLOORBALL 2004 PRAGUE 
   Ve dnech 6. až 8. října proběhl v Praze mezinárodní turnaj Eurofloorball 2004 Prague, který zorganizovaly 
druhá, sedmá a desátá pražská městská část.  Turnaje se zúčastnila mládež z pořadatelských městských částí 
Praha 7, 2 a 10, ale i středoškoláci z jejich partnerských zahraničních měst. Do Prahy tedy přijeli soutěžící z 
Bratislavy – Nového Mesta a maďarské Nyíregyháza a Belváros-Lipótváros. Celé akce se účastnilo sedmdesát 
sportovců. 

   Ve středu 6. října  přijely do Prahy zahraniční delegace, složené z devítičlenných týmů studentů ve věku od 15 
do 18 let a pedagogického doprovodu. V  17.00 hodin byli účastníci turnaje slavnostně přivítáni starosty všech tří 
městských částí na Novoměstské radnici na Praze 2. Floorballový turnaj pak začal následující den – ve  čtvrtek 
7. října  - v 10 hodin v hale BC Sparta v Praze 7.   

   Náklady turnaje hradí pořádající městské části s tím, že část peněz se vrátí v podobě grantu na podporu 
partnerství evropských měst, který sedmé městské části přislíbila Evropská Komise.  Všichni zúčastnění ocenili, 
jak EU pomocí grantů podporuje nejrůznější partnerské mezinárodní sportovní a kulturní akce. 

   Toto setkání však nemělo jen ryze sportovní přínos, ale byly naplánovány i společenské akce, jako třeba 
společná International party, nebo workshopy s prezentacemi jejich zemí. Jednotlivé týmy zde prezentovaly 
kulturní zvláštnosti své země. S největším úspěchem se setkalo taneční a pěvecké představení maďarských měst. 
Účastníci si tak mohli ověřit své znalosti anglického jazyka. 

  Slavnostní ukončení a vyhlášení vítězů se konalo opět za přítomnosti starostů a proběhlo v pátek 8. října 
v Praze 10. Vítězem se stala reprezentace MČ Praha 7 složená ze studentů Gymnázia Nad Štolou.  

 
 
  



 151

Radnice darovala městské policii 16 mobilů 
 

   Dne 12. října předal starosta Milan Richter řediteli mětské policie Prahy 10 Josefovi Farkašovi do užívání 16 
mobilních telefonů. Tyto mobily s dvousetkorunovým kreditem na měsíc dostanou okrskáři v Praze 10, aby tak 
byli k zastižení 24 hodin denně na mobilním telefonu. Dvousetkorunový kredit měsíčně na provoz telefonů bude 
hradit přímo městská policie. Strážníků je 16, takže každý dostane svůj mobil. Obyvatelé tak mohou kdykoliv 
zavolat svým okrskářům městské policie, kdyby nastal nějaký problém. Je to tak další úspěch v nastartované akci 
Poznej svého strážníka, jejímž cílem je snaha zlepšit bezpečnost a pořádek v ulicích Prahy 10. 

   Vše je zaměřeno na větší bezpečnost a lepší provázanost občanů s městskou policií. Proto je snaha přidělovat 
strážníkům byty v Praze 10, aby znali dobře své území. Proto jsou čtenáři v novinách Prahy 10 seznamováni 
s jednotlivými okrskáři a s hranicemi jejich okrsků. Chystá se i rozdání letáků do domácností, kde budou 
telefonní čísla, působnost a fotografie strážníků. 
 
 
 

  Okrsky a telefony strážníků městské policie (názvy ulic podle Kartografie) 

Okrsek Okrskář Telefon Hranice okrsku 
Volráb Josef 736 431 116 Korunní, Šrobárova, U zdravotního ústavu, Bělocerkevská, U 

Slávie, U vršovického hřbitova, Bohdalecká, U plynárny, Nad 
vinným potokem, Bartoškova, Ctiradova, Havlíčkovy sady 
(Botič), Rybalkova, Máchova, Slovenská, U vodárny, Korunní. 

Vostárek Zdeněk 603 360 837   

Vršovice I. 

Beníček Ladislav 607 653 747   
Tobiáš Milan Bude doplněn Šrobárova, U vinohradského hřbitova, Vinohradská, Za 

strašnickou vozovnou, Irkutská, Pod Rapidem, V olšinách, 
Průběžná, V korytech, Jižní spojka, Záběhlická (Botič), 
Bohdalecká, U vršovického hřbitova, U Slávie, Bělocerkevská, 
U zdravotního ústavu, Šrobárova. 

Čapka Marek 728 289 697   

Vršovice II. 

Tvardek Jiří 723 848 374   
Malešice I. Sojka Robert 605 510 247 Vinohradská, Pod židovským hřbitovem, Nad vodovodem, Pod 

kapličkou Na Třebešíně, Nad Třebešínem, Nad Třebešínem III., 
Malešická, Pod Táborem, U tvrze, Heldova, Niederleho, 
Počernická, Vinohradská. 

Malešice II. Liška Petr 728 548 286 Vinohradská, Počernická, Niederleho, Heldova, U tvrze 
(železniční trať), Průmyslová, U Stavoservisu, Černokostelecká, 
Vinohradská. 

Grebeníčková Hana 732 807 035 Černokostelecká, Úvalská, Na padesátém, Jižní spojka,V 
korytech, Průběžná, Pod Rapidem, Irkutská, Za strašnickou 
vozovnou Černokostelecká. 

Malucha Tomáš 605 301 856   

Strašnice I. 

Tabák Jiří Bude doplněn   
Dubský Daniel 737 628 665 Černokostelecká, Průmyslová, Karosářská, Rabakovská, 

Mokřanská, Do vršku, Klučovská, Pražská, Strašnická, 
Švehlova, Na padesátém, Úvalská, Černokostelecká. 

Strašnice II.

Jindřich Marek Bude doplněn   
Záběhlice I. Mrkvička Petr 721 573 687 Jižní spojka, V korytech, Břečťanová, U Zahradního Města, 

Práčská, U Záběhlického zámku, Ke Spořilovu, kolem 
Hamerského rybníka, Jižní spojka. 
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5 bytů pro okrskáře 
   Dalších pět bytů získají strážníci-okrskáři z Prahy 10. Radnice chce, aby  strážníci  bydleli v lokalitě, kterou 
mají na starosti, proto přidělila toto služební bydlení.  Tyto byty jsou samozřejmě vázány na to, že dotyčný 
strážník vykonává službu v Praze 10. V příštím roce chce  radnice přidělit okrskářům další tři služební byty 
 
 
 

On-line rozhovory na internetových stránkách Prahy 10 
 
   Na internetových stránkách Prahy 10 se v on-line rozhovorech objevily v roce 2004 tyto osobnosti – Martin 
Müller (24. února) a Michal Sup (10. května).  Dalším byl 21.10. Zdeněk Svěrák, herec, textař, filmový 
scénarista. I on mezi 10. a 11. hodinou čelil  otázkám žáků základních a středních škol. 
 
  

 
Pomník padlých z druhé světové války opraven 

 
   Na konci října byla dokončena oprava pomníku padlých z druhé světové války  v Mukařovské ulici. Na 
pomníku, umístěném v parčíku proti hotelu Astra, byla vyměněna nápisní deska a obnoveno písmo. 
 
 
 

Studenti evropského projektu COMENIUS zavítali na radnici 
Prahy 10 

 
   Ve čtvrtek 11. listopadu  přivítal pan místostarosta Ing. Weinert v budově úřadu městské části Praha 10 učitele 
a studenty  Střední průmyslové školy V Úžlabině a jejich kolegy z Belgie, Německa a Španělska.  Všechny 
návštěvníky spojuje  spolupráce  na mezinárodním projektu Comenius, jehož hlavním tématem byla tentokrát 
ekologie.  Výsledky tohoto projektu budou ukončeny v roce  2005 v Barceloně. Mezi základní témata diskuze 
patřila nejen ekologie, ale řešila se i  bytová situace Prahy 10 nebo sportovní vyžití mládeže. 
 
 
 

Památník padlým zachráněn 
 
   Památník padlým z první světové války – plastika sedícího muže, umístěný v zahradě zvláštní školy V 
Olšinách na nároží ulice Starostrašnické a Mrštíkovy, se podařilo zachránit. Plastika byla silně narušena 
povětrnostními vlivy a hrozilo, že pokud nebude rychle opravena, tak je její osud zpečetěn. Restaurátorské práce 
provedla na přelomu září a října dílna akademického sochaře Miroslava Koláře. Městská část Praha 10 vydala na 
záchranu památky 98 750 korun. 
 

  
Dotazníkové šetření o problémech handicapovaných lidí 

 
  Od 15. listopadu začalo na Praze 10 dotazníkové šetření, které se provádělo po dva měsíce.  Tento průzkum se 
zavádí v návaznosti na Svatováclavské slavnosti,  kdy se podařilo za získané peníze pořídit jeden automobil 
Tranzit s bezbariérovou úpravou v  souvislosti se zaváděním služby dopravní obslužnosti pro občany Prahy 10 se 
zdravotním postižením a rovněž v souvislosti s přípravou podkladů pro zpracování komunitního plánu pro 
městskou část Praha 10. Pracovníci, kteří prováděli dotazníkové šetření a navštívili občany, měli zjistit s jakými 
problémy se handicapovaní lidé žijící v desátém pražském obvodě nejčastěji potýkají a jak by jim zdejší radnice 
mohla pomoci. 
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   Výsledkem onoho dotazníkového šetření bylo, že celkem 59 procent dospělých lidí s těžkým zdravotním 
postižením žijících v naší městské části by rádo pracovalo a 81 procent z nich zajímají různé služby a kurzy. 
Největší zájem byl o počítačové a komunikační kurzy. Průzkumu se zúčastnilo 74 lidí s těžkým zdravotním 
postižením a 94 osob, které o handicapované pečují. Účastníci šetření z nabízených služeb nejlépe přijímali 
službu osobní asistence v domácnosti či ve škole, dopravní služby, podporované zaměstnávání, chráněné dílny a 
pracovní asistence. 
   Výsledky šetření byly využity pro přípravu projektu „Integrace osob s těžkým zdravotním postižením a jejich 
rodin z Prahy 10 na trh práce“, k němuž také městská část Praha 10 požádala o finanční prostředky z fondů 
Evropské unie.  
  
 

Praha 10 získala certifikát ISO 
 Dne 23. listopadu Praha 10 završila svůj dvouletý proces a podařilo se jí získat mezinárodně uznávaný certifikát 
kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 na všechny své činnosti . Může se tak pochlubit něčím, co nemá 
nikdo jiný na území  městských částí hlavního města Prahy. Rozsahem této prestižní certifikace se dokonce 
jedná o první orgán veřejné zprávy v České republice vůbec. Certifikát v republice  vlastní  jen Vsetín a Česká 
Lípa, ale Praha 10 se od nich výrazně odlišuje svým rozsahem a působností. Praha 10 certifikát jakosti v 
náročném procesu od České společnosti pro jakost získala, i přestože má veřejná správa s tímto systémem 
managementu jakosti minimální zkušenosti. 

  Mezi předpoklady přidělení prestižní známky ISO 9001 patří průkazné a dokladované splnění požadavků 
norem ISO. V praxi to například znamená, že se stanoví cíle úřadu městské části a jednotlivých odborů. Definují 
se pravomoci a odpovědnost pracovníků. Musí se vybudovat funkční, přehledná a srozumitelná vnitřní 
dokumentace (směrnice, předpisy atd), povinně realizovat vnitřní audity jakosti a podobně. Výsledkem je pak 
jednodušší kontrola činnosti pracovníků. Snižuje se zbytečná byrokracie a vytvářejí se předpoklady  i k potírání  
korupce. 

  Již v průběhu zavádění systému se podařilo dosáhnout mnoha přínosů, mimo jiné pokrýt všechny činnosti 
vnitřních předpisů, zefektivnit součinnost odborů či odstranění listinné formy dokumentace a jejich převedení do 
elektronické podoby, takže vše důležité se může nyní nalézt na intranetu.  Díky zpřehlednění všech činností 
pracovníků  se uspořilo 50 míst na úřadě, což znamená pokles 10% všech úředníků radnice. 

   Díky  certifikátu stoupla prestiž Úřadu m.č. Praha 10. Odrazilo se to i v tom, že zástupci úřadu jsou zváni do 
jiných měst na radu jak správně zapracovat na získání certifikátu ISO. Jedna taková cesta vedla i do spřáteleného 
Prešova. Za to samozřejmě patří poděkování všem zaměstnancům úřadu, ale jmenovitě tajemníkovi radnice 
Prahy 10  Ing. Martinovi Slavíkovi, pod něhož proces certifikace spadal.  

 

 

Radnice Prahy 10 nadělovala dětem z pěstounských rodin 
   Radnice Prahy 10 dala i letos vánoční dárky dětem z pěstounských rodin. Díky finančním prostředkům, jež 
uvolnila Rada městské části Praha 10 z městského rozpočtu, mohly dostat děti  poukázky na zakoupení knih, CD 
nebo kazet.  

 
 
 

Vánoční trhy již podruhé  na Kubánském náměstí 
 
   I v roce 2004 se konaly na Kubánském náměstí vánoční trhy. Tato tradice byla založena předešlý rok, takže se 
již jednalo o druhý ročník novodobých trhů. Kromě mnoha stánků s tradičními vánočními výrobky a drobnými 
dárky mohli návštěvníci zhlédnout i pestrý kulturní program, který uspořádala radnice ve své režii. Jelikož 
nechtěla zbytečně plýtvat penězi, zajistila kulturní program během vánočních trhů sama. Odbor správy majetku 
zajistil akci po technické stránce včetně pódia. Odbor školství a kultury zase připravil kulturní program, který se 
konal od 13. do  22. prosince.  Každý den se zde  mezi 15. a 17:30. hodinou konalo vystoupení dětí z mateřských 
a základních škol. 
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    Dominantou trhů byl patnáct metrů vysoký vánoční strom, který byl při slavnostním zahájení 13. prosince 
rozsvícen stovkami žároviček.  Tohoto slavnostního úkonu se ujal starosta Prahy 10 Milan Richter a z pódia, 
které bylo postaveno uprostřed vánočních  trhů, stromek rozsvítil. 
   Program vánočních trhů však  začal již 13. prosince od 15 hodin vystoupením škol a zájmových kroužků a 
souborů z Prahy 10, které trvalo do 17 hodin. První se představily na pódiu děti z MŠ Mládežnická, pak 
následovala vystoupení  žáků ze ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ Břečťanová, MŠ Bajkalská, MŠ Vladivostocká, 
ZŠ V Rybníčkách a roztleskávačky skupiny Sandra ze ZŠ U Vršovického nádraží. 
   Pak následovalo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže  „Vánoce očima dětí Prahy 10“. Vystavená díla v Galerii 
v 5. patře  posoudila  odborná porota, která vybrala vítězné práce ve stanovených kategoriích - mateřské školy,  
I. stupeň základních škol,  II. stupeň základních škol v jednotlivcích a kolektivech.  
   Na pódium pak byli zváni mladí vítězové soutěže, kterým předával ceny starosta Milan Richter. Poté došlo 
k další dlouho očekávané události a tím bylo ono slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Tímto aktem mohly 
být vánoční trhy oficiálně zahájeny. 
  

 
 

   Pan starosta Ing. Milan Richter předává ocenění vítězům výtvarné soutěže. 
 
 
Tady jsou vítězové  výtvarné soutěže „Vánoce očima dětí Prahy 10: 
   Nutno ještě poznamenat, že se  akce zúčastnily tyto mateřské školy: Benešovská, Dvouletky, Chmelová, 
Kodaňská, Křenická, Magnitogorská, Mládežnická, Nedvězská, Nučická, Omská, Podléšková, Rembrandtova, 
Štěchovická, Tolstého, Troilova, U Roháčových kasáren, U Vršovického nádraží, Útulná, Ve Stínu, 
Vladivostocká, Zvonková. Speciální škola Moskevská. 
    Do soutěže přispěli žáci těchto  základních škol: Brigádníků, Břečťanová, Hostýnská, Jahodová, Jakutská, 
Kodaňská, Nad Vodovodem, Olešská, Švehlova, U Roháčových kasáren, U Vršovického nádraží, V Rybníčkách, 
Vladivostocká. 
 
Kategorie mateřské školy : 
 
Kolektivní práce – 

1. MŠ Vladivostocká – „Andělské zvěstování“ /závěsná prostorová výzdoba/ 
+ „Zimní krajina s dětmi“ /kolektivní práce/ + soubor výkresů „Zvířátka v zimě“  

2. MŠ Nedvězská  - Betlém /v krabici – kolektivní práce/ 
3. MŠ Křenická – Svícen, ryba a další výzdoba z vizovického pečiva 
3. MŠ Podléšková – Betlém /postavičky připevněné na jutě- kolektivní práce/ + válcové figurky 

z papíru „Mikuláš, anděl a čert“ /kolektivní práce - Robin Běhal, Adélka Krausová, Anička 
Pauzová, Míša Sakařová, Adam Vítek / 
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Práce jednotlivců –  
1. Filípek Macek „Bílý kůň“  /MŠ Vladivostocká/ 
1. Filip Bušek „Keramický Betlém“ /MŠ Nedvězská/ - 5 let 
2. Denisa Filová „Adventní věnec“ /MŠ U Vršovického nádraží/ 
2. Denisa Stejskalová „Čert“  /MŠ Tolstého/ - 6 let 
3. Bětuška Biskupová  „Radující se andělé“  /MŠ Vladivostocká/ 
3. Tomáš Gemperle „Mikuláš, čert a anděl po nadílce“ /MŠ U Roháčových kasáren / 

 
 
 
Kategorie základní školy I. stupeň : 
 
Kolektivní práce –  

1. Speciální školy Moskevská za soubor keramických postaviček „Mikuláš, andělé a čerti /žáci 4. tř. 
Katka Karfíková, Jakub Klouda, Karel Kubale, Jakub Kulhavý, Zlata Maňáková, Mirek Němec, 
Petr Nikl, Filip Votava/  a za mozaiku „Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal“ /kolektivní práce 
žáků 3.B/ 

2. Keramický kroužek ZŠ U Roháčových kasáren za soubor Betlémů, zvonků a jednotlivých figurek 
2.    ZŠ Vladivostocká za keramický Betlém /kolektivní práce keramického kroužku/ 
3. ZŠ Kodaňská za soubor čertů (na červeném podkladu) - /kolektivní práce žáků 5. tř.- Lucie 

Boháčová, Michael Bednář, Natálie Langová, Jakub Matoušek, Jirka Paroubek, Lukáš Pleva, 
Valerij Shvarts, Michael Tuša, Veronika Vlachová/ 

 
 
Práce jednotlivců –  

1. Dominik Mužík  „Ryba a talíř“  /ZŠ V Rybníčkách, 3.A/ 
1. Dominik Skaloš „Vláček dárků“ /ZŠ Hostýnská, 3.A/ 
2. Ludmila Švandrlíková „Betlém“ /Speciální školy Moskevská, 5. tř./ 
3. T. Zůnová  „Kapr“ /ZŠ V Rybníčkách, 5.A/ 

 
 

Čestná uznání –  
Michal Vedral „Už přistává“  / ZŠ Hostýnská, 3.A/ 

 
 
 
Kategorie základní školy II. stupeň : 
 
Kolektivní práce – 

1. ZŠ Brigádníků za soubor grafik s vánoční tématikou /Růžena Caháková – 8. tř. „Vánoční anděl“,  
Jana Černá – 9. tř. „Vánoční anděl“, Tereza Daňhelovská – 7. tř. „Narození“, Klára Hálová – 8. tř. 
„Vánoční anděl“, Markéta Lounová – 9. tř. „Advent“, Karolína Nová – 8. tř. „Zimní krajina, Leona 
Plevačová – 8. tř. „Vánoční anděl“,  Vladimíra Pechová -  7. tř. „Narození“/  

2. ZŠ Nad vodovodem za soubor „Madony“ /Michaela Hladišová a Karolína Holečková 7. B, Barbora 
Krausová 7.A, Lucie Nováková 7.B, Eliška Veselá 8.A, Klára Vohnoutová 8.A/ 

3. ZŠ Kodaňská „Nakupující havrani“ /kolektivní práce žáků 6.A – Georgia Dusiová, Kateřina 
Chrzová, Xenia Melniková, Karolína Moravcová, Lucie Toová, Valerie Zrubecká/ 

 
Čestné uznání: ZŠ U Roháčových kasáren za soubor vánočních přání  
 
 

Práce jednotlivců – 
1. Kristýna Dvořáková „Zvěstování“ /ZŠ Brigádníků, 6. tř./ 
1. Patricie Kabelová „Zimní slunce“ /ZŠ Kodaňská, 7.A/ 
2. Jan Brůček „Tichá noc“  /ZŠ Břečťanová, 9.A/ 
3. Petra Kamarádová  „Tichá noc“  /ZŠ Jakutská,/ 
3. Edita Launová  „Marie s Ježíškem“ /ZŠ Brigádníků, 9. tř./ 
 

Čestné uznání: Jaroslava Sojková „Krajina s kometou“ /ZŠ Brigádníků, 9. tř./ 
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  Od úterý 14. prosince do pátku 17. prosince pak byl na  Kubánském náměstí od 15 do 17.30 hodin k vidění opět 
program připravený školami, zájmovými kroužky a soubory z Prahy 10.  
 
   V úterý 14. prosince od 15 hodin  vystoupila MŠ Tuchorazská, od 15:20 MŠ Zvonková, pak následovala ZŠ 
Gutova, ZŠ Vladivostocká, ZŠ U Roháčových kasáren, Folklórní soubor Vonička, Karel Emanuel Gott a v 17:15 
zakončil úterní program Folklórní soubor Vonička. 

  

  Ve středu 15. prosince se na pódiu vystřídaly MŠ Podléšková, MŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Kodaňská, ZŠ 
Brigádníků (flétny), Country Sluníčko ze ZŠ Olešská, Kouzelník „čertík Pepíno“, roztleskávačky Sandra ze ZŠ 
U Vršovického nádraží. 

 
   Ve čtvrtek 16.  prosince se představili tito zástupci z Prahy 10 - MŠ Omská, MŠ U Roháčových kasáren, MŠ 
Tolstého, MŠ Štěchovická, ZŠ Jahodová, MŠ Bajkalská, ZŠ Švehlova. 

 
 

      V pátek 17. prosince mohli návštěvníci trhů vidět vystoupení MŠ Chmelové, taneční skupiny Markéty 
Zemanové, dětského pěveckého sboru Rolnička, DIXI,  sester Zuzky a Kláry Vytiskových  /Duo Quaoar - 
folkové písničky/ . 

 
   V sobotu 18.prosince se mezi 15:00 a 17:30 hodinou  konaly na Kubánském náměstí „Pohádkově hvězdné 
Vánoce“, zábavné odpoledne plné soutěží pro děti i dospělé o velké množství cen, které připravila agentura 
Shaker production Václav Třasák. 
  
   Neděle 19. prosince byla především ve znamení losování o  byty a  vystoupení Leoše Mareše; ten zahájil svůj 
zábavný  program v 15 hodin, kdy během hodiny zpíval, recitoval  nebo komunikoval s přítomnými lidmi. Kdo 
si přinesl fotografii Leoše Mareše, mohl si kromě bytu z nedělní akce odnést i jeho podpis.  
  V 16 hodin byla zahájena dlouho očekávaná akce – vánoční losování o  byty. I tento program moderoval Leoš 
Mareš, ale to již s ním byl na pódiu i starosta Prahy 10 Milan Richter a místostarosta Bohumil Zoufalík. 
 V druhém vánočním losování bylo rozděleno  29 nově zrekonstruovaných  půdních  bytů v Limuzské a 
Černické ulici.V osudí byli všichni zájemci, kteří se přihlásili a splnili podmínky radnice. V dubnu 2005 by měla 
být dokončena kolaudace a v květnu by mohlo začít stěhování. 
  Na pódium byly přineseny stoly se dvěmi prosklenými nádobami. Nejdříve byly vložený lístky se jmény  do 
jedné nádoby a pozvány dvě děti, aby výherce vylosovaly. První losovala holčička. V jejích rukou byli zájemci 
z kategorie o malé byty. Jako první se losovaly byty v Limuzské ulici. Vždy se řeklo číslo bytu a jeho velikost, 
dívenka pak vytáhla příslušné jméno z osudí. Starosta Milan Richter jméno přečetl a přítomná paní notářka  
zaznamenala tyto údaje. Po Limuzské ulici následovaly malé byty z ulice Černická. Když byly všechny byty 
přiděleny, tak byli vylosováni pro jistotu ještě náhradníci. Určitý náhradník ke konkrétnímu bytu. V tuto chvíli 
bylo tedy vylosováno a přiděleno prvních 14 bytů. 
   Nové lístky s novými jmény se dávají do prázdného akvária. Nyní nastupuje chlapeček a i jeho úkolem bude 
z osudí vybrat jména. Tentokrát jde o 15 větších bytů určených pro rodiny s dětmi  o rozměrech od 50 do 74 m². 
A i tentokrát jsou losováni  náhradníci. Obě děti byly odměněny za pomoc při losování. Paní zastupitelka 
Čunátová jim dala malý dárek. 
   Několikrát se ozvaly z davu výkřiky radosti svědčící o tom, že někteří lidé z osudí se losování osobně 
zúčastnili. Tři výkřiky radosti znamenaly tři vyhrané byty.  
  Po skončení losování byli přítomní vítězové pozváni k pódiu, kde jim poblahopřál i pan starosta. 
 
   Od pondělí 20. do středy 22. prosince mohli návštěvníci trhů zhlédnout mezi  15. a  17.30. hodinou  kulturní 
program připravený školami, zájmovými kroužky a soubory z Prahy 10.  
   V pondělí  20. prosince obohatily trhy svým vystoupením děti z  MŠ Kodaňské, MŠ Nučické, ZŠ Jakutské, MŠ 
Křenické,  MŠ Vladivostocká, SSOŠ Olešská, skupina Sandra ze  ZŠ U Vršovického nádraží a pohybově 
dramatický kroužek ze základních škol Hostýnské a Nad Vodovodem.  
   21. prosince v úterý zde vystoupila MŠ U Vršovického nádraží. Následoval Péťa Váchal s doprovodem, SSOŠ 
Olešská, pěvecký sbor Slavíček, Vršovický divadelní spolek při Farnosti Sv. Václava a Mikuláše - Vánoční 
divadlo. 
  22. prosince  zde měly svůj program -MŠ Kodaňská, Dětský pěvecký sbor Rolnička, ZŠ Olešská (Country 
Sluníčko), Skupina Samovar /Markéta a Katka Berouskovy a Mirek Kolář/, ZUŠ Olešská – Vojtěch Paleta,  
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Marcela Holanová. 
  Tak takto vypadal kulturní program vánočních trhů. Velká zásluha za zpříjemnění předvánočního shonu jistě 
patří organizátorům celé akce, ale především dětem a jejich pedagogům, kteří ve skutečně chladné zimě 
vystoupili na pódiu a předvedli nejrůznější představení, zpěvem počínaje a tancem konče.  
 
 

Losování  o 29 nových půdních bytů 
  
  Důležité počiny v oblasti bydlení vycházejí i z vršovické radnice. Již v roce 2003 proběhlo v rámci vánočních 
trhů Prahy 10 losování o byty. Z 25 mladých rodin s dětmi z Prahy 10, které se přihlásily do losování, bylo 
vybráno 12, které dostaly půdní byty v Průběžné ulici. Do losování mohly být zařazeny rodiny alespoň s jedním 
dítětem do 15 let, které bydlí v Praze 10 alespoň čtyři roky. Stěhování probíhalo na přelomu ledna a února roku 
2004.  
   Jelikož se systém losování osvědčil, přistoupila k němu radnice městské části Praha 10  i v roce 2004. Původně 
se plánovalo s počtem 24 bytů, ale radnice nakonec  rozdělovala ještě více, a to  29 bytů. K tomuto navýšení 
mohlo dojít díky úsporám, jež byly na radnici zavedeny. Jedná se například o snížení pracovníků úřadu, které 
bylo o 10%. Nové půdní byty jsou  v Limuzské a Černické ulici.  Rozlohou největší byt 3+1 má 75 m2, nejmenší 
1+kk čítá 35 m2. Nejvíce bytů je dvoupokojových s kuchyňským koutem o průměrné velikosti 53 m2. Nájemné 
v bytech bude stát 55 korun/m2 měsíčně. (Běžná nejnižší cena za nájem bytu 1+1 je okolo sedmi až osmi tisíc 
korun; lidé, kteří se dostanou k jednomu z těchto bytů, zaplatí jen dva tisíce korun.)   
 Uzávěrka této maximálně transparentní soutěže byla stanovena na 26.listopad 13:00 hodin. Informace a 
formuláře byly pro občany k dispozici v Informační kanceláři ÚMČ Praha 10. Do soutěže se přihlásilo na 400 
lidí. Losovalo se však jen z 370 přihlášek. Někteří přihlášení totiž nesplnili základní kritéria pro zařazení do 
losování. Mezi ně patřila povinnost prokázat, že žadatel nevlastní jiný byt či nemovitost určenou k trvalému 
bydlení, má trvalý a fyzický pobyt na území městské části Praha 10 a jeho příjem dosahuje alespoň dvojnásobku 
životního minima.  
   Rozdílné vůči roku 2003 byly podmínky účasti. Tohoto druhého ročníku losování se totiž mohly zúčastnit 
prakticky všechny skupiny občanů v bytové tísni, což dokazují i následné podmínky. Žadatel musel spadat do 
jedné z následujících kategorií: 

o Skupina A – Mladí lidé 18 – 30 let  

o Skupina B – Manželé s dětmi do 18 let  

o Skupina C – Samoživitelé s dětmi do 18 let  

o Skupina D – Bezdětní manželé nad 30 let  

o Skupina E – Jednotlivci nad 30 let 

   Tento, již druhý ročník veřejného losování půdních bytů, se uskutečnil v neděli 19. prosince od 16 hodin 
v rámci vánočních trhů na Kubánském náměstí.   Bylo přiděleno  15 bytů  o rozměrech od 50 do 74 m², které 
jsou určeny  pro rodiny s dětmi. Zbylých  14 bytů bylo určeno pro ostatní kategorie. 
   Kolaudace a předání vylosovaných bytů je naplánováno  na duben  roku 2005. Od května pak může začít 
stěhování. Během dvou let se podařilo postavit 41 nových bytů, což je stejně jako za předchozích 10 let. 
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    Losování o byty na Kubánském náměstí 
 
 
 

Nový systém přidělování bytů 
   Nový unikátní systém přidělování bytů zavedl desátý pražský obvod. Jde o celorepublikově unikátní systém 
přidělování bytů, neboť se jedná o maximálně transparentní proces, jenž dá lidem v mnohých případech větší 
šanci získat byt. Tyto nové zásady schválilo zastupitelstvo a  již  v roce 2004 se podle nich přidělovalo.  
 
Podle nového systému se volné byty svěřené městské části nyní rozdělují do celkem osmi hlavních kategorií: 
I.  Byty pronajímané ze sociálních důvodů 

a) mladí lidé 18-30 let 
b) manželé s dětmi do 18 let 
c) samoživitelé s dětmi do 18 let 
d) bezdětní manželé nad 30 let 
e) jednotlivci nad 30 let 

II.  Byty pronajímané ze zdravotních důvodů 
III.  Bytové náhrady 
IV.  Byty pronajímané na základě postoupení pohledávky 
V.  Byty pronajímané s podmínkou provedení stavebních úprav 
VI.  Pronájem nadstandardních bytů 
VII.  Pronájem bytů v zájmu obce 
VIII.  Pronájem bytů z kvóty MHMP 
 
 Podle aktuálních potřeb či podle vývoje bytové situace pak bude Rada městské části přidělovat volné byty do 
každé kategorie. Jednou z největších výhod nového systému je princip založený na tom, že radnice již nebude 
jako doposud držet přihlášky žadatelů o byt třeba i několik let. Podle nových zásad se totiž lidé budou moci 
aktuálně přihlašovat do nabídek na konkrétní byt či byty pro danou kategorii. Pokud žadatel neuspěje, dostane 
svou přihlášku zpět a tu bude moci použít v příští nabídce (příštím kole). Radnice žádosti již nebude schraňovat.  
  Díky rozdělení žadatelů do jednotlivých kategorií se také celý proces zpřehlední a zprůhlední. Odstraní se tak i 
jistá forma diskriminace, protože některé skupiny obyvatel neměly prakticky možnost byt od obce nikdy získat. 
Dříve se totiž vybíral nejvážnější případ, takže někdo prostě nemohl se svou žádostí  uspět. Dnes mají šanci třeba 
i mladí lidé. Pokud by byly žádosti ve stejné kategorii podobné, mohou členové bytové komise pro ještě větší 
objektivitu vybrat z žadatelů losem. 
   Sociálně slabší občané tak mohli  získat jeden z dvaceti bytů na základě posouzení bytové komise v září.  
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Obálková soutěž o byty 
 
   Kromě losování bytů a  přidělování bytů pro sociálně slabé nabízí radnice ještě jednu možnost, jak získat 
bydlení na Praze 10, a to pomocí tzv.  „obálkové soutěže. Tato forma přidělování bytů je pro ty, kteří nemají na 
dvoumiliónový byt, ale musí řešit svou bytovou situaci. Žadatel o tento byt si musí na vlastní náklady zajistit 
případné opravy a nabídne úřadu Prahy 10 částku za  první nájem. V tomto případě platí zásada, kdo nabídne 
nejvyšší první nájem, získává byt. Po zaplacení prvního nájmu se hradí regulované nájemné ve výši 37 korun/m² 
měsíčně. Jedná se především  o byty, které se nedají okamžitě pronajmout. 
  V roce 2003 byl o tuto soutěž s nabídkou nejvyššího prvního nájemného velký zájem a celkově se tímto 
způsobem rozdělilo 31 bytů, které musely být upraveny na vlastní náklady. Cena se pohybovala od dvou set do 
šesti set tisíc korun. Tehdy o ně uchazeči usilovali ve třech postupně vypsaných výběrových řízeních.  
   Seznam prvních deseti bytů byl v roce 2004  vyvěšen od 1.dubna na úřední desce a zveřejněn na internetových 
stránkách Prahy 10. Termín ukončení veřejné nabídky byl stanoven na 13. května. Podmínkou soutěže je trvalé 
bydliště žadatelů na území městské části v délce minimálně čtyř let a  hlavním kritériem, jak již bylo řečeno, je 
nejvyšší nabídnutá částka za první nájemné.  

   V polovině května pak Komise bytové politiky předala jmenný seznam vítězů včetně dvou náhradníků ke 
schválení Radě, která svým souhlasem umožnila uzavírání smluv o smlouvách budoucích nájemných a o 
provedení stavebních úprav. Úřad městské části pak uzavřel  (2. 9.) smlouvy s  vítězi jarního výběrového řízení. 
V případě odmítnutí smlouvu uzavřít byl připraven náhradník, aby se tak výběrové řízení mohlo co nejrychleji 
uzavřít. 

  Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů se rozhodla radnice městské části Praha 10 vyhlásit dne 25. 10. 2004 
druhé kolo na výběrové řízení formou veřejné nabídky na uzavření smluv o nájmu bytů na dobu neurčitou na 
základě provedení stavebních úprav a složení nejvyššího prvního nájemného. Přihlášky šlo  podat nejpozději do 
30. listopadu 2004 do 9 hodin. Jednalo se o 10 bytů s regulovaným nájemným. K dispozici byl jeden byt 3+1, 
dva byty 2+1, ostatní byly 1+1. Průměrná částka na byt byla 500 tisíc. V bytech byla nutná částečná 
rekonstrukce, ale tu si musí vítězný žadatel již udělat na vlastní náklady. Výsledky výběrového řízení pak na 
svém zasedání dne 13. 12. 2004 schválila usnesením č. 696  Rada m. č. Praha 10. 

  
  
 

Opravy panelových domů 
 
      Radnice desátého pražského obvodu nechala  v březnu 2003 odborně posoudit technický stav všech 
panelových domů a stavební úřad pak nařídil odstranit nejvážnější vady související s technologií panelové 
výstavby a stářím objektů. V druhé polovině roku 2003 pak začaly opravy nejpostiženějších domů. Vzhledem 
k finanční náročnosti tzv. sanaci panelových domů se Praha 10 přihlásila do Programu poskytování finanční 
podpory na opravy bytového fondu Ministerstva pro místní rozvoj. Program umožňuje získat dotaci na opravy 
vad panelové technologie. 
   V roce 2003 získala Praha 10 dotaci v celkové výši zhruba 5,5 miliónu korun. V roce 2004 pak získala městská 
část Praha 10 přes 5,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj na opravy panelových domů. Dotace 
nepokryje celou potřebnou částku, proto zbytek doplácí městská část. Domy jsou opravovány  podle rozsahu 
poškození. 
 
 

 
Opravy bytového fondu a instalace termostatických ventilů na 

Praze 10 
 
   Celkem 62,5 miliónu korun investovala v roce 2004 radnice Prahy 10 do oprav domů a bytů, které spravuje. 
Každý rok je k tomuto účelu vytvořen plán oprav, který vychází z technického stavu domů, z požadavku na 
plnění platných norem, z podkladů správních firem a z podnětů a připomínek nájemců bytů. Největší část těchto 
prostředků směřovala na opravy panelových domů ve správě městské části. Špatný technický stav části 
panelových domů si vyžádal přes třicet milionů korun, které byly použity na odstranění vad panelových 
technologií. Přes 20 milionů korun  bylo požito na instalace termostatických ventilů a měřičů IRNT.  



 160

   Již třetím rokem totiž pokračovala radnice v instalaci termostatických ventilů, které občanům dávají šanci 
regulovat  si ve svých bytech  teplotu podle potřeby a na druhé straně šetřit na poplatcích za tyto služby. Letos 
vybavila radnice  těmito ventily bytové jednotky dalších 110 domů. 
   Současně s ventily jsou osazovány elektronické dvoučidlové indikátory kvůli přesnějšímu rozúčtování topných 
nákladů. Úřad městské části Praha 10 začal s těmito pracemi už v roce 2002, kdy bylo takto vybaveno 89 domů. 
V roce 2003  jich bylo 66. Je to sice nákladná investice, ale nájemníkům to umožňuje regulaci, aby jejich byty 
nebyly přetápěny. Navíc mají možnost ušetřit nemalé finanční prostředky.  Do instalace termostatických ventilů 
radnice investovala více než 50 milionů korun.  
 
 
 

Hospodaření MČ Praha 10 
 

  Městské části Praha 10 se v roce 2004 podařilo ušetřit 12 milionů korun, které převedla do roku 2005, kde je 
využije ve svém rozpočtu. Této ušetřené  částky mohla dosáhnout radnice díky snížení peněz na platy úředníků, 
neboť se snižoval jejich  stav. Další peníze se podařilo ušetřit při úpravách Bezručových sadů. 
 
 
 

Úřad městské části v kostce, tedy podle odborů a vedoucích 
pracovníků v roce 2004 

 
Tajemník úřadu: Ing. Martin Slavík 
 
Odbor dopravy a energetiky 
Vedoucím  odboru byl po odchodu Ing. Jaroslava Marka v květnu jmenován  Ing. Daniel Čech 
 
Odbor ekonomický 
Vedoucí odboru je Ing. Mária Gombíková 
 
Odbor hospodářské správy 
Vedoucí odboru je Mgr. Petr Knop 
 

Odbor informatiky 
Vedoucí odboru je  Marcel Braun 

Odbor kontroly 
Vedoucí odboru je  Ing. Jiřina Zákoucká 

Odbor občanskosprávní 
Vedoucí odboru je Mgr. Irena Vorlická 

Odbor obecního majetku 
Vedoucí odboru: Mgr. Tomáš Vacek 

Odbor právní 
Vedoucí odboru je Mgr. David Ekstein 

Odbor správy majetku 
Vedoucí odboru je  Ing. Ivo Freimann 

Odbor sociální 
Vedoucí odboru je  Mgr. Alice Košťálová 
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Odbor státní sociální podpory a zřízených organizací 
Vedoucí odboru je Jiřina Vrbová 

Odbor stavební 
Vedoucí odboru je  Ing. Petr Stárek 

Odbor školství a kultury 
Vedoucí odboru je  Mgr. Miloslav Janeček. Odbor vznikl z  odboru vzdělávání a kultury, jehož vedoucím  byl 
Mgr. Miloslav Janeček, a z odboru  správy škol a kulturních zařízení, kterému šéfoval  Jiří Doležal.  

Odbor územního rozvoje 
Vedoucí odboru je Ing. arch. Kamil Kubiš 

Odbor živnostenský 
vedoucí odboru: Ing. Věra Nachlingerová 

Odbor životního prostředí 
 Začátkem roku 2004 nebyl tento post obsazen. Vedoucím odboru se stal od dubna 2004 Bc. Martin Pecánek. 
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2) POLITICKÝ A KULTURNÍ VÝVOJ. ROZVOJ 
ŠKOLSTVÍ. CÍRKVE 
 

2.1) POLITICKÉ STRANY PRAHY 10 A VOLBY 
V ROCE 2004 
 

2.1.1) POLITICKÉ STRANY  
 

ODS - Pravicový klub Praha 10 
 
Kancelář ODS se nachází v Murmanské 13 a  každou druhou středu se konají setkání vždy v 17 hodin. Setkání se 
konala např. 10. března, 24. března, 12. května, 9. června a 14. července, 8. září, 13. října.,10. listopadu, 
8.prosince. 

KDU-ČSL v Praze 10 
 
  Činnost sekretariátu obvodní organizace KDU-ČSL v Praze 10 byla v Krasnojarské ulici byla z technických 
důvodů natrvalo ukončena.  Občané se tak prozatímně mohli obracet na zástupce obvodního výboru každé druhé 
pondělí od 23. 2. 2004 mezi 17.00 a 18.00 hodin  na adrese kanceláře senátorky KDU-ČSL Murmanská 1245.  

 

Klub ČSSD Praha 10 
 
  Klub ČSSD Prahy 10 pořádá setkání  se zastupiteli v sekretariátu v Murmanské 15 vždy v době od 16 do 18 
hodin.  
 
Setkání se konala: 
 12. ledna, 26.  ledna, 9.  února,  23. února,  8. března,  22. března, 5. dubna,  10. května,  24. května,  31. května, 
28. června, 6. září, 20. září, 4. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 6. prosince  
 
  Pražští sociální demokraté si na lednové krajské konferenci zvolí nového předsedu. Dosavadní šéfka ČSSD 
v hlavním městě, ministryně školství Petra Buzková, už nebude kandidovat. Zájem o toto místo ohlásil náměstek 
pražského primátora pro ekonomiku Petr Hulinský, ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek a další. (za Prahu 15 
šéf KVV Lubomír Havrnál, za Prahu 8 místopředseda KVV Tomáš Novotný).  
   Hulinský stál dosud v čele organizace ČSSD v Praze 10, ale koncem listopadu na obvodní konferenci funkci 
neobhajoval, protože se chce ucházet o místo šéfa pražské ČSSD. Do čela pak delegáti organizace ČSSD Prahy 
10 zvolili zástupce starosty Prahy 10 Antonína Weinerta. 
   

Klub Evropských demokratů 
 
  Klub Evropských demokratů zahájil provoz kanceláře na adrese Na Hroudě 1861. Schůzku se zastupiteli je 
možno objednat po telefonu, nebo po emailu.  
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KSČM 
 
Klub zastupitelů KSČM pořádá pravidelná setkání s občany v prostorách sekretariátu Dubečská 2, setkání se 
uskutečnila 14. ledna,  11. února, 10. března, 14. dubna, 12. května,  9. června  a 14. července, 8. září,13. října, 
10. listopadu, 8. prosince. 
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2.1.2) VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  
 
   Volební systém není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí Evropské 
unie. Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má každý občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, tj. má na území České republiky pobyt. 

 
  Na první volby do Evropského parlamentu dostala Praha od Ministerstva financí 27 milionů korun. Částku 
pražský magistrát rozdělil mezi jednotlivé městské části podle počtu obyvatel. Výše státního příspěvku však 
některým úřadům městských  částí nestačila; statisíce korun tak chyběly i Praze 10.  

 
   Ve dnech 11. – 12. června 2004 se konaly volby do Evropského parlamentu na území České republiky. O 
místa 24 europoslanců se ucházelo 808 kandidátů. Volební místnosti byly otevřeny 11. června od 14 do 22 hodin 
a 12. června od 8 do 14 hodin. Poslanci jsou voleni na 5 let, takže další volby se budou konat v roce 2009.  
   Na Praze 10 vyhrála ODS s  34,89 %, další byli SNK-ED  s 18,46 % a KSČM  13,61 %. Volební účast byla  
35,64 %. Z 91 739 oprávněných voličů přišlo a dalo platný hlas 32 494 občanů. 
 

Výsledky všech stran na Praze 10 ukazuje následná tabulka: 
 

Platné hlasy Kód Název strany 
celk. v % 

1  SNK sdruž. nez. a Evropští dem.  6 000 18.46 
2  Koruna Česká (monarch.strana)  59 0.18 
3  Helax-Ostrava se baví  15 0.04 
4  Česká str.sociálně demokrat.  2 846 8.75 
5  Národní koalice  45 0.13 
6  Občanská demokratická strana  11 336 34.88 
7  Str. pro otevřenou společnost  61 0.18 
8  Strana demokrat. socialismu  17 0.05 
9  Strana zelených  1 372 4.22 

10  Humanistická aliance  62 0.19 
11  Konzervativní strana  84 0.25 
12  "Sdružení nestraníků"  87 0.26 
13  Strana občanů republiky České  18 0.05 
14  Masarykova demokratická strana 55 0.16 
15  Všeobecná občanská strana  2 0.00 
16  Dělnická strana  19 0.05 
17  Strana práce  4 0.01 
18  Balbínova poetická strana  290 0.89 
19  Za zájmy Moravy ve sjedn. Evr.  8 0.02 
20  Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.  1 912 5.88 
21  Pravý Blok  381 1.17 
22  Strana zdravého rozumu  52 0.16 
23  Unie liberálních demokratů  928 2.85 
24  Komunistická str. Čech a Moravy 4 422 13.60 
25  Str. venkova-spoj. občan. síly  43 0.13 
26  Strana za životní jistoty  83 0.25 
28  Nezávislá iniciativa (NEI)  182 0.56 
29  SVOBODNÍ  17 0.05 
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30  "V. Kožený-Občan.feder.demokr." 23 0.07 
31  Republikáni Miroslava Sládka  100 0.30 
32  NEZÁVISLÍ  1 971 6.06 

 
   Jak dopadly  volby  do Evropského parlamentu konané na celém území České republiky ve dnech 11.-12. 
června 2004 ukazuje následná tabulka. Do volebních místností se dostavilo pouhých 28,32 % voličů. 
 

Platné hlasy  
Kód Název strany 

celk. v % 
1  SNK sdruž. nez. a Evropští dem. 257 278 11.02 
2  Koruna Česká (monarch.strana)  4 532 0.19 
3  Helax-Ostrava se baví  3 366 0.14 
4  Česká str. sociálně demokrat.  204 903 8.78 
5  Národní koalice  2 944 0.12 
6  Občanská demokratická strana  700 942 30.04 
7  Str. pro otevřenou společnost  5 413 0.23 
8  Strana demokrat.socialismu  1 709 0.07 
9  Strana zelených  73 932 3.16 

10  Humanistická aliance  3 977 0.17 
11  Konzervativní strana  4 986 0.21 
12  "Sdružení nestraníků"  11 689 0.50 
13  Strana občanů republiky České  2 585 0.11 
14  Masarykova demokratická strana 4 366 0.18 
15  Všeobecná občanská strana  873 0.03 
16  Dělnická strana  4 289 0.18 
17  Strana práce  1 717 0.07 
18  Balbínova poetická strana  13 779 0.59 
19  Za zájmy Moravy ve sjedn.Evr.  9 293 0.39 
20  Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.  223 383 9.57 
21  Pravý Blok  27 504 1.17 
22  Strana zdravého rozumu  6 316 0.27 
23  Unie liberálních demokratů  39 655 1.69 
24  Komunistická str. Čech a Moravy 472 862 20.26 
25  Str. venkova-spoj. občan.síly  11 734 0.50 
26  Strana za životní jistoty  11 951 0.51 
28  Nezávislá iniciativa (NEI)  16 762 0.71 
29  SVOBODNÍ  1 300 0.05 
30  "V. Kožený-Občan.feder.demokr." 2 030 0.08 
31  Republikáni Miroslava Sládka  15 767 0.67 
32  NEZÁVISLÍ  191 025 8.18 
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V Evropském parlamentu nás tedy nakonec reprezentují tito poslanci: 
 
Za ODS, která  získala devět mandátů, to jsou -  Jan Zahradil (41, poslanec a první místopředseda ODS),  Petr 
Duchoň (47,  primátor Brna), Miroslav Ouzký (45, poslanec), Hynek Fajmon (36, poslanec), Nina Škottová 
(57, docentka Palackého univerzity (UP) Olomouc), Ivo Strejček (42, pedagog a překladatel),Oldřich Vlasák 
(48, primátor Hradce Králové),Milan Cabrnoch (41, poslanec), Jaroslav Zvěřina (61, poslanec). 
 

KSČM obsadila  šest mandátů těmito zástupci - Miloslav Ransdorf (51, poslanec a místopředseda KSČM), 
Vladimír Remek (55,  diplomat a bývalý kosmonaut), Jaromír Kohlíček (51,  poslanec), Jiří Maštálka (48, 
poslanec), Věra Flasarová (51, politická pracovnice ÚV KSČM), Daniel Strož (60, novinář). 

SNK-ED má tři mandáty a jejich jména jsou - Josef Zieleniec (58, senátor),  Jana Hybášková (38, bývalá 
velvyslankyně), Tomáš Zatloukal (35, ředitel gymnázia). 

KDU-ČSL získala dva mandáty. Jeden  obsadila  i  senátorka za obvod Prahy 10 Zuzana Roithová (51. Po 
studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy nastoupila lékařskou praxi, byla například 
ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a nyní vede pražskou Nemocnici Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského. Od ledna 1998 byla půl roku ministryní zdravotnictví ve vládě Josefa 
Tošovského. V Senátu, kam byla v roce 1998 zvolena jako bezpartijní kandidátka KDU-ČSL, se věnuje 
především problematice zdravotnictví. Členkou strany se stala o rok později a v letech 2001 až 2003 byla její 
místopředsedkyní). Druhým zástupcem KDU-ČSL je Jan Březina (50, hejtman Olomouckého kraje).  

ČSSD má také dva mandáty, ty získali Libor Rouček (49, poslanec) a Richard Falbr (63,  senátor). 

Dva mandáty získali i Nezávislí - Vladimír Železný (59, senátor ) a Jana Bobošíková (39, novinářka). 
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2.1.3) SENÁTNÍ VOLBY  
 

Senátní volební obvod v Praze 10 bude větší 
 
  Poslanecká sněmovna schválila hned v prvním čtení vládní předlohu, která měla rozšířit hranice senátního 
volebního obvodu v Praze 10, neboť počet jeho obyvatel se snížil pod zákonem stanovený limit. K tomuto 
volebnímu obvodu s číslem 22 se kvůli zvýšení počtu obyvatel připojily pražské městské části Štěrboholy a 
Dubeč. Obě městské části patřily do volebního obvodu číslo 19 se sídlem v Praze 11. 
  Návrh vzešel z údajů Českého statistického úřadu, podle něhož k 1. lednu žilo v Česku přes 10,2 milionu 
obyvatel. Průměrný počet obyvatel na jeden senátní volební obvod tak činil téměř 126 000 lidí. S ohledem na 
rovné volební právo může být podle zákona počet obyvatel na každý volební obvod o 15 procent vyšší nebo 
nižší proti průměru. 
  Počet obyvatel Prahy 10 se snížil o 109 lidí pod spodní hranici limitu. Obvod se už jednou kvůli malému počtu 
obyvatel rozšiřoval, a to před prvními senátními volbami v roce 1996. Rozšíření hranic volebního obvodu 
v Praze 10 pak  svým  podpisem schválil  i prezident Václav Klaus. 
 
 
  Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konaly ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 i na území Prahy 10. 
Předešlé volby do Senátu se v naší  městské části uskutečnily v listopadu roku 1998, kdy zvítězila Zuzana 
Roithová. Tato lidovecká senátorka se úspěšně ucházela o místo v Evropském parlamentu, proto by se měly 
vypisovat doplňovací volby.  Jelikož však i tak by její  senátorský mandát na podzim skončil, rozhodlo se o jejím  
nástupci v řádných senátních volbách. 
  
    
  Úřad městské části Praha 10 jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zaregistroval pro volby do 
Senátu deset politických stran, tzn. že se bude rozhodovat mezi deseti navrženými kandidáty. Hlasovací lístky 
obdrželi ze zákona všichni oprávnění voliči nejpozději tři dny před volbami do poštovních schránek a byly k 
dispozici rovněž ve všech volebních místnostech ve dnech voleb. 
   V případě konání 2. kola voleb pak dostávají voliči hlasovací lístky až přímo ve volební místnosti. Volič, který 
nemůže volit ve svém okrsku podle místa trvalého pobytu, může osobně požádat o voličský průkaz nebo může o 
vydání průkazu požádat písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem a doručeným na Úřad 
městské části Praha 10 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. 
   1. kolo voleb proběhlo v pátek  5. listopadu 2004  od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu  6. listopadu 2004  
od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Jelikož  žádný z kandidátů nezískal  více jak 50 % hlasů, konalo se  2. kolo voleb 
ve dnech 12. a 13. listopadu ve stejném časovém rozpětí. Rozhodovalo se pak mezi  dvěma kandidáty, kteří 
získali nejvíce hlasů. 
 
 V Praze se volilo kromě Prahy 10 i na Praze 6 a 11, celkem se v těchto volebních obvodech ucházelo o místa v 
Senátu 24 kandidátů.  Celkem se v republice z 81 senátorů obměňuje jejich třetina. Vítěz  voleb se stává členem 
horní parlamentní komory na šest let.  
 
 
 

V senátním obvodě číslo 22 kandidují: 
 
MUDr. Marie Alušíková, CSc. -  57 let, ČSSD.  
Ředitelka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně 
v Brně. V senátu chtěla prosazovala vytvoření sítě státních nemocnic, z ostatních pak vytvořit  léčebny 
dlouhodobě nemocných  a zařízení se sociálními lůžky, zbylé by se mohly privatizovat. Chtěla se také zasadit o 
zkrácení čekacích dob pacientů na zákroky a o to, aby lidé měli možnost školení v první pomoci. 
 
John Bok, 58 let, za Balbínovu poetickou stranu. 
Předseda spolku Šalamoun. Hodlal  se zasadit o lepší účinnost právního systému, aby podle něj nedocházelo 
k přehmatům. Usiloval by o většinový systém ve volbách do sněmovny a o přímou volbu prezidenta. Chtěl 
posílit pravomoc hlavy státu v tom, že by mohl nařídit revizi soudních rozhodnutí. Na volební kampaň utratil do 
40 tisíc korun. 
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Mgr. Antonín Gondolán, 62 let, za hnutí Nezávislí.  
Muzikant a skladatel, který hrál s K. Gottem a ve skupině Sourozenců Gondolánových. Má titul magistr 
z Filozofické fakulty Univerzity v Nitře v oboru sociální práce. Chtěl přispět k řešení konfliktů mezi českou 
většinou a menšinami i obecně mezi lidmi.  Na volební kampaň si vyhradil něco přes 80 tisíc. 3. listopadu měl  
od 17:30 v KD Eden předvolební vystoupení. 
 
RSDr. Karel Hošek, 59 let, KSČM. 
Politický pracovník. V senátu  se chtěl  věnovat sociální oblasti, zejména důchodcům,  dále pak  zdravotnictví, 
ale i  obraně a bezpečnosti. 
 
MUDr. Milan Kudyn, 56 let, za Evropské demokraty.  
Nikdy nebyl v žádné politické straně. Jako nezávislý kandidoval do Senátu za Evropské demokraty. Vystudoval 
Fakultu dětského lékařství UK. Od začátku devadesátých let provozuje nestátní zdravotnické zařízení v Praze 10. 
Je  dětský lékař, který už přes třicet let léčí malé pacienty.  Chtěl se zasadit o zlepšení zdravotního systému, který 
by měl mít jasná pravidla a průhledné principy financování. Hodlal se také podílet na protikorupčních zákonech, 
zasazovat se o snížení daní, pokusil by se prosadit  zákon o zdravotním pojištění. Na volby plánoval částku mezi 
300 až 600 tisíci korun. 
 
Ing. Jan Malypetr, CSc. -  69 let, ODS. 
Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a získal vědeckou aspiranturu na Vysoké škole dopravní v Žilině. 
Dvacet let pracoval ve Státním ústavu dopravního projektování v Praze (SUDOP) se specializací na železniční 
mosty. Od roku 1998 je zastupitel na Praze 10 a podniká v oblasti zemědělství. Je vnukem  prvorepublikového 
agrárního předsedy vlády Jana Malypetra. Prosazoval by změnu volebního systému do sněmovny na většinový. 
Chtěl  přispět k tomu, aby všechny předkládané zákony byly srozumitelné a jednoduché a aby vylučovaly více 
výkladů. Na volební kampaň dal kolem jednoho milionu korun. 
 
 
Bc. Blanka Misconiová, 48 let, ODA.  
Celý život se zajímá o oblast zdravotnictví. Pracovala ve Vinohradské nemocnici, byla zastupitelkou v městské 
části Praha 10 v letech 1994 až 1998, kde se zabývala systémem zdravotní péče. V současné době zastává 
volenou funkci prezidentky Asociace domácí péče ČR. Chtěla se věnovat reformě zdravotní a sociální péče, 
která by měla být více adresná a individuální. Chtěla rozvíjet občanské společnosti tak, aby byla posílena role 
nevládních organizací. Snažila by se také o posílení pravomocí obcí a regionů na úkor státu. 
 
 
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. - 60 let, KDU-ČSL. 
Do senátních voleb šel jako nestraník navržený lidovci. Je profesorem ekonomie na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy. Své úsilí v senátu chtěl zaměřit na podporu rodiny a také vzdělání, školství a vědy. Věnoval 
by se také reformě sociálních systémů a vztahům státu a církve. Volební kampaň vyšla do 250 tisíc korun. 
 
Mgr. Jan Skácel, 70 let, České hnutí za národní jednotu.  
V senátu  se chtěl věnovat rozpočtovým a ekonomickým věcem, soudnictví, případně místní správě. Byl 
dlouholetým předsedou Vlastnecké fronty. Je ekonomickým poradcem. 
Jan Skácel z Českého hnutí za národní jednotu dá na kampaň jen do 20 tisíc korun. 
 
Jaromír Štětina, 61 let, za Stranu zelených. 
 Novinář specializující se na válečné konflikty v Evropě, Asii a Africe a obhájce lidských práv. Vystudoval 
Vysokou školu ekonomickou. Zakladatel a šéfredaktor tiskové agentury Epicentrum, přinášející informace ze 
zemí bývalého Sovětského svazu.V senátu by prosazoval zákony, které budou občany bránit proti teroru, 
násilným činům  a atentátům, tedy zákony týkající se bezpečnosti země. Chtěl by  se také zasazovat o to, aby 
čeští politici nebyli lhostejní například k porušování lidských práv nebo konfliktům ve světě. Jeho kampaň stála 
kolem 250 tisíc korun. 
 
 
   Takto tedy vypadali v kostce zájemci o post senátora na Praze 10. Původně se měl mezi kandidáty objevit i 
sociolog Petr Matějů. Bývalý představitel US – DEU však nechtěl konkurovat novináři Jaromíru Štětinovi a 
tříštit tak hlasy voličů. Matějů se měl o senátní místo ucházet za Liberální reformní stranu (LiRA).  
   Kromě letáků, billboardů a setkání s voliči napomáhaly jednotlivým kandidátům i přímluvy nejrůznějších 
osobností. Tak třeba bývalý prezident Václav Havel se postavil za kandidáta  Johna Boka za Balbínovu 
poetickou stranou, ale ve stejném obvodě pak podpořil i Jaromíra Štětinu ze Strany zelených. Poslanci Svatopluk 
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Karásek a Táňa Fischerová (oba klub US-DEU) vyslovili podporu novináři Jaromírovi Štětinovi,  kandidátovi 
Strany zelených. Stejně tak učinil Ivan Klíma, Jan Vodňanský, Miroslav Zikmund, Pavel Klinecký, Jaroslav 
Hutka a další. Za MUDr. Kudyna se postavily osobnosti jako Fero Fenič, Dana Morávková, PhDr. Petr Fejk a 
další. 
 
    Ne vždy se však vedl boj takový, jaký by si jednotlivé strany představovaly. Již začátkem října ČSSD v Praze 
10 rozhořčilo, že někdo přes víkend přelepil jejich poutač kandidátky do Senátu Marie Alušíkové poutači 
kandidáta Strany zelených. Na sedmi lavičkách se tak  na opěradle místo ředitelky Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady objevil novinář  Jaromír Štětina. I tak byl veden boj o post v horní parlamentní komoře 
v ulicích V Korytech a Ruské. 
   ČSSD dokonce pohrozila, že podá  trestní oznámení na neznámého pachatele, nakonec od toho však upustila. 
Jaromír Štětina a Daniela Matějková, která ve Straně zelených vede Štětinovu kampaň, ovšem tvrdili, že to nikdo 
z oficiálních lepičů této strany neudělal a že o přelepení plakátů nic neví.  
   Přelepování a poškozování plakátů, za které si příslušná strana tato místa zaplatila, se nelíbilo ani šéfovi 
pražské ODS Janu Bürgermeisterovi nebo předsedovi Evropských demokratů Jan Kaslovi. 
   Jenže sotva odezněla  aféra s přelepenými lavičkami kandidátky Marie Alušíkové, tak se koncem října 
v ulicích Prahy 10 objevily načerno vylepené plakáty propagující kandidáta Strany zelených. Jaromír Štětina byl 
tak k vidění na  sloupech, telefonních budkách, lavičkách, ale byly  jím opět přelepeny i lavičky a billboardy 
protikandidátů. 
  Došlo to tak daleko, že zástupci ČSSD, ODS a Evropských demokratů vydali společné prohlášení, kde ostře 
odsoudili předvolební kampaň Strany zelených za jejich opakované ničení reklamních nosičů ostatních stran. 
Dále  vyzvali Stranu zelených, aby zbytek kampaně vedla v zákonných i etických mantinelech. 
   I tentokrát však volební manažerka Strany zelených Daniela Matějková a Jaromír Štetina ujistili, že nikdo 
z volebního týmu s tím nemá nic společného.  
  Další z omylů nastal , když v novinách Praha 10 se na počátku října  v rubrice Z vašich dopisů objevil text Jana 
Stránského, který doporučoval voličům svého bratrance, kandidáta do Senátu za ODS Jana Malypetra. O tom, že 
byl  tento text umístěn v dopisové rubrice omylem, svědčilo i to, že ve stejných novinách vyšel ještě jednou, a to 
v inzertní volební příloze ODS. V tomto případě  se k chybě doznala a omluvila redakce novin.  
 
  Ještě před prvním kolem voleb do Senátu se začalo spekulovat, kdo s kým v případném druhém kole. Kandidát 
KSČM do Senátu v Praze 10 Karel Hošek řekl, že kdyby nepostoupil do druhého kola, tak jeho strana podpoří 
v druhém kole senátních voleb sociálně demokratického kandidáta.  
 
 
Výsledky 1. kola voleb  do Senátu 2004 za obvod číslo 22 – za Prahu 10 - konaných ve 
dnech 5.- 6. listopadu 2004 tedy nakonec dopadly následovně. Do dalšího kola postoupil 
Jan Malypetr za ODS a Jaromír Štětina za Stranu zelených. Volební účast byla 30,53 %. 

 
1. Ing. Jan Malypetr, CSc. 

Občanská demokratická strana 
70 let, stavební inženýr, Praha 10 

34,84 
%

(10068)
2. Jaromír Štětina 

Strana zelených 
61 let, novinář a obhájce lidských práv, Praha 11 

24,70 
%

(7137)
3. MUDr. Marie Alušíková, CSc. 

Česká strana sociálně demokratická 
57 let, ředitel Vinohradské nemocnice, Praha 10 

11,85 
%

(3425)
4. RSDr. Karel Hošek 

Komunistická strana Čech a Moravy 
59 let, politický pracovník, Praha 

9,91 %
(2864)

5. MUDr. Milan Kudyn 
Evropští demokraté 
56 let, dětský lékař, Praha 2 

8,24 %
(2383)

6. Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 
Křesťan. a demokrat. unie - Českosl. strana lidová 
60 let, profesor ekonomie, Praha 

6,26 %
(1811)

7. Bc. Blanka Misconiová 
Občanská demokratická aliance 
48 let, prez. Asociace domácí péče ČR, Praha 10 

1,86 %
(538)
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8. John Bok 
Balbínova poetická strana 
59 let, soukromník, Praha 8 

1,48 %
(429)

9. Mgr. Antonín Gondolán 
NEZÁVISLÍ 
62 let, hudebník, Praha 

0,66 %
(191)

10. Mgr. Jan Skácel 
České hnutí za národní jednotu 
70 let, ekonomický a organiz. poradce, Praha 8 

0,15 %
(44)

 
 
  1. kolo  voleb ukázalo,  že klesá zájem lidí o senátní volby. Ve všech třech pražských městských částech 
poklesly od minulých voleb počty voličů. V Praze 10 přišlo k volbám 30,53 procenta z 95 177 oprávněných 
voličů;  ale v roce 1998 přišlo ze 101 958 volič téměř 40 procent. Volby v celorepublikovém měřítku přinesly i 
jasné vítězství pravice, tedy především ODS. 
 
   Sotva skončilo první kolo, začala se vytvářet  seskupení a slibovala se podpora nepostoupivších stran. Za Jana 
Malypetra se postavil předseda ČSSD v Praze 10 Petr Hulinský, místní Unie svobody, navzdory tomu, že se 
Unie svobody-DEU a Strana zelených dohodly na centrální úrovni na vzájemné podpoře svých kandidátů, a 
Evropští demokraté. Kromě předsedy Evropských demokratů Pavla Kratochvíla vyjádřil podporu Malypetrovi i 
poražený kandidát do Senátu Milan Kudyn, dále zpěvačka Lucie Bílá, fotbalový internacionál Antonín Panenka 
či hokejový trenér Vladimír Růžička. 
   Štětina se zase mohl spolehnout v druhém kole na pomoc KDU-ČSL, senátní Klub otevřené demokracie. 
Z osobností to byli  například Václav Havel,  Petr Pithart, Ivan Medek, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Jan Sokol, 
Zdeněk Mahler, Miroslav Zikmund, Jaroslav Hutka, Vlasta Chramostová, Karel Schwarzenberg. Filozof Erazim 
Kohák podpořil ve volbách kandidáta Strany zelených  i svou přítomností a u stanice metra Skalka, kde spolu 
s Jaromírem Štětinou rozdával letáky. 
 
  O tom, že jde do tuhého svědčily i výzvy na republikové úrovni. Sociální demokracie vyzvala své voliče, aby 
podporovali všechny soupeře ODS včetně komunistů. Lidovci a unionisté ohlásili, že půjdou proti ODS; jen 
v místech , kde bude kandidát ODS a komunistů, vysloví podporu ODS. 
 
  
 
 
  Trochu vzruchu do předvolebního boje vnesl svým názorem i radní Prahy 10 a právník Oldřich Choděra za 
KDU-ČSL. Přestože politika této strany byla nepodporovat kandidáty ODS, tak se Oldřich Choděra postavil za 
Jana Malypetra. V letáku na jeho podporu se objevilo: „Není těžké se rozhodnout mezi kandidátem, který se 
opírá o hodnoty evropské kultury a civilizace, a kandidátem, který chce prosazovat manželství homosexuálů, 
sympatizuje s čečenskými teroristy či ospravedlňuje zločince, kteří v Beslanu povraždili stovky dětí.“ 
   ODS prohlásila, že tento leták s názory pana Choděry nebyl určen široké veřejnosti, že šlo jen pracovní verzi, 
ale bylo pozdě, Jaromír Štětina na něj byl upozorněn. A jelikož se cítil poškozen, chtěl  za to na ODS podat 
trestní oznámení za pomluvu. 
  Štětina tvrdil, že dostal tyto letáky od občanů, kteří je měli ve schránkách, a že dokonce ve skladu distribuční 
firmy viděl celé balíky těchto letáků připravených k rozvozu. ODS označila celou aféru za „velký omyl“ a 
zopakovala, že se skutečně jednalo jen o desítku barevných nátisků letáků. Sám Malypetr volal Štětinovi, že 
v letácích pro distribuci již  Choděrova slova zmizí  a tak se i stalo.  
  Lidovecký zastupitel Choděra i později  potvrdil, že si  za svými slovy stojí.  Na to reagoval předseda KDU-
ČSL Miroslav Kalousek s tím, že lidovci v Praze 10 podporují Štětinu a od těchto názorů se distancují.  
 
  To, že se načerno vylepovaly plakáty s kandidátem do senátu za Stranu zelených jsem již zmínil. Tentokrát se 
Jaromírem  Štětinou přelepovaly plakáty Jana Malypetra. Došlo to tak daleko, že když zastupitel Prahy 10 Jan  
Florián upozorňoval lepiče,  že plakáty lepí načerno a poškozuje tím cizí majetek, byl napaden. Jan  Florián 
musel být po útoku dokonce ošetřen lékařem a na místě rvačky pak musela zasahovat policie.  
  Na mnoha místech někdo přilepoval k portrétu Jana Malypetra bublinu s výrokem:  „Nemám na to. Volím 
Štětinu!“ Ale podle Jana Malypetra to není pravda a Štětinu nevolí. 
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 Výsledky 2. kola voleb  do Senátu 2004 za obvod číslo 22 – za Prahu 10 - konaných ve 
dnech 12.- 13. listopadu 2004. Volební účast byla nižší než v prvním kole, přišlo volit jen 
25,35 % občanů.  
  Zvítězil Jaromír Štětina s 55,32 %, což znamenalo 13 296 voličů. Ing. Jan Malypetr získal jen 44,67 %, což 
znamenalo podporu 10 735 voličů. Kde nakonec hledat příčinu  vítězství Jaromíra Štětiny, když v prvním kole 
ztrácel na J. Malypetra 10 procent? Snad opravdu rozhodly hlasy  voličů KDU-ČSL a sociální demokracie. 
 
   Jaromír Štětina oslavil vítězství Strany zelených v Kafárně na kus řeči na pražských Vinohradech. Strana 
zelených se tak dočkala svého historicky prvního senátora. Štětina do horní parlamentní komory nastoupí na šest 
let za Zuzanu Roithovou (KDU-ČSL), která se stala poslankyní Evropského parlamentu. Jaromír Štětina se stal 
členem senátorského Klubu otevřené demokracie, kde jsou zejména unionisté. Dohodl se o tom se šéfem frakce 
Edvardem Outratou. Tento klub se stal  s 12 členy  třetím nejsilnějším po ODS (36) a KDU-ČSL (14 členů). 
   Jak dopadly volby v republice ? Jasným vítězstvím ODS. Získala ve volbách 18 křesel na rozdíl od  ČSSD, 
která nezískala jediného senátora. ODS si tak posílila svůj vliv v Senátu. KDU-ČSL získala  3 křesla, další strany 
měly po jednom senátorovi. ODS však v pražských volbách získala ze tří obvodů jen jedno místo. Na Praze 10 
Jana Malypetra porazil Jaromír Štětina. V Praze 6 vyhrál Karel Schwarzenberg (nestraník, kandidoval za US-
DEU/ODA) nad Marií Kousalíkovou (ODS). A jen na Praze 11 vyhrál Jan Nádvorník z ODS nad Petrem Jiravou 
(SNK), i když i tímto vítězstvím se následně musel zabývat soud. 
   Senátní volby  však provázel nezájem voličů. Nepomohla ani větší účast v Praze, kde volilo v průměru 24 
procent.  Celorepublikový průměr byl pouze 18,4  procent voličů. 
 
   Koncem prosince již bylo dávno po volbách, ale že se uskutečnily, dosvědčovaly právě ony načerno vylepené 
plakáty. Jedná se hlavně o plakáty podporující Jaromíra Štětinu. Plakáty odstranil na vlastní náklady třeba   
podnik Eltodo, který  má na starosti sloupy veřejného osvětlení. Odstranění stálo 14 tisíc korun. Volební 
manažerka v Praze 10 Daniela Matějková přislíbila v případě dostatku financí uhradit firmě Eltodo vzniklou 
škodu. Plakáty však byly někde lepeny i na telefonní budky, elektrické trafostanice nebo na popelnice. Podle 
vedoucího odboru správy majetku Prahy 10 Ivo Freimanna se počítá, že likvidace těchto plakátů bude stát až 
přes 200 tisíc korun. 
 
 

 
 
      Senátní volby v roce 2004 
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2.2) KULTURA 
 

2.2.1) GALERIE V PÁTÉM PATŘE 
 
  Tato galerie se nachází v 5. patře na chodbě budovy Úřadu městské části Prahy 10 vedle jídelny. Výstavy 
jsou pořádány pod záštitou starosty Ing. Milana Richtera. 
 
  S mimořádným zájmem veřejnosti se 14.ledna  v 17 hodin setkala vernisáž výstavy nazvané „Obrazy a 
fotografie“ výtvarníka Boba Hochmana a fotografa  Emila Vejvody. Vernisáže se zúčastnila zhruba stovka 
návštěvníků. Akce trvala do 20.února. 
 
   Další výstavou, která se zde konala, byla kolekce fotografií „ Jak vidí nejhezčí věci na světě Petr Mazanec 
…“ Vernisáž se uskutečnila ve středu 25. 2. v 17 hodin. 
   Zahajovací řeč pronesla paní Adamcová z oddělení kultury OŠK. Seznámila přítomné, kterých se sešlo na 
vernisáži kolem čtyřiceti a to převážně starších ročníků, s životem a prací Petra Mazance. Například to, že  
začínal jako nadšený amatér a postupně se vypracoval v profesionála.  
   V programu pak pokračoval folkový písničkář Karel Diepold, kterého si pan Mazanec na svou vernisáž 
vyžádal. Posluchači si mohli vyslechnout v jeho podání  několik krásných písní.  
   Na výstavě se nacházely fotografie z přírody,  akty, auta a obrázky měst.  Kdo chtěl, tak mohl zapsat postřehy 
z výstavy do galerijní pamětní knihy nebo se jen nerušeně kochat fotografiemi. Vše v příjemném prostředí a za 
pohoštění, které jako vždy připravili studenti SOU U Krbu  z Prahy 10. 
   Škoda jen, že si na vernisáž nenašlo cestu více lidí, ale určitě výstavu navštívilo v době její instalace hodně 
návštěvníků. 
 
  Vernisáž výstavy kreseb a obrazů "V jedné brázdě" autorů Lenky Černé, Nadji Černé, Viktorie 
Kubíkové a Petra Kubíka  proběhla  31. 3. v 17 hodin v Galerii v pátém patře.  V zahajovacím programu 
výstavy vystoupili žáci ZUŠ Olešská a  pohoštění připravili studenti SOU U Krbu. 
  Jak byly různorodé obrazy i jejich tvary, tak byli různorodí i jejich samotní autoři, proto o nich alespoň něco 
prozradím. 
  Lenka Černá (28 let).  Její díla vznikla v době dospívání.  Jednalo se o  jedinečné výtvarné zpracování vnitřních 
pocitů, který zjevuje překvapivě čistě fantazijní svět autorky. 
  Nadja Černá (26 let). Kresby vznikaly během posledního roku života autorky, vždy když ji tlak událostí uvrhl 
do depresivních a bezvýchodných stavů. 
  Viktorka Kubíková (7 let). Část kreseb vznikla v době, kdy navštěvovala mateřskou školu a v nedávné době. 
Jsou to spontánní kresby, jejichž zdroj  ve skutečnosti obklopuje autorku, nebo jsou to představy budoucnosti.  
  Petr Kubík (33let). Považuje svou tvorbu za vizuální poezii.  Pokouší se vytvářet osobitou estetiku, která by se 
měla stát součástí hledání mýtů současnosti a nových interpretací mýtů starých. Podnětem inspirací se stávají 
běžné situace, pocity, nálezy, sny.  
  Výstava se konala pod záštitou starosty m.č. Praha 10 Ing. Milana Richtera a trvala  do 7. května 2004.  
 
  Pod názvem “Doteky barev” se konala ve středu 12. května v 17:00 výstava prací studentů Soukromé 
střední odborné školy Olešská. Vystavovaná díla vznikla v zájmovém kroužku malby na hedvábí a kroužku 
kresby a malby. V programu vystoupil smyčcový soubor žáků ZUŠ Bajkalská. Výstavu bylo možno shlédnout  
do 18.června. 
 
  Vernisáž výstavy fotografií ke 115. výročí založení 1. Českého klubu fotografů amatérů Nekázanka  se 
konala 23. 6. 2004  v 17 hodin v Galerii v pátém patře a byla vystavena do 3. září. Výstava představovala  práce 
členů klubu z poslední doby. Na začátku se posluchači seznámili s obsahem výstavy, potom absolvent ZUŠ 
Olešská Vojtěch Paleta zahrál na klávesy populární melodie. Někdo poslouchal muziku, jiní se již vydali do 
chodby a prohlíželi  fotografie. Vernisáže se zúčastnilo 50 lidí.  A samozřejmě nechybělo ani  pohoštění, které 
jako vždy připravili  studenti SOU U Krbu. 
   1. Český klub fotografů amatérů Nekázanka je přímým pokračovatelem nejstaršího fotoklubu v Čechách a 
celém Rakousku – Uhersku. Byl založen 19.8.1889 v Praze při příležitosti padesátého výročí vynálezu fotografie 
– daguerrotypie. Klub pracuje nepřetržitě 115 let. Mezi jeho členy patřili – J.V. Sládek, F. Pekař, F. Drtikol a 
další. V současné době sídlí amatérský fotoklub Nekázanka v kulturním středisku Poštovka a sdružuje přes třicet 
aktivních členů. 
 
  Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Veselého se konala  ve středu 8. 9. 2004 pod názvem "Ostrovy neskutečné 
krásy". Vernisáž začala několik minut po  17 hodině; tou dobou již byla zaplněna skoro všechna místa  v Galerii 
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v pátém patře.  Autor divákům představil záběry přírody i své postřehy ze života francouzské Korsiky a 
španělského Tenerife. Jednalo se o snímky, které Jiří Veselý  nafotografoval během své dovolené. Pro účely 
výstavy vybíral asi z 400 fotek a nakonec použil ty, které měli návštěvníka nejvíce potěšit. Atmosféru fotografií  
umocnily francouzské melodie a  ohnivé flamengo.  Výstavu bylo možno shlédnout do  8. října 2004. 
 
 
   14. října v 17 hodin začala výstava fotografií Fotoklubů partnerských měst Ballerup – Praha 10. 
Skovlunde Amator Photo Club a 1. Český klub fotografů amatérů Nekázanka.  
   Dánský Ballerup je partnerské město Prahy 10 od roku 1995 a má velmi bohatou spolkovou činnost (přes 300 
spolků). Jedním z nich je Skovlunde Amator Photo Club, který v příštím roce oslaví 50 let svého trvání. Klub je 
členem Sdružení fotoklubů region – sever a v současné době sdružuje 25 nadšených fotoamatérů. Českou stranu 
zastupoval 1. Český klub fotografů amatérů Nekázanka, který  je přímým pokračovatelem nejstaršího fotoklubu 
v Čechách a celém Rakousku-Uhersku. 
  Výstava vznikla z iniciativy členů ballerupského Skovlunde Amator Photo Club a 1.Českého klubu fotografů 
amatérů Nekázanka a představila snímky členů obou fotoklubů. Hudební vystoupení,  které vernisáž zahajovalo, 
předvedli žáci Základní umělecké školy Bajkalská. 
 Vernisáž výstavy se výjimečně nekonala ve středu, ale s ohledem na vernisáž, která se konala v galerii Deset, 
byla přesunuta na čtvrtek. Změna termínu nejen ovlivnila návštěvnost vernisáže, ale projevil se i v jinak 
bezchybné  spolupráci se SOU U Krbu. Studenti tohoto učiliště tento den totiž nedorazili a pohoštění tak museli 
narychlo zajišťovat zástupci odboru školství a kultury. Výstava trvala do 24. listopadu  2004. 
 
 
  Odbor školství a kultury městské části  Praha 10 vyhlásil v září výtvarnou soutěž nazvanou "Vánoce očima 
dětí Prahy 10" pro mateřské a základní školy městské části Praha 10. Z děl, které byly do soutěže poslány, se ve 
středu 1. prosince v 17 hodin uspořádala vernisáž výstavy kreseb a maleb pod názvem „Vánoce očima dětí 
Prahy 10“. K zahájení výstavy přispěli svým vystoupením žáci 2. třídy ZŠ U Roháčových kasáren, soubor 
country tanců Sluníčko a pěvecký sbor Břečťánek.  
   Vystavená díla pak posoudila odborná porota, která vybrala vítězné práce ve stanovených kategoriích - 
mateřské školy, I. stupeň základních škol, II. stupeň základních škol. Ve zvláštních kategoriích vyly hodnoceny 
práce jednotlivců a kolektivů. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny při zahájení vánočních trhů na 
Kubánském náměstí v pondělí 13. prosince.  Tato výstava byla poslední, která se v Galerii v pátém patře v roce 
2004 konala. Poslední návštěvníci ji mohli navštívit  3. ledna 2005.  
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2.2.2) GALERIE DESET 
 
  Galerie DESET se nachází na rohu Moskevské ulice 262/57 a náměstí Sv. Čecha v Praze 10 a vstup do galerie 
je zdarma. V galerii proběhlo v roce 2004 několik výstav. Navíc se zde v tomto roce nacházela stálá expozice, 
v níž byla prodávaná díla od těchto autorů  - Vlacha, Pošvice, Vobořila a dalších. 
  V Galerii Deset se však nekonají  jen výstavy, ale od začátku letošního roku se ve zdejších prostorách pořádají  
i koncerty. 
 

  10. února se zde od 18:30 konal koncert Celý svět si zpívá. Zazněly zde  operetní a muzikálové melodie 
v podání Aleny Žákové - soprán, Miloše Ježila - tenor, Juraje Filase - klavír. Koncert se konal pod záštitou 
starosty Milana Richtera. 
 
   24. února v 18:30 zde proběhla vernisáž fotografií Ladislava Sitenského s názvem Hory v bílém.  Černobílé 
fotografie zachycovaly zimní náladu v horách od našeho předního fotografa starší generace. Hory jsou 
Sitenského láska. Autor se v roce 2004 dožil 85 let. Veřejnosti je znám i jako aktivní účastník čs. odboje v 
Anglii. Výstava zde trvala do 28. března 2004. 
 
   10.3.2004 se od 18:30  konal  koncert SYMPATICKÁ VIOLA. Petr Přibyl hrál na violu a František Kůda na 
klavír. 
 
   Od 1. dubna do  25. dubna  2004  se zde konala výstava  M. DOPITY: „OPERA HEADS“  - MALBA, 
AKRYL. Jedná se o umělce, za kterým stojí řada výstav. V letech 1982 – 2004 měl autor 15 samostatných 
výstav v ČR ( vystavuje v i v cizině - Brisbane, Antverpy, Essen, Frankfurt, atd. ..). Malba, instalace, 
elektronické umění, světlo, prostor. Vernisáž byla 1. dubna  v 18:30 hod.  
 
 
  V roce 2004 vyhlásila Galerie Deset 1. ročník otevřené výstavy salonového typu s možností vystavit a 
eventuálně prodat fotografie těch,  kteří nefotí jako profesionálové, ale spíše pro radost. Výstava byla  nazvána 
„Kde žijeme“.  S touto akcí chce galerie pokračovat i v dalších letech. Výstava byla pořádána pod patronací Ing. 
Milana Richtera, starosty Prahy 10 a prof. Miroslava Vojtěchovského. 
  Zájemci museli  do 31. března odevzdat na adresu Galerie Deset náhledy a do 7. dubna byly práce 
vyhodnoceny a vybraní autoři kontaktováni. 
    K účasti bylo možno  přihlásit pouze fotografie, které dosud nebyly publikovány, a počet zaslaných 
náhledových fotografií byl  limitován sedmi kusy. Náhledy měly být velikosti 13 x 18cm až 18 x 24cm. 
Fotografie mohly být zaslány i v elektronické podobě, ale pouze na CD nebo jako diapozitivy v rámečcích 5 x 
5cm. 
  Zápisné bylo individuální a záviselo na počtu poslaných náhledových fotografií, 1ks á 20,- Kč. Peníze ze 
zápisného byly využity při přípravě výstavy, organizaci vernisáže a provozu nad rámec běžného provozního času 
galerie.  
  Zahájení  výstavy  neprofesionálních fotografů  „Ti, kteří rádi fotografují“ s tematickým názvem „Kde 
žijeme“ se konalo 5. května od 18 hodin v Galerii Deset . 
  Během projevu promluvil František Vlach, ing. Miroslav Richter a prof. Miroslav Vojtěchovský. Jak bylo 
řečeno během projevu, tak vystavované fotografie jsou upřímné a čisté a mluví o názorech autora. Vybrané 
fotografie byly ve dvou místnostech. Některé snímky byly černobílé, jiné barevné. I náměty byly různorodé – 
např. motivy z České republiky nebo z ciziny – jen jedno bylo shodné, a to příznivý ohlas mezi přítomnými  
fotografy, ale i mezi návštěvníky. 
 
 
   V 18.30 ve středu 14.dubna se konal koncertní program nazvaný "Hudební mládí Prahy 10" a připravili jej 
žáci a učitelé Základní umělecké školy Bajkalská. Koncert se konal pod záštitou starosty Prahy 10 Milana 
Richtera. 
 

  Od 3. června do  27. června  2004  se konala výstava Zdeňka Polácha: „UDĚLAL JSEM KUS PRÁCE“. 
Postmodernistické olejomalby malíře střední generace.  Vernisáž se konala 3.června v 18:30 hodin.  

  Návštěvníci zde mohli shlédnout díla, ve kterých převládala modrá, žlutá a červená barva. Ty Polách dnes 
upřednostňuje. Malíř v posledních letech rozpracovává rozsáhlý cyklus nepředmětných, téměř monochromních 
obrazů s hutnější dějovou konstrukcí, uvolněných v obsahu i ve výrazu. Na nevtíravě barevné pozadí nanáší 



 175

jednoduché a proto snadno čitelné opakující se znaky, vytvářející působivé ornamentální obrazce. Zdeněk Polách 
se narodil v roce 1964 v Karviné a od roku 1987 žije v Praze. Od roku 1992 pracoval s mentálně postiženými 
lidmi a snažil se jim být nápomocen v jejich výtvarných aktivitách. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách v 
Belgii, Česku, Finsku, Německu, Polsku, Řecku, Japonsku a USA.  

 

   15.7. se konala v 18:30 vernisáž výstavy scénografa Miloně Kališe 

   Od 8. do 26.9. zde vystavovala  Barbora  Gerny – Vojtěchovská: Intimity – fotografie. Výstava byla 
rozdělena do tří samostatných projektů. Např. druhý projekt s názvem „Deník“ byl umístěn v zadní části výstavy. 
Jednalo se o fotografický denník, jenž vypovídal o náladách a stavu duše autorky v daném okamžiku. Její pocity 
dokumentovaly  vystavené fotografie  celého filmu. 

 

  Vernisáž výstavy šperků Ireny Veselé Rendlové byla zahájena  14.září v 17:30. Vystavované šperky byly 
zhotoveny převážně z bílého kovu a přírodních kamenů tradičními technikami. Výstava se konala jen do konce 
září. 
 
 
   Dne 11. října  v 17:30 se konala vernisáž výstavy „Vzývání světla“, která představovala užitkové a 
dekorační předměty ze skla Jaroslava Svobody a fotografie uměleckého skla Miroslava Vojtěchovského. 
Výstava „Vzývání světla“ ukazovala pomocí fotografií hru světla a proměny tvaru skleněného objektu, ale chtěla  
ukázat i to, jak si se světlem poradí i jiná disciplína – v tomto případě to byla sklářská technika. 
 Akademický malíř Jaroslav Svoboda je vyučeným sklářem, absolventem sklářské školy a výtvarné pedagogiky 
na Filosofické fakultě Karlovy Univerzity. Během svého života působil jako ředitel sklárny Ústředí uměleckých 
řemesel ve Škrdlovicích a od počátku 90. let se věnuje průmyslovému designu i ateliérové sklářské tvorbě ve 
vlastní sklářské huti v Karlově u Žďáru n/S.  
  Prof. Miroslav Vojtěchovský je vyučeným fotografem, absolvoval odd. fotografie na SPŠG a později katedru 
fotografie na FAMU, kde také od roku 1978 externě vyučoval a poté od roku 1990 do roku 1999 zde působil 
jako vedoucí katedry. Jedno akademické období současně zastával funkci prorektora AMU. V letech 1999 – 
2003 vyučoval v USA, na American University ve Washingtonu, DC. 
   Původně se měla konat vernisáž již 5. října, ale její zahájení bylo přesunuto na 11. října. Akce začala s mírným 
zpožděním a úvodní proslov měl pan Antonín Langhamer, který seznámil přítomné s vývojem sklářství, skla i 
umění. Dalším mluvčím byl fotograf Miroslav Vojtěchovský. Jaroslav Svoboda se svého projevu vzdal, takže 
promluvil pan Vlach, který pozval přítomné na další akce na Praze 10. 
  Výstava se konala tradičně v poslední místnosti galerie. Fotografie se zde skládaly z několika cyklů.  Barevné 
např.  z cyklu - „Malé příhody světla a stínu“ (fotografie Zlato zadarmo či Objekt 1) nebo „Vzpomínání na 
Algarve“. Černobíle cykly pak např. byly - „Krásné krachy“, „Nostalgie nad ztrátou 4. ateliéru“. Místnost a 
připravené vitríny pak byly vyzdobeny sklářskými výrobky od  pana Svobody. Výstava trvala do 31. října. 
 
 
   Ve středu 13. října 2004 v 17 hodin se konala vernisáž výstavy „Ballerup, partnerské město Prahy 10“. 
Výstavu připravil dánský Spolek pro partnerské vztahy mezi Ballerupem a Prahou 10, jehož předseda je Bo 
Fixdahl. Členové Spolku pro partnerské vztahy Ballerupu a Prahy 10 vytvořili textovou část, navrhli design 
výstavních panelů. Partneři spolku na Praze 10 pak text  přeložili  do češtiny.  Části výstavy ukazovaly: Bellerup 
a jeho historie. Ballerup dnes. Ballerupské spolky.   
   Výstavu zahájila zástupkyně starosty Ballerupu paní Grethe Larsen, jako host vystoupila skupina Pacifik (Tony 
Linhart, Helena Maršálková, Marcela Voborská a Josef Blažojovský). Akce se zúčastnili i velvyslanec Dánského 
království v České republice Jørgen Bøjer a velvyslanec České republiky  v Dánsku Ivan Jančárek. Výstava 
zde byla jen do pátku 15. října. 
 
  Na tuto akci pak navazovala 14. října  přednáška paní Kirsten Ostergard na téma: „Jak se pořádají 
workshopy“ a 15. října od 17 – 21 proběhl Workshop na téma „Občanská společnost a související témata“. 
 
 
  Ve dnech od 3. do 28. listopadu se zde konala výstava k 130. výročí prvního startu Velké pardubické. Jednalo 
se o výstavu fotografií a plastik, které s tímto tématem úzce souvisely. Návštěvníci zde mohli shlédnout mnoho 
fotografií pořízených při Velké pardubické. 
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 Ve středa 20.10. se od 18:30 konal koncert pod záštitou starosty Ing. Milana Richtera. Pražská konzervatoř 
připravila árie a dueta z oper W.A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka, G. Pucciniho a slavné melodie z 
operet a muzikálů v podání sopranistky Marty Hanfové a basisty Vojtěcha Šafaříka, za klavírního 
doprovodu Pavla Matyáše. Původně se měl koncert konat 13.10. – toho dne se nakonec v 17 hodin konala 
vernisáž výstavy „Ballerup, partnerské město Prahy 10“. 
 
  Cyklus koncertů pořádaný pod záštitou starosty desátého pražského obvodu Milana Richtera se konal 10. 
listopadu od 18:30. Posluchači mohli vyslechnou skladby Antonína Dvořáka, E. Blocha, E. Toselliho, S. 
Rachmaninova a H. Wieniawského.Na housle zahrál Kamil Pokop, klavírní doprovod zajistil Karel 
Prokop. 
 
 
 8.12. v 18:30 se zde konala vernisáž obrazů a plastik autorů, kteří budou v galerii vystavovat v roce 2005. 
Jednalo se o autory Bukovského, Preclíka, Schulzovou, Ceplecha, Peška, Uždilovou a  Šebíkovou. 
 
 Ve středa 15.12. 18:30 se v prostorách Galerie DESET konal Vánoční koncert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 177

2.2.3) DIVADLO SOLIDARITA 
 
  V Divadle Solidarita se konají výstavy, divadelní představení, přednášky pro školy, soutěže (Pražské poetické 
setkání, Pražská snítka). Internetové stránky jsou : www.divadlosolidarita.cz 
 
 
Pro představu zde uvádím přehled programu divadla Solidarita od 12. ledna do 30. 
ledna: 
 
12.1. 9:00 ERBENOVY BALADY – umělecký přednes vybraných Erbenových balad, hudební motivy z  děl 

A. Dvořáka a Z. Fibicha 
 

14:30  „ACH TA LÁSKA NEBESKÁ“ tři příběhy z manželského života v podání Divadelního spolku 
Havlíček z Neratovic, pro Klub aktivního stáří 
 
18:00 M. KUNDERA: JAKUB A JEHO PÁN – divadelní hra v provedení divadelního souboru Divadla 
Solidarita.  
 

13.1. 9:00 POHÁDKA O RUMCAJSOVI novinka z dílny Docela velkého divadla Litvínova 
 
14.1.     9:30 zahájení cyklu DOPRAVNÍ VÝCHOVA A PREVENCE NEHODOVOSTI 1. Díl: Bezpečnost 

v automobilu, jak  správně používat dětské sedačky, bezpečnostní pásy, airbagy, lektorsky uvede 
zástupce BESIPu Praha – pro I. stupeň ZŠ 

 
15.1.  9:00 B. Smetana – V HUDBĚ ŽIVOT ČECHŮ – hudební pořad pro školy 
              15:00  Itálie očima dětí – vernisáž výstavy obrázků žáků ZŠ a ZUŠ 
 
16.1.       9:00  PUTOVÁNÍ STAROVĚKEM – rekapitulace učiva o starověkém Řecku 
  
17.1. 14:30 TANEČNÍ KAVÁRNA – k tanci a poslechu hraje TRIO JIMI 
 
18.1. 14:30 PAVILA ŠEHRAZÁD – nedělní pohádka v podání PAK 
 
19.1.  9:00 a 11:00  UMÍTE V TOM CHODIT ? pořad o komunikaci, dovednostech a schopnostech mladých 

lidí poradit si v životních situacích 
 
21.1.  9:00 a 11:00  VÍC NEŽ OSUD  - literární pořad o díle L. van Beethovena 
 14:00 STRAŠIDÝLKO Z METERVILLU – pořad pro školní družiny 
 
22.1. 9:00 STŘEDOVĚKÁ SVĚTSKÁ POEZIE – pořad doplněný písněmi trubadúrů v podání známého 

souboru Karmína  
 
22.1. 14:00 KLUB DOMÁCÍCH MAZLIČKŮ –Pes  - přítel nejvěrnější – ukázky psích dovedností, ale také 

rady, jak se o psa denně starat. 
 
23.1. 9:00 HONZA A KOUZELNÍK – výpravná pohádka pro děti 
 
25.1. 14:30 ZLATOVLÁSKA  . klasická pohádka pro děti hraje Divadlo Pohádka 

19:00 ZÁJEZD – představení v podání divadelní skupiny Veverky na motivy novely C.S.Lewise:Velký 
rozvod 

 
26.1. 9:00 JAK NA OBRA – veselá loutkoherecká pohádka v podání Divadla z pytlíčku 
 
27.1.  KRAKONOŠŮV KLOBOUK – POHÁDKA 
 
 ŠPANĚLSKÝ VEČER 
 
28.1. KLAVÍRNÍ A PĚVECKÝ KONCERT 
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 VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ STUDENTŮ SEŠ PRAHY 10 
 
29.1. DOPRAVNÍ VÝCHOVA A PREVENCE NEHODOVOSTI 2. DÍL. Agrese za volantem jako nový 

fenomén. 
 
30.1. O ČERTU A PRINCEZNĚ – POHÁDKA 
  
 
Romský klub – každé pondělí od 14:00 do 16:00 hodin 
Dramatické divadlo – každé úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin 
 
  Jelikož bylo z následujících řádků patrno, že v divadle Solidarita se koná mnoho akcí, budu na následně vybírat 
jen ta nejzajímavější představení. Ostatní měsíční rozpis akcí se nachází v příloze kroniky. 

 
  Rozsáhlý cyklus přednášek na téma Dopravní výchova určený školákům začal  v Divadle Solidarita 
v Praze 10 ve středu 14. ledna. Nápad uspořádat tuto akci se zrodil v hlavě ředitelky divadla Ireny Hušinové, 
když v televizi viděla další zprávy o katastrofálním stavu na tuzemských silnicích. 
  Lektoři se věnovali např. alkoholu za volantem, čerstvým řidičům v silných autech, chováním na přechodu, 
prevencí úrazů, bezpečnostním pásům, základům zdravovědy nebo počínání cyklistů na silnici. Děti z mateřinek 
se z pohádky o medvědu Brumlovi dozvěděly, jak se chovat, aby se nic nestalo. Školy projevily o tyto přednášky 
velký zájem. 
  Jmenujme některé názvy pořadů, např. „Mladí agresivní řidiči za volanty vozů silných kubatur“, „Alkohol – 
moderní zabiják na silnicích“, „Bezpečnostní dopravní pruhy, antireflexní oblečení pro děti a chování na 
přechodech“,  „Základní prevence úrazů“, „Chodec – oběť i příčina dopravních nehody“, „Cyklista, nejslabší 
článek dopravního řetězce“ a „Adrenalinové sporty v dopravní výchově“, „Ohrožení dětí předškolního věku 
v dopravních prostředcích“. 
 
  28. dubna se v cyklu „Dopravní výchovy“ konalo pásmo na téma Mladí řidiči v silných vozech na českých 
silnicích jako závažné nebezpečí pro své okolí (pro 8. a 9. třídy ZŠ, SŠ) 
   Nejdříve promluvila Mgr. Ludmila Roubcová (tisková mluvčí ministerstva dopravy ČR – ředitelka odboru).  
Seznámila posluchače se statistikami nehod a úmrtí na silnicích. Potom pouštěla klipy o nehodách.  Dalším 
moderátorem byl praporčík Ladislav Bernášek (tiskový mluvčí České policie) a Marek Hylebrant (ze 
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy) a nakonec  vystoupil i Rudolf  Hrušínský (prezident nadace 
Malina). Hylebrant předvedl studentům, i jak správně provádět resuscitaci. 
  V jiné dny a na jiné přednášky zase dorazila z občanského sdružení HELPPES Zuzana Daušová s dvojicí 
cvičených psů, která působí v centru výcviku psů pro tělesně i zdravotně handicapované. Jindy žáci mohli vidět 
mistra republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, nadpraporčíka Luboše Samce z Hasičského 
záchranného sboru Hl. města Prahy. 
 
 

 
  15. ledna se v  Divadle Solidarita konala za přítomnosti zástupce Ministerstva zahraničních věcí od 15 hodin 
slavnostní vernisáž výstavy obrázků žáků základních a základních uměleckých škol z celé České republiky 
„Itálie očima dětí“. Nejčastějším motivem této výstavy byla Šikmá věž v Pise. Výstava trvala do 29. února 
2004. 
   Od  března pak následovaly další výstavy, které měly zmapovat členské státy Evropské unie. 
 

 

Španělský večer v Divadle Solidarita  
  Přítomna byla JUDr. Magdalena Kramperová, zástupkyně Ministerstva zahraničních věcí ČR. V programu 
večera ve španělském jazyce vystoupilo několik pražských základních, základních uměleckých a středních škol. 
S hudebním pásmem se představili rovněž studenti Gymnázia Bystrc z Brna. Večer moderovaly podle vlastního 
scénáře studentky z 2. D Gymnázia Přípotoční z Prahy 10 -  Eva Jíchová, Sabina Brázdová, Andrea Schillerová, 
Soňa Křepelková a Anna Miškovská, za pedagogického vedení Ing. Ireny Rudolfové. Autorským textem s 
názvem Chcete být milionářem? se představili žáci ze Základní školy Kladská, populárními španělskými písněmi 



 179

ZŠ Lupáčova. Na oblíbený španělský nástroj - kytaru, pak zahrálo trio ZUŠ Koněvova a duo ze ZUŠ Olešská. 
Nechybělo ani flamengo v podání ZUŠ Trhanovské náměstí. Studentka Gymnázia Minerva Irena Lymarenko se 
pak rozloučila španělskou písní s živým hudebním doprovodem. Že se jednalo o celopražskou akci, svědčí 
přítomnost vyjmenovaných škol z Prahy 2, 3 a 10. 
 
 

35. ročník Pražského poetického setkání a Kalich 2004 
  Žáci osmých a devátých tříd pražských základních škol se 12. února utkali v recitaci. Soutěž s názvem Pražské 
poetické setkání začalo v 9 hodin v Divadle Solidarita. V letošním roce se konal již 35. ročník Pražského 
poetického setkání (dříve Pražského vajíčka). 
  Výsledky soutěže Pražské poetické setkání:  
I. kategorie: 1. místo Zuzana Procházková ZŠ Kozinova Praha 10, 2. místo Jan Samoel Dům UM Praha 10, 
3.místo Marek Šach ZŠ Gutova Praha 10 
 II. kategorie: 1.místo Vladana Drvotová ZŠ Břečťanová Praha 10, 2.místo Zuzana Kopřivová ZŠ Brigádníků 
Praha 10, 3.místo Karolína Mottlová ZŠ Hostýnská Praha 10  
III. kategorie: 1.místo Iveta Janečková ZŠ Hostýnská Praha 10, 2.místo Markéta Cenkerová ZŠ Gutova Praha 10 
IV.kategorie: 1. místo Michal Perna ZŠ Vladivostocká Praha 10, 2. místo Denisa Pfauserová ZŠ Dubeč Praha 10, 
2. místo Michal Žižka ZŠ Vladivostocká Praha 10, 3 místo Lin Bei Zhen ZŠ Olešská Praha 10  
 
Výsledky soutěže Kalich 2004. Krajské kolo se konalo  27.března od 10 hodin. v DDM Přemyšlenská, Praha 8.  
I. kategorie: 1. místo Kristýna Tomšů Gymn. Omská Praha 10,  2. místo Jiří Konvalinka Gymn. Omská Praha 10 
II. kategorie: 1. místo Veronika Kastlová Gymn. Na Vítězné Pláni Praha 4, ČU Marie Janoušková Gymn. 
Kozinova Praha 10. 
  Krajské kolo se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. dubna v DDM Praha 8. 
 
 

SEMINÁŘ O EU 
  Pro středoškoláky byl určen seminář Konvent a Evropská unie, který se zde uskutečnil 3. března od 9 hodin. 
Akce byla pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 
 

BESEDA O EU 
   Dne 16. března se konala v Divadle Solidarita beseda, která měla objasnit návštěvníkům,  co přinese vstup ČR 
do evropské unie. Akce se konala od 14 hodin a byla určena především pro seniory. Toto setkání bylo pořádáno 
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 
 
 
Jazykový večer v německém a anglickém jazyku  
  Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem se uskutečnil další z jazykových večerů, tentokrát v německém a 
anglickém jazyce. Byl zde přítomen i   náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PeaDr. Jaroslav 
Müllner .  Tento jazykový večer se konal 3. března od 17 hodin.  
  Maria Grünes, ředitelka Rakouské školy v Praze 5  zahájila svou  úvodní řeč v češtině, aby pak  přešla do své 
mateřštiny. Vystoupil zde  hudební sbor z Gymnázia Přípotoční v Praze 10 pod vedením prof. Martina Stolberka, 
skladby byly nastudovány ve spolupráci s prof. Ivanou Pavlištovou. Vystoupila zde také ZŠ Emy Destinnové z 
Prahy 6. Z Prahy 6 přijeli i studenti Střední školy při velvyslanectví Ruské federace, kteří zde  předvedli 
kostýmovanou pohádkou v angličtině. Žáci ZUŠ z Trhanovského náměstí na Praze 10 zatančili na úvod večera 
gotické dvorské tance. Působivý byl i výkon studentky Ivy Molíkové ze soukromého Gymnázia Minerva (Praha 
10), která se zhostila role Julie ze hry W. Shakespeara.  
 
 
 
Výstava  „Spolková republika Německo“ 
  Vernisáž výstavy „Představujeme země Evropské unie – Spolkovou republiku Německo“ otevřel 17. března 
zástupce Goethe Institutu Praha pan Rüdiger Seidel a byla ke zhlédnutí do 30. dubna. Akce se konala pod 
záštitou Goethe Institu v Praze a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 
  Výstava představovala  SRN z mnoha pohledů – města, krajinu, umělecké osobnosti, současnou tvorbu 
německých grafiků a designérů. Část výstavy byla věnována Německé škole v Praze, jejíž novou budovu v Praze 
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- Jinonicích otevřeli v únoru ministři zahraničních věcí obou zemí Joschka Fischer a Cyril Svoboda. Škola je 
symbolem česko-německého porozumění a vícejazyčně jsou tu vychovávány děti od mateřské školy až po 
maturitu. 

 
 
Jazykové dopoledne  
 Jazykové dopoledne před vstupem do Evropské unie pořádané v rámci Mezinárodního studentského divadla 
Evropa se konalo v úterý 27. dubna od 9.30 hodin. Čtyřjazyčný program se konal v anglickém, francouzském, 
německém a španělském jazyce. Moderoval Jan Přeučil. Dopoledne zahájily děti z mateřské školky Německé 
školy v Praze. Účastnila se JUDr. Magdalena Kramperová a Kateřina Zachová z Ministerstva zahraničních věcí 
ČR. Programem provázeli posluchači Gymnázia Budějovická. Dále se programu účastnili studenti z Gymnázia 
Minerva, Gymnázia Omská, Základní školy německo-českého porozumění, Gymnázia Budějovická, Gymnázia 
Na Pražačce, Základní školy Křimická. 
 
 

Kontaktní pořad o Sazka Areně  
  Kontaktní pořad o Sazka Areně se uskutečnil dne 3. 5. od 9:30. Moderoval jej Jan Vala, tiskový mluvčí Sazka 
Areny. A na otázky odpovídali i přítomní Jan Gusta Havel, mistr světa z roku 1972 a tiskový mluvčí Sazky, a.s., 
Dr. Zdeněk Zikmund. Žáci základních škol se v tomto pořadu dozvěděli mnoho nového o Sazka Areně u 
příležitosti konání Mistrovství světa. 
 
 

Májový benefiční koncert. 
  Sestry Havelkovy a klienti Ústavu sociální péče z Vilové ulice účinkovali na benefičním koncertě Sdružení pro 
pomoc mentálně postiženým, který se konal pod záštitou senátorky Zuzany Roithové. Akce se uskutečnila 5. 
května 2004 od 18:30. Výtěžek koncertu byl věnován na vybudování chráněné dílny KV SPMP v Praze 10. 
 
 

Výstava Španělsko 
  Španělsko je další zemí, která byla prezentována v Divadle Solidarita v rámci cyklu Představujeme země 
Evropské unie. Výstava o historii i současnosti tohoto státu, připravená ve spolupráci s velvyslanectvím 
Španělska v Praze, byla slavnostně zahájena v 14 hodin 6. května. A trvala až do června. 
 
 
Festival dětské tvořivosti 
  19. května v  deset hodin dopoledne začal  třetí ročník dvoudenního festivalu Prostor pro duši. Festival je 
přehlídkou tvořivosti dětí a mládeže z ústavů sociální péče a speciálních škol  z celé republiky. Především jde o 
taneční a hudební představení. Představilo se zde 15 zástupců. První den moderoval přehlídku Petr Vacek. Druhý 
den se moderování ujal herec Daniel Šváb.   
 
 

Pražská snítka 
  Pod záštitou starosty Městské části Praha 10 Milana Richtera se ve středu 26.května a ve čtvrtek 27.května 
konalo městské kolo jarního festivalu nazvaného „Pražská snítka“. Pěvecké soutěže se účastní již řadu let desítky 
pražských škol. 
   Celou akci moderovala paní ředitelka divadla. Některé děti zpívaly za doprovodu klavíru, některé s nahranou 
muzikou, někteří soutěžící dokonce bez pomoci hudby. Finále Pražské snítky se konalo díky podpoře ÚMČ 
Prahy 10. 
  Ceny vítězům předal starosta m.č. Praha 10 Ing. Milan Richter, který byl přítomen soutěži v kategorii muzikál. 
Svůj obdiv nad pěveckými výkony dětí vyjádřil i při svém projevu. Královskou kategorii „Muzikál“ vyhrála 
Tereza Hrdinová (14 let) z Prahy 13. Vybrala si píseň „Co je na tom tak zlého“ z muzikálu Jesus Christ 
Superstar. 
 
Vystoupení Dády Patrasové pro děti 
  6. června 2004 od 16 hodin se konalo vystoupení Dády Patrasové pro děti na Praze 10, které  se setkalo s 
velkým ohlasem. Desítky malých diváků provedla pásmem s názvem Pohádkové překvapení.  
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  Na pódiu se objevily známé pohádkové postavy - princezna Xénie, žížala Julie a havran Oskar, Sněhurka s 
trpaslíky, čarodějnice a Fantomas. Děti si zasoutěžily, zatancovaly ( ve druhé části programu přišla na řadu mini 
„discošou“) a zazpívaly. Vstup měly děti  i s rodiči zdarma. Dvouhodinové pohádkové pásmo pro ně zajistil 
náměstek pražského primátora a zastupitel Prahy 10 Petr Hulinský společně s Dagmar Patrasovou a místní 
organizací ČSSD.  
 
 
Výběrové řízení na Divadlo Solidarita a o novém nájemci  Divadlu  Company.cz 
   Již v této době vědělo vedení Divadla Solidarita, že na toto kulturní místo bylo vyhlášeno výběrové řízení, 
které hledalo nového nájemce. Radnice chtěla, aby se v Divadle Solidarita objevilo více pořadů pro dospělého 
diváka a zaplnil se večerní prostor této  kulturní instituce. Vítězem se stalo divadlo Company.cz, jehož nabídku 
na využití těchto prostor radní vyhodnotili jako nejlepší. Nový nájemce počítá s převzetím programů pro děti, 
kterými je strašnické divadlo proslulé. Navíc chtějí rozšířit repertoár o zajímavá představení pro dospělé diváky. 
Snahou společnosti Divadlo Company.cz je i změnit název Divadla Solidarita na Strašnické divadlo, ale toto 
přejmenování dělat po malých krůčcích, takže nejprve se přešlo na název Strašnické divadlo Solidarita. 
   Od prvního října se tak divadla Solidarita ujal nový provozovatel.  Do té doby fungování divadla zajišťovala 
jeho ředitelka paní Hušinová, která působila v Divadle Solidarita od roku 1993. DIVADLO COMPANY.CZ, 
divadelní sdružení, je občanským sdružením registrovaným MV ČR a podepsalo 30. září 2004 s městskou částí 
nájemní smlouvu. Od nového nájemce si radnice Prahy 10 slibuje také úsporu finančních prostředků. Zatímco 
dříve dotovala městská část Praha 10 divadlo dvěma milióny korun ročně, na rok 2005 z rozpočtu vyčlení 900 
tisíc jen na konkrétní projekty. 
 
 Pár slov o Divadle  COMPANY.CZ. „Na počátku stála realizace divadelních inscenací Tahák (2002) a Golem 
(2003), během nichž se vytvořila skupina tvůrčích lidí, kteří nechápou divadlo pouze jako řadu jednotlivých 
vystoupení, ale jako kontinuální směřování. Režisérka Eva Bergerová o prázdninách roku 2003 vytvořila 
dramatizaci románu Gustava Meyrinka Golem, kterou uvedla s herci Ljubou Krbovou, Miroslavem Hanušem a 
Róbertem Nižníkem pro NoD, jevištní prostor pro experimentální scénické produkce v ROXY.  
  Ambicí Divadla Company.cz je zaplnit mezeru, která podle nich existuje na současné divadelní mapě. Světy 
alternativního a kamenného divadla jsou u nás poměrně striktně rozděleny – to platí jak o tvůrcích, tak o 
divácích. Jejich místo by mělo být poblíž experimentu a alternativy, a přitom se nechtějí vzdávat tradice a 
profesionality s ní spjaté. Chtějí propojit dědictví evropského divadla (K.S. Stanislavskij, Michail Čechov, 
J.Grotowski) s technikami asijského divadla (wu-shu) – například konverzační hru s fyzickým divadlem. 
Profesionální herce s tradičním středoevropským divadelním vzděláním i praxí chtějí konfrontovat s dalšími 
hereckými technikami, herce kamenného divadla s performerem. Záměrem je přinést techniky uzavřené ve 
výsostných vodách alternativního divadla novému diváckému okruhu. Zamýšlí objevovat pro divadlo nové texty, 
nové mosty mezi literaturou a jevištěm. V dramaturgickém plánu počítají s dramatizacemi literárních textů a s 
importem u nás neznámé dramatiky. Dále chtějí spolupracovat se současnými domácími autory, inspirovat vznik 
nových textů a dát pravidelně příležitost k jejich realizaci, ať už formou dramatických dílen, scénického čtení 
nebo inscenace. Divadlo se chce zaměřit na široké publikum, nejen na jednu, věkem spřízněnou generaci.“ 
  Divadlo se chce orientovat na dospělého a dětského diváka ve třech dramaturgických liniích. První z nich je 
činohra. Uvádět tituly zahraniční klasické i moderní dramatiky s důrazem na latinskoamerickou tvorbu, ale i 
pracovat s českou tvorbou. Druhou linií je crossover, propojení dědictví evropského divadla s technikou 
asijského divadla. Třetí linií budou inscenace, zaměřené především na dětského diváka.  
 
  Na ukázku přikládám listopadový program Strašnického divadla SOLIDARITA. S tím, že nedělní pohádky pro 
děti se konají vždy od 14:30 a vstupné je 60 Kč. 

 
Nedělní pohádky pro děti. 

 
7.11. O bílé kočičí princezně – Divadlo Matky Vackové 
 
14.11. Omyl děda Vševěda – Divadelní spolek Teta 
 
21.11. Kašpar, čert a ježibaba - Divadlo Matky Vackové 
 
28.11. O Handulce aneb bez práce nejsou koláče – Divadlo Orfeus 
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                                                      Večerní představení  
 
 
7.11.  ne  19:00   Krysař – Divadelní soubor z Horních Počernic  
                                                                                             vstupné 70Kč  
  
9.11.  út 19:00   Big Bít Vojty Lindaura 

2. díl cyklu o historii českého rocku ze 60.-80.let minulého století 
s ukázkami dosud nepublikovaných nahrávek 

                                                                                                          vstupné 90Kč 
 
13.11. so 19:00  Poslední léto John Murrel,  

Hra o dvou dějstvích ze života Sáry Bernardové 
Hrají: Marta Vančurová, Vlastimil Harapes 

                                                                                                                        vstupné 160Kč 
 
 18.11. čt 19:00  Houslový koncert Jaroslava Svěceného  

hostem večera Jitka Navrátilová - cembalo  
                                                   vstupné 180Kč 
 

 20.11. so 19:00   Smíšené dvouhry A.Ayckbourn  
                                                                 Komedie o cestě na svatební noc pro čaj a na hřbitov. 
                                                                 Hrají: Eva Elsnerová , Jakub Špalek 
                                                                 Číňani M.Frayn 
                                                                 Komedie o zcela nečekaných návštěvách. 
                                                                 Hrají: Petra   Špalková, Jakub Saic 
                                                                 Představení divadelního spolku Kašpar. 
                                                                                                                          vstupné 150Kč 

23.11. út 19:00   Big Bít Vojty Lindaura 
3. díl cyklu o historii českého rocku ze 60.-80.let minulého století 
s ukázkami dosud nepublikovaných nahrávek. 
                                                       vstupné 90Kč 
 

28.11. út 19:00   Jiří Suchý a Jitka Molavcová              
    Koncert –  aneb já věděl, že se to stane … 
     
                                                                                                           Vstupné 170Kč 
 

  28. listopadu se zde konal písničkový recitál  Jitky Molavcové a Jiřího Suchého nazvaný Koncert –  aneb já 
věděl, že se to stane …  Jednalo se  pásmo písniček, kdy se na pódiu oba protagonisté potkávali buď samostatně, 
nebo si zazpívali  společně. Posluchači, kteří zaplnili z větší části prostory divadla, mohli vyslechnout písně jako  
Purpura, Tři četníci, Tři tety a mnohé další, ale i vyprávění v podání pana Suchého. Návštěvníci byli spokojeni a 
odměnili Jitku Molavcovou, Jiřího Suchého i přítomné hudebníky potleskem.  
 
 
   V pátek 10.12. od 13 hodin se zde uskutečnila premiéra Realita dopravní nehody – emotivně koncipovaná 
show. Projekt byl zaměřen na mladé začínající řidiče. 
 
  6. prosince od 19 hodin zde návštěvníci mohli zhlédnout představení souboru Divadla Na Vinohradech, který 
zde uvedl dílo Ingmara Bergmana Scény z manželského života. V představení se objevili  Eva Režnarová, 
Svatopluk Skopal, Daniela Kolářová a další.  
 
 
  V rámci nedělních pohádek se 12. prosince ve 14,30 představilo Divadelní sdružení Rozmarýn ve hře  
nazvané Vánočně s tancem letem světem. Pomocí starých příběhů, pohádek, vyprávění, kostýmů a divadelních 
rekvizit herci - tanečníci procházeli různé části světa. Jednalo se o profesionální ukázky tanců z celého světa, ale 
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přes jejich různost je spojovalo jedno – Vánoce.  Tančili a hráli -  Ivana Hessová, Martin Bonne, Lenka 
Kašičková nebo Edita Lehocká. Režii a choreografii vytvořila  Ivana Hessová.  
 
   16. prosince se zde konalo od 9 hodin vánoční zpívání žáků speciálních škol. Zúčastnilo se ho 14 pěveckých 
sborů. 
 
  18. a 20. prosince vždy od 17 hodin byl pořádán pořad „Štědrej večer nastal“ v podání Malé české muziky 
Jiřího Pospíšila. Soubor pásem ve stylu staročeských vánoc, kde se publikum dozvědělo i něco o staročeských 
nástrojích, mohla navštívit celá rodina. 
  
  V neděli 19. 12. ve 14.30 byla uváděna  vánoční  pohádka Půjdem spolu do Betléma. Diváci se tak seznámili s 
příběhem tajemné vánoční noci, ale také vyslechli vánoční písně a koledy. 
 
19. prosince od 19 hodin zde koncertoval i Jaroslav Svěcený. Tento houslový virtuos zde zahrál na Vánočním 
koncertě, jako host vystoupil kytarista Miloslav Klaus. 
 
  Dne  24.12. ve 14.30 se zde nejen pro děti konaly  Zpívánky s Jitkou Molavcovou. Ale nebylo to odpoledne jen 
o zpívání, připravena byla i pohádka. Kromě  Jitky Molavcové účinkoval i Jan Petráň a Mirka Svobodová.  
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2.2.4) DIVADLO MIRIAM 
 
 
Přehled programu Divadla  Miriam v lednu 2004: 
 
15.1.  Po nás ať přijde potopa! Recitál z písní Petra Traxlera, Růženy Sršňové  a Jana Vrkoče na verše „ze století    
          dvou nesmrtelných veličin:vynálezů a jazzu“ 
 
23.1. Pilátova žena – představení se koná v kostele sv. Voršily v Praze 1 
 
25.1. Pohádka za tři facky (Jan Vladislav). Volné zpracování italské lidové pohádky pro děti od 5 let. 
 
31.1. Eric-Emmanuel Schmitt: Návštěvník. Fiktivní setkání slavného rakouského psychiatra Sigmunda Freuda  
        s neznámým návštěvníkem. Režie: Jaromír Pleskot. Účinkují: Petr Pelzer (člen Národního divadla), Petr  
         Kostka (člen Divadla na Vinohradech), Helena Strupková a Leoš Juráček. 
 
 
Po nás ať přijde potopa 
  Právě 15. ledna  se v 19:30  konala premiéra recitálu Po nás ať přijde potopa. Repríza  se konala např. 12. února 
nebo 25. března.  

  V tomto představení vystupuje hudební skupina EsTerraPěja, která  zahrála zhudebněné verše Františka 
Gellnera, Simonetty Buonaccini a Ladislava Vrkoče. Na podiu se objevili tito umělci: Ester Janečková (zpěv), 
Petr Traxler (12strunná kytara, zpěv), Růžena Sršňová (housle) a Jan Vrkoč (housle). Pořadem provázela Marie 
Rút Křížková. Během představení se diváci, kterých bylo bohužel jen osm (na představení 25. března), dozvěděli 
i o životě umělců, jejichž verše byly použity. Po devíti skladbách následovala krátká přestávka a pak se 
pokračovalo s devíti dalšími písněmi. 
 
 
 
  Každý měsíc představilo divadlo Miriam dvě až tři divadelní hry. Návštěvníci tak mohli do prázdnin  shlédnout 
tyto hry nebo představení: Návštěvník, Bílé noci, Pohádka za tři facky, Po nás ať přijde potopa !, Kalo a drak. 
Přes léto mělo divadlo prázdniny.  
 
   Trochu o představení z 29. dubna, kdy se v divadle Miriam konala  od 19:30 divadelní hra Bílé noci od 
Fjofora Michajloviče Dostojevského. V sále bylo tomto představení kolem 40 lidí. Cena vstupenek je: 150 pro 
dospělé, 100 zaplatí studenti a důchodci mají vstup zdarma.Toto představení hrají dva herci. A to - Tereza 
Kostková a Radek Valenta. Celé představení trvalo hodinu a půl. Diváci byli nadšeni a odměnili herce dlouhým 
a zaslouženým  potleskem. 
 
 
Perutinka 
  V říjnu se pak konala další premiéra a to hry od Paula Eluarda –Perutinka. Perutinka je příběh o dívence, která 
touží mít křídla, aby mohla létat jako její ptačí přátelé. Autorem této básně v próze je francouzský básník Paul 
Eluard. Svou imaginativností a křehkou snovostí patří tato pohádka k jeho nejpříznačnějším dílům. Perutinka je 
určena nejmenším dětem, ale i dospělým, kteří si rádi oživí svá dětská přání a touhy. S křehkostí příběhu souzní 
písně Petra Traxlera i scénická hudba Růženy Sršňové v podání autorů. Roli Perutinky ztvárňuje Lucie Trmíková 
v režii Eleny Strupkové. Dramaturgii provedl Jaroslav Someš. Odborným poradcem byl ornitolog David Lacina. 
Další účinkující jsou  Růžena Sršňová a Petr Traxler. 
 
 
Oskar a Růžová paní 
  Další premiéra se konala v listopadu a byla jí hra Erica-Emmanuela Schmitta „Oskar a Růžová paní“. Dne 4. 
listopadu ji sledovalo takřka plné Divadlo Miriam. Jedná se již o druhou hru tohoto současného francouzského 
spisovatele, kterou je možno v tomto divadle zhlédnout. Tou první hrou byla inscenace Návštěvník. Představení 
Oskar a Růžová paní řeší základní otázky lidského života. A i přesto, že hlavní hrdina prožívá nejtěžší chvíle 
svého života, je celé dílo podáváno mile a s laskavým humorem. Schmittův text v Divadle Miriam opět 
nastudoval režisér Jaromír Pleskot. Postavu Růžové paní, představuje Ljuba Benešová. 
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 V prosinci mohli  návštěvníci divadla  zhlédnout hry Oskar a Růžová paní, nebo Perutinka. Připraveno bylo i  
představení Traxleři – vánoční koncert. Hrály se české vánoční koledy a písničky naší i evropské minulosti. 
Účinkoval  Jiří Traxler – kytara a zpěv. Věra Traxlerová – housle a zpěv. Petr Traxler – 12 strunná 
kytara, mandolína a zpěv. 
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2.2.5) KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ  
 
Saratovská 20, Praha 10. 
 
V  kulturním domě Barikádníků probíhají pravidelně např. tyto akce: 
Každé úterý od 18:00 Staropražští heligonkáři,  
v neděli od 14 hodin dechovka Vršovanka,  
dále EVA+VAŠEK, BABOUCI, Božejáci – v tzv. Lidové zábavě na Barče, 
filatelistické výměnné středisko, 
country taneční – vede Jitka Bonušová, Jan Pumpr, 
dechovka Vršovanka. 
 
 
Přehled akcí,  které se zde na  přelomu ledna a února uskutečnily: 
 
23.1. ve 20 hodin Ples Ornitologů 
 
26.1. v 19 hodin Setkání osad na Barče – trampský večer 
 
30.1.    Opltova taneční škola – společenský večer 
 
2.2.   Tančírna společenských tanců 
 
5.2. a 6.2   Lantastik – prodej textilu a obuvi 
 
7.2.   Rybářský ples – ČRS Hostivař 
 
 
Další zajímavé akce, které proběhly v kulturním domě Barikádníků: 
 
  Jednou z akcí, která se v KD Barikádníků opakuje, je i „Setkání osad na Barče“. V lednu, a to šestadvacátého, 
zde byl trampský večer, kde hrála skupina Eldorádo a jeho hosté (Smolaři, Sunny Said a divadélko Řešeto 
s módní přehlídkou) 23. února zde hrála od 19 hodin kapela Úsvit a jeho hosté – Indigo, Kansas trio,, Country 
metro. 29.3. hrál Zlatý orel a jeho hosté (Chudinkové, Dědkové z Kentucky, Nová sekce, Jitka Vrbová a Standa 
Chmelík). 26.4. Posázavský expres, Bílé sklály, Paběrky, Staré sedlo, Jitka Vrbová a Standa Chmelík). Další 
setkání zde bylo  24. května od 19 hodin. Tentokrát zahrály kapely Úsvit, Indigo, Cestáři a Tulák Charlie. 26.6.. 
Vlak na Dobříš. Pražský hradčanský orchestr a další. 20.9. Zlatý orel a jeho hosté. 30.11. se konalo 159. setkání 
osad, na kterém zahrál  Zlatý orel a hosté. 
 
12. března si mohli návštěvníci užít Ladovskou zabíjačku na Barče. Hrála skupina Buena, k jídlu bylo 
zabíjačkové menu.  
 
  V sobotu 13. března od 17 hodin proběhlo pravidelné „Jarní koulení“. Jednalo se o setkání a o společenský 
večer klubu XXXL Praha, sdružující lidi s nadváhou. Letos se již jednalo o  10. Jarní koulení aneb Větrání 
srdíček. K poslechu a tanci hrála kapela Kix. Součástí bohatého programu byla i soutěž o nej muže a ženu, 
módní přehlídka X-Lejdy Poděbrady a tombola. Vstupné bylo 160 Kč, členové a příznivci klubu XXXL zaplatili  
120 Kč.  
 
 
  1. dubna v 19 hodin se zde sešli - Milan Dufek ze skupiny Rangers, bavič Josef Náhlovský a další celebrity  na 
křtu CD skupiny Country Ladies. Předtančení se ujala dětská taneční skupina Tornádo. 
 
21.4.  se zde konalo pražské a středočeské kolo taneční soutěže Stodola 2004. 
 
 
   V pátek 7. května se zde konala akce pro žáky pátých tříd základních škol. Žáci se zde seznámili s událostmi 
druhé světové války a Květnového povstání českého lidu. Slavnostní dopoledne proběhlo v  rámci „Májové 
slavnosti“  a připravili ho členové  obvodního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu.  
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   Akci zahájil proslovem pan Čech. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Pak převzala slovo paní Mgr. 
Svatomíra Mendlová – členka předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu Prahy 10. Vyprávěla žákům o 
první světové válce, o okupaci, o druhé světové válce, i o Květnovém povstání v roce 1945. Pak se přesunula 
paní Mendlová mezi děti, kde probíhala znalostní soutěž. Zástupce žáků z každé školy zodpovídal jeden dotaz. 
Většina dětí odpovídala na otázky správně. Jen žák ze školy V Rybníčkách odpověděl na otázku o průběhu 
Pražského povstání, slovy: „Bohužel jsme prohráli.“ Po otázkách vystoupil dětský folklórní soubor VONIČKA   
z Čestlic, který předvedl lidové tance. Poté následovala dlouho očekávaná diskotéka. 
 
 
  Dne 11. května 2004 se zde konala výroční členská schůze Konfederace politických vězňů pobočky 15 
(Prahy). Tato akce se zde již uskutečnila čtvrtým rokem. Důvodem pro opakování v tomto místě je dobrá 
spolupráce s KD Barikádníků a dobré spojení (blízkost metra a tramvajové zastávky).   
  Postupně se scházeli členové od devíti hodin a schůze byla zahájena českou hymnou v deset hodin. Akce se 
zúčastnili členové pobočky 15, členové ústředí, zástupci jiných poboček a hosté. Pan Chval seznámil přítomné 
s pořadem jednání. U mikrofonu se vystřídalo několik řečníků, mezi nimiž byla i senátorka MUDr. Zuzana 
Roithová nebo MUDr. Naděžda Kavalírová. Po projevech došlo k předání stříbrných medailí Za zásluhy.  Bylo 
odměněno 20 lidí, z nichž čtyři  nebyli přítomni. Dodatečným návrhem a jednohlasným odsouhlasením byl 
vyznamenán i pan Ing. Mirko Šťastný.  
   Pak následovala pracovní část, kterou byl referát o činnosti pobočky za uplynulé období. Měly následovat i 
volby předsedy a členů do komisí, ale schůze se zúčastnilo jen 112 členů, takže  nebyla usnášeníschopná. 
  Po skončení schůze se vydalo kolem 12 členů Skautského oddílu Velena Fanderlika z KD Barikádníků do 
Krematoria Strašnice. Zde položili květiny k pomníku Československých skautů a skautek, kteří padli, byli 
umučeni, nebo popraveni  v 1. světové válce, v 2. světové válce a za komunistické totality. 
 
 
Stodola 2004 
  Každý rok se zde pořádá celostátní postupová přehlídka country skupin, která se nazývá „Stodola“. Ani tento 
rok nebyl výjimkou. Tentokrát se konala v sobotu 29. května. Záštitu nad ní převzal starosta městské části Praha 
10 Milan Richter. Smyslem akce je podpořit české taneční country hnutí a ukázat začínajícím souborům 
možnosti dalšího rozvoje. Pořadatelé se také snaží zvýšit prestiž a uznání tohoto žánru ze strany organizátorů 
hudebních a tanečních festivalů či soutěží, uměleckých a hudebních agentur, tisku, televize, ale i široké divácké 
veřejnosti. Stodola si klade za cíl položit tradici otevřené a prestižní taneční přehlídky, stejně jako tomu bylo ve 
folkové hudbě s Portou. 
  Akce se koná jednou za dva roky. Letos byl patronem Martin Žák, který zde hrál se svojí kapelou Stará almara. 
Po odehrání prvního  bloku písniček nastoupily vítězné skupiny a došlo k  předání cen. Výběr byl těžký a, jak 
bylo proneseno,: „Všichni jsou vítězové“. Ceny vítězům  předával starosta městské části Praha 10 Milan Richter. 
Předávání cen bylo rozděleno do několika částí a následně  pak vítězné soubory předvedly svá taneční 
představení. Po skončení jejich produkce, se  mohli diváci znovu zaposlouchat do muziky Staré almary. 
  Z dvanácti Stodol bylo uděleno jedenáct. Dvanáctá do tuctu byla symbolicky udělena Martinu Žákovi ze Staré 
almary, zbývajících jedenáct si rozdělilo 5 skupin.  Skupina Kanafas Český Těšín dostala 3 stodoly. 3 skupiny 
měly po třech stodolách. Další bylo Pražské Calipso a brněnská La Quadrilla. Nakonec tak rozhodoval až součet 
bodů ze všech dvanácti kategorií od všech sedmi porotců. Celkovým vítězem se tak stala skupina „La 
Quadrilla“, která obdržela Putovní pohár od starosty Prahy 10. Pro zajímavost dostala 424 bodů, druhé Calipso 
408 a třetí skončil  Kanafas se 390 body.  
  Celkem se finále soutěže zúčastnilo 17 souborů. Kromě Staré almary zde jako host vystoupila pardubická 
Ryengle. 
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 Konečné pořadí  Stodoly 2004, kde jsou uvedeny skupiny na  prvních třech míst: 

Modrá Stodola 
Stodola za choreografii 

1. Calipso Praha  
2. La Quadrilla Brno 
3. Crock 14 Praha  

Stodola za kostým 
1. La Quadrilla Brno 
2. Caramella Praha 
3. Crock 14 Praha, Star West Trutnov 

Žlutá Stodola 
Stodola za taneční projev 

1. Calipso Praha 
2. Crock 14 Praha, La Quadrilla Brno 
3. Caramella Praha 

Stodola za techniku 
1. La Quadrilla Brno 
2. Calipso Praha 
3. Crock 14 Praha, Caramella Praha 

Hnědá Stodola 
Stodola za Country klasiku 

1. Louisiana Písek 
2. Rozálie Strakonice 
3. Caramella Praha 

Stodola za Country show 
1. Kanafas Český Těšín 
2. Calipso Praha 
3. Black and White Hodonín 

Stodola za Country line 
1. Calipso Praha 
2. La Quadrilla Brno 
3. Karolína Brno 

Stodola za clogging 
1. Caramella Praha 
2. Crock 14 Praha 
3. Black and White Hodonín 

Stodola za Příbuzné styly 
1. La Quadrilla Brno 
2. Calipso Praha 
3. Gejzír Praha 
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Crazy Stodola 
Stodola za objev Stodoly 

1. Kanafas Český Těšín 
2. Ciko y Cikas Jindřichův Hradec 
3. Stopa Olomouc 

Stodola za mimořádný nápad, originalitu, žert 
1. Kanafas Český Těšín 
2. Louisiana Písek 
3. Black and White Hodonín 

 
 
  V červnu se začaly pořádat  přednášky pro školy  - Dr. Radim Uzel (sexuologie), Josef Klíma ( kriminalita 
mládeže – krádeže, ublížení na zdraví, vydírání, znásilňování, křivá obvinění, atd. ), Radek John (problematika 
drog mezi mladými lidmi), Janek Kroupa (terorismus, války, pedofilie, dětská pornografie). 
 
 
19. října setkání s paní MUDr. Marií Alušíkovou. Vystoupila i Petra Černocká.  
 
A ještě jednou ukázka programu KD Barikádníků, tentokrát je to konec října: 
 
19.10. 8,30 hod Kriminalita mládeže – přednáší Josef Klíma 10,30 hod Kriminalita mládeže - přednáší Josef 
Klíma  
19.10. 18,00 hod STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI – lidová zábava  
20.10. 15,30 hod Filatelistické výměnné středisko 20,00 hod Country taneční  
21.10. 19,00 hod SWING – taneční zábava  
23.10. 7,30 hod Filatelistické výměnné středisko  
24.10. 7,30 hod Filatelistické výměnné středisko 
24.10. 14,00 hod Dechovka VRŠOVANKA  
25.10. 9,30 hod Líná strašidla – pohádka pro MŠ  

19,00hod 158.setkání osad na Barče-Zlatý Orel a jeho hosté  
26.10. 18,00 hod STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI – lidová zábava  
27.10. 15,30 hod Filatelistické výměnné středisko  
27.10. 20,00 hod Country taneční 30.10. 7,30 hod Filatelistické výměnné středisko  
31.10. 7,30 hod Filatelistické výměnné středisko  
31.10. 14,00 hod Dechovka – VRŠOVANKA 
 
 
   Jubilejní 10. dětský karneval se uskutečnil 27. 11. od 13 hodin. Karneval byl plný her, soutěží, dětského 
aerobiku, irského stepu. Vystoupila  skupina Berušky s Lenkou Hornovou, Gábinou Partyšovou a pěvecký 
kroužek sportovního klubu D-fit Jidáš.  Programem  provázeli Jiří a Dáša Jachkovi.  
 
  Pražská taneční skupina Caramella  pořádala v sobotu 20.11. od 20 hodin  „Nota bene country bál“. 
Tančila Caramella, která se již dvacet let věnuje americkému tanečnímu folklóru, tzv. country tancům. Hrála 
kapela  Nota bene. Na Praze 10 tato skupina začínala, takže k ní má i vřelý vztah. 
  
  4.12. se od 14 hodin v KD Barikádníků pořádala Mikulášská zábava pro děti. Účinkovali Rančeři a  taneční 
skupina Dixi. Pořadem provázela Kateřina Bartoňová.  A jaká by to byla Mikulášská, kdyby nedorazil i Mikuláš, 
čert a andělé.  
 
  Skupina irských tanců Coiscéim se představila na irském plese s výukou tance dne 10. prosince od 20 hodin. 
Skupina Coiscéim se věnuje irským a skotským lidovým tancům (ceilí), sólovému tanci v (soft shoes) a irskému 
stepu. Vystupující část souboru se v průběhu čtyř let rozrostla na dnešních 22 vystupujících tanečníků. Členové 
souboru tančili na mnoha kulturních akcích u nás i v zahraničí. Za dosud největší úspěch považují svá vítězství 
na mezinárodních šampionátech Vienna a Warsaw Feis 2004 v dětských i dospělých kategoriích a vystoupení 
pro tanečníky světoznámé show Lord of the Dance.  
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  18.12. se konalo  „Již voní jehličí III“  - zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče od 13:30. Hráli Kosí bratři. 
Pořadem provázela Kateřina Bartoňová. 
 
 
  Během roku bylo vyhlášeno  výběrové  řízení i na Kulturní dům Barikádníků. Z něj nevzešel vítěz  a v případě 
této kulturní instituce se pak již nové výběrové řízení nevypsalo a ponechal se takový stav, jaký to té doby byl. 
  Koncem roku však vyhlásila Rada městské části Praha 10 konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky 
Kulturního domu Barikádníků, Saratovská 20, příspěvková organizace.  Přihlášky se měly posílat 
nejpozději do 21. ledna 2005. 
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2.2.6) Kulturní dům EDEN 
 
  KD Eden se skládá ze sálu a z kina Eden, které má začátky představení od  17:30 a 20:00. Internetové stránky 
jsou: www.eden-kd.cz . 
 
 
Ukázka z akcí, které proběhly v KD Eden v lednu: 
 
13. a 20. ledna      18-22 hodin Taneční škola Calypso 
22.   19-01 hodin SOU Praha 9 – maturitní ples 
23. 19-01 hodin SSOU Praha 6 – maturitní ples 
24. 7-14 hodin 15. ročník Setkání přátel přírody Živá exotika 
29.   9-12 hodin Gymnázium Praha 4 – akademie 
29.   15-18 SK Boxing Praha – Plzeň – l. liga 
29.   19-02 Česko-italské gymnázium – maturitní ples 
 
 
Další akce v KD Eden 
 
  Živá exotika je pravidelnou akcí, která se koná v KD Eden přibližně jednou za měsíc (9x do roka). Zde si 
návštěvníci mohli vyměnit nebo koupit exotické rostliny, hmyz či terarijní zvířata. Na této akci se prodávají  i 
potřeby pro chov těchto živočichů nebo se zde dala pořídit odborná literatura.  
    Další akcí, která se zde pravidelně koná,  je  Taneční škola Calypso. To bylo již vidět v lednové nabídce, kde 
se program taneční školy objevil dvakrát.  
 
  Koncem března zde měl dva koncerty  Jaromír Nohavica. První koncert byl určen dětem, druhý byl pro 
dospělé. Atmosféra obou však byla velice příjemná. První z nich nazvaný Tři čuníci zahrnoval písně, básně a 
povídání s dětmi. Mezi oblíbenými písněmi Zajíci, Lachtani, Afričančata či Šnečí blues, zazněla i novinka z 
posledního alba Babylon-Milionář. Po koncertě čekal na Jarka ještě podpisový maratón, při kterém se nechal 
vyfotit i s dětmi.  
 
  V Kulturním domě EDEN  se konal X.INTERFESTIVAL MAGIE PRAHA 2004. Tato akce proběhla 11. 
až 13. 6.  a soutěžilo se v  MAGIC CUP PRAGUE, JUNIOR MAGIC CUP PRAGUE A MAGIC GLOBE 
PRAGUE. Organizátoři tentokrát přesunuli termín konání z I. čtvrtletí na červen. Festival se tak měl stát  jednou 
z prvních kouzelnických akcí po vstupu ČR do Evropské unie. Bohužel tento termín zaznamenal menší zájem 
jak ze strany návštěvníků, tak samotných soutěžících. 
  Akce se zúčastnil i ruský magik  V. Bastrakov, který nejen vystoupil v závěrečném gala večeru, ale pořádal 
také seminář a zasedl v odborné mezinárodní porotě. Akce se zúčastnilo 120 účinkujících ze 6 zemí – České 
republiky, Rakouska, Německa, Ruska, Maďarska a Slovenska.  
  Zvláště vyrovnané byly juniorské kategorie, kde nesporně zazářili již tradiční obhájci titulů – Aleš Březina a 
Veronika Luxová. Objevují se však i nová jména, mezi nimiž lze jmenovat zejména Pavla Dolejšku či 
mladičkého Denise Kurčíka. Mezi dospělými se tentokrát jako nejlepší prosadil ve všeobecné magii Jan Tomeš z 
Náchoda.  
  X.INTERFESTIVAL MAGIE PRAHA 2004 se však může pochlubit ještě jedním a to zcela ojedinělým 
originálním výsledkem. Vybojoval českým magikům vstup do knihy rekordů. Při pátečním „SENIOR minimax 
MAGIC SHOW“ se na jevišti představilo s krátkým programem jedenáct českých a německých magiků. Všichni 
starší šedesáti let a součtem jejich věku se dosáhlo  číslo 827,5.  
 
   Z technických důvodů byl Kulturní dům Eden včetně kina v měsíci červenci a srpnu uzavřen. Další kulturní 
akce tak začaly až v září.  
 
  Klub mladých spisovatelů při Mezinárodním studentském divadle Evropa byl slavnostně otevřen dne 15. 
prosince 2004. Klub je otevřen všem žákům a studentům, kteří se rádi vyjadřují písemně.  
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2.2.7) TRMALOVA VILA 
 
  Tento rok oslavila Trmalova vila 5. výročí svého zpřístupnění veřejnosti. Současně však tento rok bylo vypsáno 
výběrové řízení na nového nájemce. Trmalova vila ve Strašnicích je významným kulturním centrem desáté 
městské části. Pět let ji užívá umělecká agentura Foibos, které končí nájemní smlouva v červnu. Soutěž na 
nájemce vypsala městská část  na jaře s tím, že chtěla ponechat kulturní ráz této budovy. Nový nájemce by měl 
v Trmalově vile preferovat architekturu a územní rozvoj. 
   Pro veřejnost je zpřístupněna nejen  vlastní budova Trmalovy vily, postavená v letech 1902-03 podle projektu 
architekta Jana Kotěry, ale také stálá expozice pražských vil od architektů Jana Kotěry, Josefa Gočára, Pavla 
Janáka, Otakara Novotného a dalších našich předních architektů od pol. 19 stol. do 70. let 20. stol. Soubor 
Kotěrovy jídelny – nová expozice sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a výběr z interiérové a výtvarné 
tvorby. 
 
 
 
  1.dubna se konala v Trmalově vile akce u příležitosti 5. výročí zpřístupnění Trmalovy vily veřejnosti. A 
14. výročí založení Umělecké agentury Foibos. 
 
  V 18 hodin byla zahájena akce slavnostními fanfárami, které zazněly v podání žesťového souboru ZUŠ 
Bajkalská pod vedením pana  Mesteka. 
   Mezi 18:05 – 18:20 vystoupil dětský folklórní taneční soubor Kytice pod vedením Mileny Piterové. 
   V 18:25 pan  M. Veselý přivítal hosty, představil folklórní taneční soubor Kytice a uvedl vystoupení žáků 
ZUŠ. 
   V 18:30 proběhlo vystoupení ZUŠ Bajkalská pod vedením Evy Franců. 
   V 18:40 došlo k pozvání do stanu. Jelikož byla velká účast, tak se ještě donášely židle, aby se všichni přítomní 
mohli posadit. Zpoždění bylo 5 -10 minut. Zde měl proslov Marek Veselý, ředitel agentury Foibos (viz. Tisková 
zpráva k 5. výročí Trmalovy vily).  Od 19 hodin byla možnost prohlédnout výstavu „Z našeho života“: fotky 
pana Vladislava Machala, vlastní Trmalovu vilu nebo i expozici léčivých rostlin, která byla založena ve 
spolupráci s Pražskou botanickou zahradou v Troji.  Při tom všem se návštěvníci mohli občerstvovat. 
  A od 20. hodiny bylo promítání, které se ohlédlo za 14. lety fungováním Umělecké agentury Foibos. 

 
 
Neupravovaná tisková zpráva k 5. výročí Trmalovy vily. 
  „Ateliér Trmalova vila funguje pět let jako kulturního zařízení. Jednak je muzeem a galerií, jednak svébytným 
kulturně společenským střediskem.  
  Ateliér Trmalova vila rozšířil svou nabídku prohlídky Trmalovy vily, o úterý mezi 16. a 18. hodinou, takže nyní 
mají návštěvníci možnost prohlídky v úterý, čtvrtek a neděli. 
  Zájem o prohlídku Trmalovy vily jako nemovité památky ČR se stálou expozicí Slavné pražské vily, expozicí 
Kotěrovy secesní jídelny a výstavami je velmi potěšitelný. Vedle pravidelného zájmu Pražanů navštěvují vilu 
mimopražští hosté a také cizinci zajímající se o architekturu obecně a secesní architekturu zejména. K tomuto 
zájmu napomohla také publicita o díle architekta Jana Kotěry, zejména v souvislosti se 130. výročím narození a 
výstavami o Janu Kotěrovi v Obecním domě v Praze a v Muzeu v Hradci Králové.   
 
  S podporou grantu hlavního města Prahy byla vydána informační brožura Ateliér Trmalova vila, informující o 
vile a jejím tvůrci, arch. Janu Kotěrovi a jeho tvorbě, o aktivitách Ateliéru, zvykoslovném programu Český rok a 
zajímavých stavbách v okolí Trmalovy vily. 
  Dny otevřených dveří se Ateliér zapojil do akcí Den muzeí a Dny evropského kulturního dědictví. 
 Aktivně přispěl ke vzpomenutí 100. výročí povýšení Vršovic na město a 80. výročí připojení Strašnic k Velké 
Praze. 
  Pokračovaly cykly besed a setkání s osobnostmi veřejného a kulturního života. Představila se na nich řada 
osobností, např. univerzitní profesor František Černý, spisovatelka Jaroslava Pechová se vzpomínkami na Otu 
Pavla, herec Jiří Štěpnička a jeho bratr, malíř Jiří Samec, Dr. Daniela Karasová přiblížila nábytkovou tvorbu 
arch. Kotěry, manželé Hrubešovi vyprávěli o pražských domech, Pavla Státníková z Muzea hl. města Prahy zase 
o historii Vršovic, Dr. Šíma o Mongolsku, Alfréd Strejček o Mexiku, Dr. Peter Kováč se vydal z Trmalovy vily 
do Paříže, prof. Ludvík Baran přiblížil masopustní zvyky a masky, další přiblížili jiné oblasti, obory lidské 
tvořivosti a života. 
   K uskutečnění  výstavních cyklů byly využity jak prostory vily (Salon Trmalovy vily), tak zahradního domku 
(Galerie Kůlnička) i samotné zahrady.  Vedle výstav ke zvykoslovným akcím (masopust, velikonoce, vánoce), 
byly realizovány výstavy  českých malířů (Jiří Samec, Josef Velčovský), českých fotografů (Emil Fafek, Jindřich 
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Štreit, Martin Zahálka, Oldřich Karásek), výstavy uměleckých škol (Sirius a Tibet, Sirius a Angkor), výstava 
amerického sochaře N. Rinenoura (Připomínky k budoucnosti),  výstava kreslířské tvorby Jana Kotěry (Salón 
Jana Kotěry). 
  Za pozornost stojí také existence botanické zahrádky s desítkami rostlin a léčivých bylin, budovaná a 
udržovaná ve spolupráci s Pražskou botanickou zahradou v Tróji. Podobně jako u Českého roku i v programu 
Ateliér Trmalova vila spolupracuje  mnoho institucí a firem, počínaje zmíněnou Pražskou botanickou zahradou, 
Umělecko průmyslovým muzeem, Národním technickým muzeem a mnoha dalšími. 
  Programy Ateliéru Trmalova vila a Českého roku také díky grantům hlavního města Prahy vytvářely pestrou 
nabídku kulturně vzdělávacích pořadů i aktivit  využití volného času dětí i dospělých. Přispěly k oživení 
kulturního a společenského života v místě bydliště mnoha tisíc Pražanů. 
 
Letmá  5 ti letá bilance ATV: 
Zásadní projekty: 
5 let  přístupu Pražanů a návštěvníků Prahy do Trmalovy vily s průvodcem, videoprogramem, 
         ( v jednom z období i s pozváním na nedělní bábovku)  
5 let Expozice Slavné pražské vily 
3 roky Expozice  Kotěrova secesní jídelna 
3 roky botanické zahrádky v Trmalově vile 
3 Salony Jana Kotěry a jeho žáků -  2001, 2002, 2003 
5 let Český rok 1999 (od června), 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (do června) 
5 let výstavy v Salonu ATV, později také v Kůlničce 
5 let programové čtvrtky o architektuře, bydlení, životním stylu, setkání s osobnostmi 
5 let dalších aktivit – Dny evropského dědictví, Dny muzeí a galerií, Dny květin   
100 let Trmalovy vily s mezinárodním seminářem v Národním technickém muzeu 
 
5 let v několika číslech: 
618 pravidelných návštěvnických dní s 9.694 návštěvníky památky 
12 Dnů otevřených dveří s více jak 2. 500 návštěvníky 
156 programových večerů s 3.276 návštěvníky 
65 akcí Českého roku s více jak 110 programovými celky a 8.350 návštěvníky 
20 tematických zvykoslovných výstav 
16 výstav dětské tvořivosti 
17 výstav tvůrčích  
4 výstavy květin 
Mezinárodní knižní majáles 
Křty knih (Karol Benický, Jiřina Fikejzová, Zdeněk Hrabica, Jiří Kotalík a David Vávra, Vlado Kavčiak, Olga 
Strusková, J. Pechová, Jiří Podrazil, J. Čejka a další). 
Autorské večery skladatele Otmara Máchy, dramatika Pavla Fialy, spisovatele Petra Koudelky a další 
To jsou další 4 000 návštěvníků, takže bychom se dostali k číslu okolo 27 tisíc lidí. 
 
  Vedle tisíců návštěvníků Trmalovy vily z Česka i Slovenska to byli návštěvníci téměř ze všech kontinentů od 
Asie (Čína, Barma, Japonsko, Indie,Singapur…), přes Severní i jižní Ameriku (USA, Kanada, ..), Austrálii, až 
po velkou řadu návštěvníků z Evropy ( skupiny z Rakouska, Německa, Itálie, Švýcarska a desítky jednotlivců i 
rodin). 
  Mezi vzácné hosty ze zahraničí patřil Sir Colin Stansfield Smith, profesor architektury z Velké Británie, 
předseda mezinárodní poroty Grand Prix Obce architektů 2004, princ Norodom Sihanomi z Kambodže, dr. 
Bruno Maldoner, profesor architektury z Vídně, dr. Damjan Prelovšek, znalec díla Kotěry a Plečnika z 
Lublaňské univerzity, Velvyslanec ČLR, kulturní rada Velvyslanectví Japonska a další. 
  Trmalovu vilu navštívili ministři Pavel Dostál, Karel Březina, primátoři Pavel Bém, Jan Kasl, řada poslanců a 
senátorů.  
 
  Než jsme před pěti lety Trmalovu vilu otevřeli, museli jsme za vlastní finanční prostředky částečně 
zrekonstruovat interiér, to nás spolu s Expozicí Slavné pražské vily přišlo více než na jeden milion korun. Pět let 
programu stálo přes dva miliony korun, na jehož úhradě se podílelo zejména Hlavní město Praha, naše umělecká 
agentura Foibos a firmy a jednotlivci, kterým není lhostejná regionální kultura. Mimo to jsme ještě uhradili více 
než 750.000,- Kč Městské části Praha 10 za nájem. 
 
  V Trmalově vile se konají i přednášky – např.  cyklus večerů, které uváděl Zdeněk Lukeš, a které se týkají 
architektury éry Jana Kotěry. Jednotlivé večery byly: Žáci Jana Kotěry, Josip Plečnik a Praha, Jan Kotěra – raná 
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tvorba, Jan Kotěra – vrcholná a pozdní tvorba, Josip Plečnik – rakouská a slovinská tvorba, Počátky secese 
v Evropě.“ 
 
 
 
  Od 25. května do 7. června  zde byla i výstava kreseb a fotografií Barbory Zadražilové, cyklus Mořský 
ďas. 
 
  8. června   zde byla výstava Slavné pražské vily a proběhl křest stejnojmenné publikace. 
 
  Vernisáž výstavy barevných linorytů Michaely Bellanové se uskutečnila 9. června v Trmalově vile od 18 
hodin. Výstava trvala do 27. června. 
 
  10. června od 19 hodin zde proběhlo druhé autorské čtení studentů výtvarného oboru Základní umělecké 
školy Olešská. 
 
 
 
Agentura AVANT BOZELL 
   Po umělecké agentuře Foibos, které v červnu vypršela smlouva, převzala Trmalovu vilu do pronájmu agentura 
AVANT BOZELL, jež zvítězila  ve výběrovém řízení.  
 
  Úplně první akcí zde byl  29. listopadu koncert  žáků ZUŠ Bajkalská. Na programu byly převážně skladby 
pro housle a příčnou flétnu. 
  
 Začátkem prosince se návštěvníci Trmalovy vily seznámili s prací Divadelního souboru literárně 
dramatického oboru ZUŠ Bajkalská pod vedením Blanky Borové. V autorském představení DOPISY 
předvedli členové souboru zábavnou, někdy až překvapivou, formou nejrůznější situace běžné mezilidské 
komunikace. 
  
 16. prosince se zde konal slavnostní předvánoční koncert ZUŠ Olešská, kde se hrály skladby F. Liszta, G. Ph. 
Telemanna v provedení žáků prvního i druhého stupně a posluchačů Studia pro dospělé. Jako host vystoupil 
student pátého ročníku Pražské konzervatoře, obor violoncello, Ondřej Valenta. 
 
  Od 20. prosince se pak opět pro veřejnost otevřela Trmalova vila výstavou fotografií Jana Malého – Lomené, 
hranaté a obloukové tvary. Soubor fotografií zachycuje nejvýznamnější kubistické stavby v Čechách  mezi 
roky 1911 a 1925. Fotografie byly poprvé uveřejněny ve stejnojmenné knize Rostislava Šváchy z roku 2000. Na 
fotografiích byly např.  Stachova a Hoffmanova vila od Gočára. Josef Chochol – rodinný dům a zahrada 
Bedřicha Kovařoviče. Jan Malý publikuje, pořádá výstavy, spolupracuje s mnoha  agenturami a časopisy.  
Expozice potrvá do 28. února.  
  Agentura AVANT BOZELL dne 15. prosince od 18 hodin  uspořádala vernisáž k výše uvedené výstavě. Při 
této příležitosti  seznámil ředitel agentury Svatopluk Beneš přítomné se svojí představou o využití Trmalovy 
vily. Chtěl by  usilovat o shromáždění a představení veškerých dostupných dokumentů o životě a díle architekta 
Jana Kotěry, který byl architektem Trmalovy vily. V 1. patře pak vznikne knihovna a badatelna pro žáky z Čech, 
ale i ze zahraničí. Snahou je, aby se Trmalova vila stala slavnou a zasloužila si vážnost, která by ji měla patřit. 
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2.2.8) PRAŽSKÁ JURTA 
 
 PRAŽSKÁ JURTA, Jasmínová 35/2904. Před vstupem do sálu se nacházela originální mongolská jurta, uvnitř 
si návštěvníci mohli prohlédnout i malou expozici s exotickými předměty. 
 
   21. února uspořádala Pražská jurta např.  zajímavý pořad „Povídáme si o lunárním novém roce“; této akce u 
příležitosti lunárního nového roku se zúčastnilo 31 návštěvníků. Zajímavá byla i přednáška s besedou - Čínská 
slova v češtině. 
 
  Ve čtvrtek 26. února 2004 v 18 hodin se pak konala přednáška Korejská lidově demokratická republika 
očima českých studentů. Této přednášky se zúčastnilo 31 lidí. 
 
  Pražská jurta nepořádá jen besedy a přednášky; od 31. března byla otevřena fotografická výstava Stopy na 
Everestu. 
 
   8. dubna se konala přednáška Mongolská příroda. Na přednášce bylo kolem 20 lidí. Zúčastnění tak mohli 
zhlédnout diapozitivy z Mongolska a dozvěděli se mnoho zajímavého o této vzdálené zemí. Mnoho poznatků se 
týkalo přírody a živočichů, ale přednášející vyprávěl i o některých zvycích a zážitcích, které během svých cest  
do Mongolska v letech 1968 – 1980 zažil.  
 
   Kurz, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet šablonování a popř. si vyrobit svou vlastní šablonu, se konal 
v pondělí 17. května v 18:30. Účastníci se mohli naučit pracovat s profesionální šablonou a během večera si 
vyrobit tričko. 
 
 
Na ukázku  přikládám červnový program Pražské jurty: 
 
Datum Den Hod. Komu určeno Název akce  Poznámka 

1.6. Ú 19.00 pro veřejnost Objevování mongolského světa video s besedou - ve spolupráci se 
Společností přátel Mongolska  

3.6. Čt 19.00 pro veřejnost Legislativa v prvních letech Mongolské 
republiky 

přednáška s besedou - ve 
spolupráci se Společností přátel 
Mongolska 

5.-6.6. So-
Ne 

  pro veřejnost Společenské setkání členů a příznivců 
Společnosti přátel Mongolska Prosiměřická 
jurta 

v Prosiměřicích u Znojma  

8.6. Ú 19.00 pro veřejnost Čína video 

10.6. Čt 19.00 pro veřejnost Asijské děti v soutěži o Lidickou růži přednáška s ukázkami 

13.6. Ne 14.00 pro děti Jedeme do Muzea asijských kultur v 
Liběchově 

výlet pro české a asijské děti  

15.6. Ú 19.00 pro veřejnost Japonsko video 

17.6. Čt 19.00 pro veřejnost Čínské léčivé rostliny přednáška s besedou 

20.6. Ne 14.00 pro děti Povídání o Číně pro české děti setkání českých a asijských dětí 

22.6. Ú 19.00 pro veřejnost Mongolsko video 

27.6. Ne 14.00 pro děti Těšíme se na prázdniny setkání českých a asijských dětí 

 
    Podobný bohatý program se konal v Pražské jurtě měsíc co měsíc. Bohužel, tato kulturní instituce zápasila 
s malou návštěvností. 
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2.2.9) DŮM UM 
 
 
DŮM UM - STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE, POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, Praha 
10 
 
HTTP://WWW.DUMUM.CZ 
 
Ukázka akcí v Domu UM,  které se konaly koncem ledna 2004: 
 
16.-17.1.   TOULAVÝ AUTOBUS 3 – 1. část, projekt primární prevence negativních jevů pro ZŠ, besedy   
                  s odborníky, dramatické dílny, keramika 
 
20.1.         SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE – obvodní kolo, kategorie student 1.-3. ročníků SŠ a víceletých,  
      Gymnázium Omská 
 
24.1.     DÁMA PRO DÁMY. Turnaj slečen a dam 
 
24.-25.1.   TOULAVÝ AUTOBUS – 3. víkend v Mozolově 
 
27.1.    DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – pro MŠ a ZŠ uváděné v cyklu „Pohledy do zákulisí“, v kinu Eden 
 
28.1. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – obvodní kolo kategorie žáci 5. ročníku ZŠ a 9. ročníků ZŠ a       

víceletých  gymnázií, ZŠ Kodaňská  
 

31.1.     5. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA – pro volně příchozí 
 
 
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE DOMU UM: 
 
  V únoru 2004 zahájil svou činnost nový kroužek pro šikovné dívky od 8 let, zaměřený na ruční práce, 
korálky, bavlnky, textilní a jiní techniky. A jmenuje se Juta. 
 
   První část kurzu keramiky pro dospělé, rodiče a pedagogy zde proběhl 10. února v 16:30 do 18:45 hodin. 
Tento kurz byl zaměřen na práci s hlínou. 24. února se pak uskutečnilo druhé setkání, které bylo zaměřeno na 
glazování. Pořadatel poskytl materiál a vypálení výrobků vyrobených během kurzu. K dispozici je hrnčířský 
kruh. Kursovné činilo 250 Kč. 
 
   21. února v prvním patře ZŠ Kodaňská proběhl turnaj v deskové hře Othello pro dívky a ženy. Uspořádal ho 
Klub KAPSA spolu s klubem Paluba, ZŠ Kodaňská a Domem UM.  
  Turnaje se zúčastnilo 20 hráček různých věkových kategorií, převážně však žákyň školy. Všechny hráčky 
obdržely diplom, propisovací tužku a lízátko. Skleněné číše Desdemony  získaly:  vítězka v kategorii do deseti 
let Ula Davydová z 1.třídy, držitelka nejlepšího skóre (61:3) Monika Beranová, třetí v pořadí Helená Čílová, 
druhá Iva Courtonová a vítězka turnaje Jitka Hvězdová. 
 
 28. února se konal VRŠOVICKÝ ROHÁČ. Jedná se o turnaj v dámě pro hráče do 18 let.Turnaj pořádal od 
10.00 do 16.00  Dům UM v ZŠ U Roháčových kasáren 19. 
 
  
  Kvalifikační turnaj pro mistrovství České republiky v dámě se konal v Domě Um ve Strašnicích v sobotu 
27. března od 9 hodin. 
 
  Od 1.7. do 1.9.  vystavovali děti činné v Domě UM v Domově důchodců Sněženková umělecká díla ke Dni 
Země – Květinové skřítky. 
 
  15. září od 8:30  pořádal Dům UM  v SK Slavia obvodní kolo malého fotbalu pro žáky 8. - 9. tříd nazvaný 
POPRASK . 
  16. září se pak konalo obvodní kolo žáků  6. – 7. tříd nazvané  POPRASK- malý fotbal. I tentokráte se  konal 
od 8:30 na SK Slavia.  
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  20. října se konal turnaj v české dámě. Jednalo se o školní turnaj pro ZŠ Prahy 10. Pořádal se v ZŠ Hostýnské 
od 13 hodin. 
   
 26.10. Poprask – plavání pro žákyně 6. - 9. tříd základních škol. Na SK Slavia, od 9.30 hod.  
 
  Dům UM pořádá i prázdninové pobyty  jako například podzimní pobyt, který se konal ve dnech 27. až 31. října 
v roce 2004 na Vysočině v táboře Tři Studně.  Pobyt byl spojen s prací ve výtvarné dílně. 
 
 
 
 
  V září se otevřela nová  pobočka Domu UM -   klub "Minská" ve  Vršovicích. Zde jsou pro děti k dispozici 
počítače. 
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2.2.10) KNIHOVNY 
 
  
  Podle zapsaných čtenářů vypadají jednotlivé knihovny takto: Korunní 3621, Vršovice 2019, Zahradní Město 
1619, Ruská 3217, Skalka 1931, Malešice 1046. 
   Automatizované jsou 2 knihovny – Korunní a Vršovice. Internet mají v  Korunní 4 počítače, ve Vršovicích 2, 
na Ruské 2 a v Malešicích 1.  
  Všude, kde jsou dětské knihovny,  se pravidelně pořádají besedy pro školy (ZŠ i SŠ). V  prvním pololetí to 
bývají knihovnicko - informační   a ve druhém pak různé přednášky o spisovatelích či o různých  literárních 
tématech. Pro malé to jsou pohádky, větší se již seznamují s pověstmi. 
 

Knihovna na Skalce, Dürerova 2237 
   Na jaře 1974 poprvé zavítali čtenáři do prostor knihovny Skalka. Pobočka byla otevřena jako součást občanské 
vybavenosti na nově vznikajícím sídlišti Prahy 10. Na oslavu 30 let proběhla výtvarná soutěž na téma „Co by si 
knihovna přála ke svým narozeninám“. Po skončení soutěže byly výkresy vystaveny v prostorách knihovny a 
autoři nejhezčích kreseb byli odměněni malým dárkem.  
 
 
 

Knihovna Korunní 68 
  Bylo 15. září 2003, kdy otevřela své dveře rekonstruovaná a automatizovaná knihovna Korunní. Byla to v 
pořadí již 15. automatizovaná knihovna v síti Městské knihovny v Praze a první v 10. pražském obvodě. Od té 
doby bylo v knihovně obslouženo 69 503 čtenářů, kteří si přišli nejen vypůjčit knihy a časopisy, ale i 
„zasurfovat“ na internetu. Internet mají uživatelé knihovny k dispozici jednou týdně hodinu zdarma. Pro starší 
návštěvníky zdejší knihovnice pořádají výuku internetu nebo knihovnického programu Koniáš. 
 
   Na Korunní se v roce 2004 rozběhla celoroční soutěž ve vědomostním klání „Všechno vím, všechno znám 
aneb žádný učený z nebe nespad“. Každý týden mohly děti odpovídat na sérii otázek z různých oborů (přírodní 
vědy, hudba, sport atd.), které se po měsíci střídají. Za správné odpovědi pak děti mohly nasbírat spousty bodů. 
Koncem každého měsíce se vždy konalo vyhodnocení a vyhlášení vítěze měsíce, který získal malý dárek od 
sponzora této akce, kterým se stala městská část Praha 10. Vítěz tak získal  drobné i větší dárky.  Od knih a 
triček až po batůžky nebo  sportovní tašku. Druhým sponzorem soutěže se stala firma Masterfoods, spol. s.r.o., 
která znalé děti odměnila sladkostmi. 
  Také se zde konají výtvarné dílny, např. vánoční a velikonoční. Jedna pod názvem Knižní dílna zde proběhla 
v říjnu. Děti za pomoci knihovnic nebo svého doprovodu vyráběly knihy, leporela, ex libris nebo knižní záložky. 
 
  Cyklus  literárních večerů zvaných Na začátku si klade za cíl představit čtenářské veřejnosti nejenom 
zavedenější současné literáty, ale i méně známé nadějné básníky, začal v úterý 24. února 2004 od 17 hod. Mezi 
účinkujícími vystoupili např. Z. L. Gordon, Vít Janota, Pavla Šuranská. 
  Proběhlo zde i  "Setkání na terase" . Jednalo se o povídání se spisovatelem Michalem Ajvazem. 
  
  V dubnu, v den úmrtí Andersena, se zde zase pravidelně koná Noc s Andersenem, tj. nocování dětí v knihovně 
s doprovodným programem. Letos se ho kromě knihovny Korunní zúčastnila i knihovna v  Ruské.  
 
 
 

Knihovna v Charkovské ulici 
Nová knihovna byla otevřena  v Praze 10 ve Vršovicích, v Charkovské ulici 18; k dispozici zde je  19.000 
svazků beletrie a naučné literatury a také 2 internetová místa. Knihovna ve Vršovicích v Charkovské ulici pro 
své dětské čtenáře připravila podzimní soutěžení nazvané „ Listopadové listování“. 
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2.2.11) OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE 
 

VÝSTAVA  AK. MAL. MIROSLAVA RADY 
 
  Vernisáž výstavy ak. mal. Miroslava Rady, která předložila veřejnosti retrospektivní průřez umělcovým dílem 
pod titulkem „Ejhle člověk – ejhle obraz“, se konala 27. 1. v 19:30 hodin v prostorách letohrádku Portheimka ve 
Štefánikově ul. 12. 
  Ve velmi úhledném a zajímavém katalogu navrženém jeho synem Ondřejem, rovněž malířem, se návštěvníci 
mohli v kostce seznámit s malířovými názory na jeho práci. Ve výňatcích z různých katalogů jeho dřívějších 
výstav v průběhu skoro padesáti let si mohli přečíst, co říkají různí odborníci – kunsthistorici – o jeho práci. 
Katalog obsahoval  asi 26 zdařilých reprodukcí, mapujících různé etapy jeho malířské činnosti. 
  Miroslav Rada je od roku 1949 obyvatelem Vršovic. Svojí malbou obohatil před dvěma léty barokní kostel sv. 
Mikuláše ve Vršovicích, pro který namaloval oltářní obraz světce, kterému je kostel zasvěcen. Vedle 
monumentálních obrazů, které maloval pro dva kostely v německém Bielefeldu a pro kostel ČCE v Kutné Hoře, 
vytvořil i cyklus pěti velkých obrazů pro kostel Českobratrské církve evangelické na Vinohradech. Jsou to 
rozměrná plátna, která tomuto evangelickému sboru věnoval darem. 
 Na výstavě obrazů a kreseb v Portheimce převzal záštitu primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém a trvala  do 
28. února 2004. 
   
 
  

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ DIVADLO EVROPA 
   Mezinárodní studentské divadlo Evropa je občanské sdružení, které se zaměřuje na aktivity dětí a mládeže, 
převážně na scéně Strašnického divadla Solidarita v Praze 10. O jeho chod se starají  paní  Mgr. Irena Hušinová 
(bývalá ředitelka Divadla Solidarita ) a paní Mgr. Eva Vaňurová (bývalá dramaturgyně Divadla Solidarita). 
  V říjnu organizovalo toto občanské sdružení např. akce: Dětský klub zvířátek 20.10. ve 14.00 hod. - 
Nerozluční kamarádi - černý labrador Kuba a ředitel ZOO Praha PhDr. Petr Fejk. Odpolední pohádky 
pro družiny – sál divadla 20.10. ve 14.00 hod. Co se děje za oponou. Dopravní výchova a prevence 
nehodovosti 20.10. v 9.30 hod. „Bezpečnostní pruhy, antireflexní oblečení pro děti“/ I. st. ZŠ /. 
 
 
 
 
   Bohatý program čekal děti i dospělé v horní části malešického parku v sobotu 24. dubna na oslavě Dne 
Země. Kromě ukázek výroby papíru, možnosti jízdy na koni si mohli návštěvníci poslechnout i zajímavé 
povídání o dravcích. 
 
 
  Pionýrské centrum ( Záběhlická 83, Praha 10 ) pod vedením Antonína Ungera zorganizovalo v sobotu  18. 
září již VIII. ročník Vršovického koláče. 
 
 
  Výstava sportovní fotografie s tematikou beach volejbalu s názvem „Beachové nebe“ byla k vidění 
v prostorách internetové kavárny v areálu beach volejbalových kurtů na Slavii do konce října. Autorem 
fotografií byl student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Petr Farkač. Výstavu tvořily barevné, digitálně 
upravené fotografie mající převážně charakter sportovních portrétů. 
 
   Další výstavy a kulturní akce se konají i v DPS Sámova 7,  Domově  důchodců Sněženková  8, ale o nich 
bude zmínka v rámci kapitoly zdravotnictví a podkapitoly, která se těmito zařízeními zabývá. Koncerty se 
pořádají i díky školám, např. je organizuje ZUŠ Bajkalská. Kulturní akce vycházejí však i od farností, 
např. společenský večer pořádala 20. února Vršovická farnost, atd. Výstavy pořádají i různé instituce a 
jim buď také dík, ale bližší informace budou u těchto firem. Na těchto místech bych se případně mohl 
rozepsat i o nově vzniklých Májových slavnostech, ale ty byly díky přítomnosti pana prezidenta Václava 
Klause zaznamenány také  jinde. 
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2.3) ŠKOLY 
 
 

Zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2004-2005 
 V období od 15. ledna do 15. února proběhl zápis do prvních tříd základních škol. Zápisu pro školní rok 2004-
2005 podléhají děti, které do 31. srpna 2004 dovrší šest let věku. Celkem  přišlo k zápisu do prvních tříd 718 
dětí. Někteří rodiče zažádali o roční odklad školní docházky. 
   Každá základní škola má určen spádový obvod, který je stanoven tak, aby mohla přijmout všechny děti 
s trvalým bydlištěm v tomto obvodě. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat pro dítě jinou školu; 
důvodem eventuálního nepřijetí do rodiči vybrané školy je hlavně její kapacita. 
  
 

Praha 10 měla letos  633 „prvňáčků“ 
  Celkem 633 „prvňáčků“ usedlo 1. září poprvé do školních lavic v základních školách desátého pražského 
obvodu. (Před rokem to bylo na území desátého pražského obvodu 588 žáčků.) Stejně jako v předešlém  roce byl 
pro každého prvňáčka připraven na lavici i malý balíček s dárky od městské  části.  Starosta Prahy  10 Milan 
Richter se spolu  se zastupitelem Janem Malypetrem zúčastnili zahájení školního roku v základní škole 
Hostýnská. 
 
 

Jarní prázdniny 
 
    Systém jarních prázdnin se v roce 2004  zase změnil. V roce 2003 vystřídaly jednotlivé týdenní termíny celé 
kraje i okresy. Například celá Praha měla v roce 2003 jarní prázdniny v jednom termínu. V roce 2004 se to již 
změnilo na dva.  Praha šest až deset měla prázdniny v druhém březnovém týdnu. Jediný problém by mohl nastat, 
kdyby rodiče měli děti ve dvou městských částech, které nemají prázdniny ve stejném období. Ale to by se dalo 
řešit požádáním školy o uvolnění dítěte z vyučování.  Loňský systém se neosvědčil v tom, že nešlo ubytovat na 
horách všechny pražské děti ve stejném termínu. V následujícím období  byla zimní střediska naopak prázdná. 
 
 

Účastníci druhého odboje vyprávějí školákům o válce 
 
  V rámci dějepisu, občanské výchovy a vlastivědy se v roce 2004 od ledna do června uskutečnily na všech 
základních školách v desátém pražském obvodě besedy se členy Českého svazu bojovníků za svobodu. Ředitelé 
škol, na kterých už besedy proběhly, hodnotili tuto akci jako dobře připravenou, zajímavou a velmi užitečnou. 
Vyprávění přímých účastníků druhého odboje vhodně doplňuje učební látku. Tento způsob učení i více přitáhne  
a zaujme žáky.  
 

 
"Velikonoční oslavy svátků jara" na Staroměstském náměstí 

  V rámci „Velikonočních oslav svátků jara" se dne 15.dubna na Staroměstském náměstí představily i děti z 
Prahy 10. Na pódiu tak Pražané i turisté mohli shlédnout mezi 14. a 18. hodinou zájmové kroužky a soubory 
mateřských, základních a  uměleckých škol, které sídlí nebo působí na území městské části Praha 10. Čtyři a půl 
hodiny trvalo představení, které zahrnovalo zpěv, recitaci, muzicírování, lidové zvyky, tanečky a sborový zpěv. 
Další účastníci se snažili zaujmout aerobicem, country tancem, rokenrolem, irským stepem, populární melodií 
nebo folkem. Přehlídky se zúčastnili zástupci: Gymnázia Voděradská, mateřských škol Bajkalská, Křenická, 
Tuchorazská a U Vršovického nádraží, Taneční škola Markéty Zemanové, dále Taneční skupina DIXI, Péťa 
Váchal s doprovodem, základní školy Hostýnská, Jakutská, Olešská a U Roháčových kasáren, Základní 
umělecké školy Bajkalská a Olešská. 
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Školy a školky v Praze 10 fungovaly i přes prázdniny 
 
  Program škol v Praze 10 byl v červenci a v srpnu přizpůsoben tomu, aby mohly pečovat o děti, které nemohou 
být po celou dobu letních prázdnin mimo Prahu. Harmonogram provozu mateřských škol a školních družin 
základních škol schválila na svém zasedání 17. května rada městské části Praha 10.  
  Prázdninový provoz byl zajištěn následovně: všechny mateřské školy byly v provozu do 2. července. Od 5. do 
23. července byly otevřeny MŠ U Vršovického nádraží a Útulná. Od 26.července do 6.srpna byly všechny 
mateřské školy uzavřeny. Od 9. do 27. srpna zajišťovaly provoz MŠ Vladivostocká a MŠ Podléšková. 30. a 31. 
srpna byly otevřeny již  všechny mateřské školy.  
  Provoz školních družin byl od 1. do 9. července  zajištěn v ZŠ U Vršovického nádraží, od 12. do 16. července 
na ZŠ Švehlova. V době od 19. července do 20. srpna provoz zajištěn nebyl. Od 23. do 27.srpna byla otevřena 
školní družina v ZŠ V Rybníčkách. V posledních dvou dnech prázdnin zajistí péči o děti již každá příslušná 
škola. 
 
 
 
 

Školní jídelna, Praha 10 
    Od nového školního roku převzala zodpovědnost za stravování žáků základních škol nová příspěvková 
organizace s názvem Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19. Vcelku se od  září  pro žáky škol v 
oblasti stravování moc nezměnilo. Pořád chodili do stejné jídelny, kde vařili stejní lidé, jen již tuto činnost 
neřídili jednotliví ředitelé škol, ale jeden ředitel školní jídelny. Jeho prvořadým úkolem je zajistit srovnatelné 
rozšíření možnosti výběru jídel na všech školách a dále pak zpracovat návrh koncepce dalšího rozvoje stravování 
v našich školách, mimo jiné i s ohledem na stále přísnější hygienické normy. 
 
  
 
 

"Den prvňáků" 
   S „prvňáky“ souvisela  akce, která se uskutečnila ve čtvrtek 2. září od 13 do 16 hodin na školním hřišti 
Základní školy Gutova 39 ve Strašnicích.  Přestože byla akce nazvaná "Den prvňáků Prahy 10", byli kromě žáků 
prvních tříd pozváni i ostatní školáci z Prahy 10. 
  V 13:45 promluvil starosta MČ Praha 10 Milan Richter a zastupitel Jan Malypetr. Následně vystoupil Michal 
Nesvadba, který do svého představení zapojoval i přítomné děti. K úplné spokojenosti školáků pak Michal 
Nesvadba rozdával své pohlednice,  podepisoval se a nechal se s dětmi fotit.  
   Na akci se však také sportovalo. Bylo  připraveno 25 soutěží (jako například házení kuliček do kelímků, 
skákání na trampolíně, shazovaní kuželek a řada dalších stanovišť). A kdo se soutěže zúčastnil, byl po zásluze 
odměněn  drobnými dárky. Vše se uskutečnilo pod záštitou starosty Milana Richtera a ve spolupráci s agenturou 
JIDÁŠ.  
 
 

Večerní škola  pro duševně handicapované obyvatele 
 Za přítomnosti místostarosty MČ Praha 10 Ing. Vladimíra Nováka a pod patronací Terezy Kostkové (herečky 
Divadla pod Palmovkou) byla 22. září slavnostně otevřena Večerní škola pro mentálně postižené, která vznikla 
při Speciální škole v Praze 10, V Olšinách 69. Jedná se o kurzy celoživotního vzdělávání mentálně postižených 
lidí. Kromě manuálních a společenských dovedností zde zájemci najdou také výuku na počítačích. Mohou se 
zdokonalit v českém nebo německém  jazyce. Tyto a  další zajímavé předměty jim pak mají pomoci, aby byli 
schopni lépe komunikovat s okolím a získali větší samostatnost. Městská část Praha 10 na tento projekt přispěla 
grantem. Byly otevřeny dvě třídy. Každá z nich pojme 15 studentů. Rozvrh zahrnuje čtyři hodiny týdně.  

  24. listopadu od 14 do 17:30 se zde konal Den otevřených dveří.  
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Vysoká škola finanční a správní 
 
  Už podzimní semestr zahájili studenti na soukromé Vysoké škole finanční a správní, o. p. s. v Praze 10 
v Estonské ulici. Právě tamní komplex dvou budov pronajala radnice desátého pražského obvodu vedení školy. 
Dříve v nich byla ZŠ Estonská, ale jelikož počet dětí neustále klesal, byla škola sloučena  se ZŠ Kodaňská, která 
už prostory objektu z roku 1898 nevyužila.  
 
 Vysoká škola finanční a správní nabízí studentům bakalářské a magisterské studium. Více učeben umožní 
rozšířit výuku a přijmout asi o šest set studentů víc. V příštím akademickém roce bude již  studovat více než 
2800 studentů v Praze, Kladně a Mostě. Jedná se o největší soukromou vysokou  školu v republice, která má 
zároveň i  vysokou prestiž. Právě prostory v budově v Estonské ulici byly využity k navazujícímu 
magisterskému studiu. Navíc se radnice s paní ředitelkou Bohuslavou Šenkýřovou dohodla na speciálním 
stipendijním systému pro studenty bydlící v Praze 10.  
 
   Pronajaté objekty mají 2.500 metrů čtverečních. Jedna budova je tří a druhá dvoupodlažní. Druhou budovu 
budou navíc společně využívat s Obchodní akademií Heroldovy sady. Ředitelka školy Bohuslava Šenkýřová 
chce přesunout do této budovy  i  svou kancelář, kancelář rektora, náměstka a prorektorů.V komplexu je jedenáct 
učeben a řada kabinetů. VŠ bude budovu  upravovat, chce investovat do nové počítačové sítě, telefonů, podlah a 
osvícení.  Rada městské části schválila pronájem tohoto objektu na dobu určitou. VŠ finanční a správní bude za 
pronájem prostorů platit radnici Prahy 10 kolem milionu korun ročně. 

 

Příspěvky na učebnice 
   Radnice Prahy 10 přispěla všem místním základním školám na učební pomůcky  a učebnice.  Jedná se o 
tradiční počin. V roce 2004 dala městská část na posílení rozpočtu základních škol o dva miliony korun více. To 
znamená, že si každý žák polepšil o 350 korun. V roce 2003 získaly ZŠ od obce mimořádný příspěvek na 
učebnice a učební pomůcky ve výši jeden 1 200 000 Kč, což činilo 200 Kč na žáka. Tyto peníze  umožňují 
doplnit fond učebnic a učebních pomůcek o ty, na které by se ze státního rozpočtu nedostalo. Státní příspěvek 
činí zhruba 480 korun na žáka, je však určen nejen na učebnice, ale i na ochranné pomůcky zaměstnanců, jejich 
školení, doplácení plaveckých kursů a podobně.  

 
 

 
Další příspěvky obce na  základní školy a mateřské školy 2004 

 
   Zastupitelstvo m.č. Praha 10 vydalo na provoz a investice mateřských škol, které zřizuje, v roce 2003 celkem  
31 508 000 Kč, na základní školy 74 502 000 Kč; k říjnu 2004 to bylo  na mateřské školy 18 473 000 Kč, na 
základní 49 252 000 Kč, na školní jídelny 3 512 000 Kč. Nejvyšší investice byly vynaloženy na ZŠ Gutova 
(rekonstrukce WC a školního hřiště), ZŠ Hostýnská (rekonstrukce výměníku), ZŠ Jakutská (rekonstrukce 
školního hřiště), ZŠ Nad Vodovodem (rekonstrukce kanalizace) a ZŠ Vladivostocká (výměna kanalizace, 
výměna oken tělocvičny, oprava střechy, rekonstrukce ústředního topení).  
   V MŠ byly vloženy největší investice do MŠ Hřibská (rekonstrukce sociálního zařízení), MŠ Chmelová 
(oprava sociálního zařízení, rekonstrukce kanalizace), MŠ Benešovská (přístavba), MŠ Tuchorazská (oprava 
sociálního zař.).  
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2.3.1) Základní školy a jejich činnost v roce 2004 
• Základní škola Brigádníků 510/14 : www.volny.cz/zsbrigadniku/   

    
Přízemní pavilónová ZŠ Brigádníků se nachází nedaleko stanice metra Strašnická. Budova školy má 

bezbariérový přístup, proto ji mohou navštěvovat  i tělesně postižení žáci na vozíku. V současnosti školu 
navštěvuje 468 žáků ve 23 třídách. Vyučuje se zde podle vzdělávacího programu Obecná škola. Vedle 
klasických tříd jsou zde i tzv. mikrotřídy pro žáky se specifickými poruchami učení či chování, tyto třídy vedou 
zkušení speciální pedagogové.  

Část pedagogického sboru se pravidelně účastní celostátních setkání sdružení Přátelé angažovaného učení, 
na nichž si tvořiví učitelé v dílnách předávají své zkušenosti.  

Zvláštní pozornost věnuje škola vyučování informatiky a výpočetní techniky. Formou povinně volitelných 
předmětů (a od tohoto školního roku i hodinou týdně povinného předmětu informatiky na 2. stupni) mají žáci 
možnost získat nadstandardní vědomosti při používání programů Word, Excel, grafických programů, ve 
zpracování digitálních fotografií a skenování. Pozornost se samozřejmě věnuje i práci s Internetem. Škola má 
dobře vybavenou počítačovou učebnu s přístupem na internet. S počítači se mohou seznamovat již žáci od 1. 
třídy díky několika zájmových kroužků.  

Škola každoročně pořádá pro veřejnost akce, na nichž prezentuje svou činnost. Jedná se o Den otevřených 
dveří a Vánoční tržnice s kavárnou „Nová naděje“. Také výměnný pobyt s dánskými žáky patří k tradičním 
akcím. Od roku 1996 škola udržuje kontakty se skovlundskou školou z předměstí Kodaně. V březnu 2004 hostila 
škola dánské děti. Každoročně se pořádá také několik jednodenních poznávacích zájezdů do německy mluvících 
zemí. 

Škola pořádá sama nebo prostřednictvím přizvaných agentur řadu zájmových kroužků jako moderní tanec, 
basketball, floorbal, keramiku, hru na flétnu, zpívání, relaxační cvičení, práci s počítačem či sportovní hry. 

Žáci školy se angažují i v tzv. adopci na dálku, kdy pomáhají s příspěvky na  adopci chlapce z Indie, 
dívky z Ugandy. Při povodních děti vydělaly prodejem triček, výrobků a výkresů 24 755 Kč, které potom zaslaly 
lidem zasaženým povodněmi. Žáci  přispívají i na  adopce dvou zvířat v pražské ZOO.  

 

14. února se od 9 do 14 hodin  uskutečnil v ZŠ Brigádníků nultý ročník Amatérské burzy minerálů. 

 

 

• Základní škola Břečťanová 6/2919: www.sweb.cz/zsbrectanova/   
 
    ZŠ Břečťanová pořádá běh do schodů – Schodišťák. II. ročník tohoto závodu se konal v sobotu 27. března 
2004, ale slavnostní vyhodnocení proběhlo ve čtvrtek 1.4. 2004 v jídelně ZŠ Břečťanová. 
   Celý závod se vydařil i díky sponzorům, kteří dětem darovali hodnotné dárky. Byly mezi nimi Úřad městské 
části Praha 10 v čele s panem starostou Milanem Richterem, Městská policie Prahy 10 a ZŠ Břečťanová. 
 
   2. dubna ve školní družině ZŠ Břečťanová proběhla beseda strážníků okrskářů se žáky. Besedy se zúčastnili 
okrskáři Petr Mrkvička a Jan Prchal, do jejichž okrsku spadá území Zahradního Města a Záběhlic, a tedy i ZŠ 
Břečťanová. Nejdříve byla se žáky probírána problematika chování dětí v silničním provozu; dozvěděly se, jak 
se mají chovat jako chodci nebo jako cyklisté. Bylo jim řečeno, co mají dělat, pokud naleznou nebezpečné 
předměty (jako jsou injekční jehly, atd.). Dále bylo dětem připomenuto,  jak se chovat, když se s nimi snaží 
navázat kontakt cizí osoba. Strážníci zopakovali dětem  i telefonní čísla linek tísňového volání a poradili, jak 
správně volat. Na závěr besedy byly děti přezkoušeny z probraných věcí. Děti, které nejlépe odpověděly, byly 
odměněny drobnými upomínkovými předměty. Všechny děti navíc dostaly informační materiály s touto 
tematikou. Tyto předměty byly poskytnuty předsedou bezpečnostní komise Prahy 10 panem Emilem Dejmkem. 
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• Základní škola Gutova 39/1987: www.zsgutova.cz   
 
 
  Pískové hřiště na volejbal a fotbal přibylo u ZŠ Gutova. Je zde i  nová víceúčelová plocha s umělým povrchem. 
U školy už existuje skatepark, který se nedávno rozrostl o další plochu určenou bruslařům. Tento Streetareál je 
veřejnosti k dispozici ve všední dny od dvanácté do jednadvacáté hodiny, o víkendech, svátcích či prázdninách 
lze začít již v deset hodin. Obec však do budoucna plánuje, že zde vybuduje další  areál, kde by byla např. 
běžecká dráha, hřiště na volejbal nebo tenis, kluziště, horolezecká stěna. Tato výstavba by stála kolem 25 
miliónů korun.  
 
  Na ZŠ Gutova také probíhají tréninky ve florbalu. Koná se tak pod FbŠ Bohemians, jež má ve svých řadách 
přes 550 dětí a dospělých. Trénuje se ve více než 22 tréninkových skupinách v halách a tělocvičnách na Praze 4, 
Praze 9 a Praze 10.  
 
   Zápis do 1. tříd proběhl 16.1. a 17.1. 2004. Do ZŠ Gutova se hlásilo nejvíce zapsaných dětí v Praze 10.  Jelikož 
se otevíraly  jen 3 třídy, dostaly přednost děti ze spádové oblasti školy.  Pro školní rok 2004/ 2005 přišlo k zápisu 
83 dětí, ale jen 74 jich nastoupí do 1. ročníku. Odklad školní docházky si vyžádali rodiče pro 4 děti. 
 
Poměr dětí zapsaných v ZŠ Gutova k tomu, jestli patří do spádové oblasti této školy. 
 

Pro šk.rok zapsaných Jiná spádová oblast 
02/03 78 37 
03/04 82 37 
04/05 79 44 

 
 
 
   Škola organizuje co nejširší nabídku zájmových aktivit pro žáky školy, a to prostřednictvím specializovaných 
organizací , kterým pronajímá prostory školy, nebo podstatně menším dílem organizuje kroužky sama: 

o Počítačové kroužky 
o Klub mladých diváků 
o Historicko kulturní vycházky po Praze 
o Sportovní oddíly: cvičení pro děti, volejbal, florbal, tenis, frisbee, tanec 
o Výtvarný atelier 
o Jazykové kurzy – anglický jazyk, německý jazyk 
o Hra na flétnu, na kytaru, na klavír 
o Chovatelský kroužek 
 

Ve škole působí též řada organizací, které pořádají činnost pro dospělé. 

 

• Základní škola Hostýnská 2100/2: www.hostynska.cz   
 

  7. a 8. února se konal Přebor Prahy dorostu ve Strahovské hale. Markéta Plzenská ze ZŠ Hostýnská tam 
získala dva přebornické tituly za vítězství v běhu na 400m a 800m. O týden později získala na mistrovství České 
republiky konaném v hale Otakara Jandery ve Stromovce titul „Mistr České republiky pro rok 2004“ za vítězství 
v běhu na 400m.  
 
V pátek 20. 2. 2004 od 10 do 12 hodin se v tělocvičně školy v Hostýnské ulici konal Karneval. Akci pořádal 
klub rodičů a dětí Píďalky. 
 

  Dne 23. 2. 2004 družstvo děvčat ve složení Plzenská, Jindrová, Řádková, Beránková, Jakubcová a Richtrová 
vyhrálo okresní kolo v košíkové a postoupilo do krajského kola.  
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   29. března  se konal seminář učitelů tělesné výchovy . Setkání učitelů základních a středních škol pořádala 
Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů (OR AŠSK) ve spolupráci s Centrem sportu Hostýnská a 
Školním klubem AŠSK Hostýnská v ZŠ Hostýnská. Setkání se konalo již třetím rokem. Důvodem je seznámení 
s novinkami v oblasti sportu a her. Toto setkání slouží k výměně zkušeností, získání vědomostí, a to vše 
v přátelském prostředí. 

 
  28. května v 10 hodin se na školním hřišti školy uskutečnil  dětský den. Klub Píďalky připravil pro malé 
návštěvníky spoustu soutěží, malování, sportování a zábavy. Děti si mohly zahrát volejbal nebo tenis, zaběhat si 
či si vyzkoušet skok do dálky nebo hod na cíl. Připraven byl i štafetový rodinný běh.  
  Další akce, kterou v září pořádal klub pro rodiče a děti Píďalky, se jmenovala sportovní dopoledne pro celou 
rodinu. K dispozici bylo opět školní hřiště – tenisové kurty, volejbalové hřiště a závodní dráha. A pro děti navíc 
byla připravena klouzačka, prolézací tunel, ale i míčové hry (nohejbal, volejbal, tenis). Zájemci si mohli zahrát i 
petangue. Konaly se závody i v běhu. V závodech „rodin“ soupeřili jednotliví členové rodin. Jediným 
nedostatkem byla malá účast.  
   Klub Píďalky se  v roce 2004 poprvé představil na vystoupení na pražské Bambiriádě na Letné. Děti si 
nacvičily krátký program sestavený z říkanek, písniček a cvičení. 
  
  V pondělí 28. 6. se konal  3. ročník „Vystoupení na schodech“.  
 
  Dne 30. 9. 2004 se děti 2. – 5. tříd zúčastnily atletických závodů pro nejmladší žactvo v rámci Poháru 
pražských škol na atletickém stadionu Slávia Praha. Soutěžilo se v atletických disciplinách: běh na 50m , skok 
do dálky, hod míčkem a běh na 600m. Nejlepších výsledků dosáhli v  kategorii žáci 2. – 3. tříd tito sportovci: 
1.místo – skok do dálky  Aneta Horáková 3.A, 2. místo – hod míčkem Tomáš Dvořák 3.B, 2. místo – běh na 
50m Dominika Pokrupová 3.A,3. místo – běh na 50m Adam Jermář 3.A, 3. místo obsadila Adéla Fílová ze 3.A 
v běhu na 600 m. V kategorii žákyně 4. –5. tříd získala Tereza Nováčková z 5.A. 3. místo v běhu na 600 m. 
  

  Klub Píďalky pořádal v pátek 3. 12. 2004 od 10 hodin v tělocvičně školy i Mikuláše. Pro děti byla připravena 
spousta soutěží, písniček, zábavy, ale také čert s Mikulášem. 

 

• Základní škola Jahodová 2800/44  
 

• Základní škola Jakutská 2/1210: www.jakutska.euweb.cz  

 

  Vítězové celopražské soutěže ve sběru vybitých monočlánků se sešli v ZŠ Chlupova v Praze 13. Jednalo se  
již o třetí ročník této soutěže.  Na prvním místě se v  soutěži o největší počet nasbíraných baterií umístila ZŠ 
Jakutská z Prahy 10.  Jedna třída shromáždila 222 kg monočlánků. Symbolický šek na deset tisíc korun, který 
každoročně věnuje společnost Imp-servis,  předal pražský radní RNDr. Miloš Gregar třídnímu učiteli Petrovi 
Trojanovi z vítězné 5. B. v Jakutské ulici. Za vyhrané peníze děti jely na výlet a zbytek byl použit k zakoupení 
školních pomůcek. Na druhém místě skončila ZŠ Chlupova s více jak dvěma sty kilogramy a třetí příčku 
obsadila ZŠ Mohylova se sto devadesáti kg vybitých monočlánků. Obě školy jsou z Prahy 13. Dne 20.12. 2004 
vystoupili naši žáci na Kubánském náměstí v rámci Vánočních trhů Prahy 10. 

   Během prázdnin byly pro všechny žáky školy pořízeny nové šatní skříňky, které nahradily již ty nevyhovující.  
Jednalo se o investici v ceně kolem 500.000 Kč.  

  Dne 16. září  školu navštívili zástupci z partnerské školy Hedegaardsskolen z Dánska. Pod vedením paní 
učitelky Pěkné a pana učitele Stratila bylo přichystáno malé pěvecké vystoupení žáků a za organizace pana 
učitele Klikara se uskutečnilo vzájemné fotbalové utkání. 

  Dne 12. října škola v rámci akce "Vyučování nanečisto"  pozvala děti z místních mateřských škol.  

  Dne 15.12. 2004 se v Husově sboru na Moskevské ulici uskutečnil tradiční Adventní koncert ZŠ Jakutské. 
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• Základní škola Kodaňská 16/658: www.zskodanska.cz  

 
   Dívky 7. tříd dne 12. října obsadily 3. místo v přeboru Prahy 10 ve vybíjené. 

 
  Ve čtvrtek 16. prosince uspořádali učitelé pro své žáky již druhý ročník Vánočního turnaje deskových her. 
Děti 2. stupně si mohly vybrat mezi turnaji v Carcassonne, Dámě, Othellu, Scrabble a Zatre. Kdo se nechtěl klání 
zúčastnit, mohl si vybrat libovolnou hru v místnosti volného hraní nebo jít do Planetária. Většina dětí však dala 
přednost turnajovým kláním. Hrálo se celé dopoledne a zahrály si i děti z prvního stupně. 

 

 

• Základní škola Nad Vodovodem 460/81 
www.sweb.cz/zsnadvodovodem/   

Čtyřicet let existence Základní školy Nad Vodovodem 
  Základní škola Nad Vodovodem v  Malešicích si v roce 2004 připomenula 40 let od svého založení. Škola se 
začala stavět  na jaře roku 1962. Slavnostní zahájení pak proběhlo 3. ledna 1964. Od 1. ledna 1993 je škola 
samostatným právním a ekonomickým subjektem.  
 
  Škola k tomuto výročí připravila několik akcí: 
  V průběhu roku se všichni žáci seznamovali v hodinách s kronikou školy, aby znali její historii. Byla 
zorganizována výtvarná a literární soutěž  dětí na téma "Moje škola". Škola též díky pomoci veřejnosti a rodičů  
shromáždila řadu historických dokumentů ze života školy od otevření.  
  Třetí týden v dubnu byla instalována výstavka, kterou tvořila část historická /pojato po desetiletích/ s 
množstvím fotografií a jiných dokumentů, a část, která prezentovala dětskou soutěž "Moje škola".  

  20. dubna  byl ve škole Den otevřených dveří, kdy si zájemci mohli prohlédnout školní prostory, zhlédnout 
výstavku historických dokumentů a nejlepší práce žáků školy. 

  21. dubna se od 14 do 19 hodin uskutečnilo setkání pracovníků školy s bývalými zaměstnanci. Sešlo se kolem 
stovky lidí. Za Úřad MČ Praha 10 byli přítomni Mgr. M. Janeček a PaedDr. E. Gladkovová, za výbor rodičů 
Mgr. Z. Krejčí. Všichni účastníci obdrželi pamětní list. 
  
 

 

• Základní škola Olešská 18/2222: www.zs-olesska.cz   

 
  Ve dnech 16. až 18. ledna se v Liberci konala taneční soutěž, které se za školu zúčastnila skupina Country 
Sluníčko. Jednalo se o 10. ročník republikového finále taneční soutěže SEDMIKVÍTEK - TANEC 2004. 
Soutěže se zúčastnilo 33 souborů z celé republiky s celkovým počtem přes 600 soutěžících. Nakonec se taneční 
skupina Country Sluníčko Praha umístila na druhém místě.  
 
 
  Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo 4. března v Gymnáziu Omská. Na prvním místě se 
umístil žák ze ZŠ Olešská Jan Škrob.  
 
   Dne 22. dubna zvítězilo softbalové družstvo ZŠ Olešská v obvodním kole softbalu a kvalifikovalo se na 
mistrovství Prahy. 
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Ukázka výuky branné výchovy  na ZŠ Olešská 
 
   Ukázka branné výchovy na ZŠ Olešská proběhla 6. května od  8:30. Na začátku byli přítomní seznámeni  
s organizací. Jako první byla pro žáky, ale i pozvané ředitele škol, kantory a další přítomné, ukázka výcviku se 
psy (nalezení figuranta, atd.). Akce se účastnili zástupci a ředitelé škol z Prahy 10. Pozváni byly i zástupci 
z Prahy 15 a 22. Po první ukázce si pak všichni mohli procházet jednotlivá stanoviště. Potom se pozvaní 
přesunuli do školy, kde se promítal film, který pojednával o různých úrazech dětí. Všichni přítomní byli 
zaskočení opravdovostí tohoto filmu. Poté si vzal slovo pan podplukovník Beňo a poděkoval městské části Prahy 
10, vedení a pedagogickému sboru školy v Olešské za možnost uspořádat toto cvičení. Od dalších mluvčích 
(Dušan Slavík, Jan Černík – starosta jednoty sboru dobrovolných hasičů) se pak  přítomní dozvěděli, proč se 
takovéto cvičení připravuje. Jednalo se o ukázku, jak by branná výchova mohla vypadat na školách. Dále 
organizátoři slíbili, že rádi jednotlivým školám poradí, jak na to. Třeba tato akce se začala plánovat už na podzim 
roku 2003.  
  Pak přítomní navštívili jednotlivé třídy, v kterých se střídaly děti a seznamovaly se s jednotlivými částmi 
ochrany obyvatel. Celá akce byla naplánována odborem vzdělávání a kultury Úřadu  městské části Praha 10. 
Náplň cvičení pak připravil Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a ZŠ Olešská. Akce skončila v 11:15. 
  Akce se zúčastnili zástupci těchto škol a institucí - ZŠ V RYBNÍČKÁCH, ZŠ GUTOVA, ZŠ 
VLADIVOSTOCKÁ, ZŠ JAKUTSKÁ, ZŠ ŠTŘEDOKLUKY, ZŠ DUBEČ, ZŠ OLEŠSKÁ, ZŠ JAHODOVÁ, 
ZŠ BŘEČŤANOVÁ, ZŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN, ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ, ZŠ 
HOSTÝNSKÁ, VZŠ MEDEA (BENEDIKTSKÁ 2), HZS (HASIČI) HL. M. PRAHY, PROJEKT DĚTSTVÍ 
BEZ ÚRAZU, SH ČMS PRAHA, ÚMČ PRAHA 10. 
 
 
Názvy jednotlivých  stanovišť byly: 

Ukázka práce kynologů 
Mise bez úrazu I 
Mise bez úrazu II 
Ukázka práce hasičů 
Jednotka dobrovolných hasičů 
Zdravotní příprava 
Jaderná bezpečnost 
Svaz CO 
Policie ČR 
Ochrana člověka za mimořádných situací 
 

   Oslava 30. výročí vzniku školy se konala 17. června  od 16 hodin. 
 
  V září se uskutečnily již  podesáté Mezinárodní hry bez hranic na školních hřištích ZŠ Olešská. Slavnostní 
zahájení proběhlo za znění hymen všech zúčastněných a vítězové nakonec obdrželi poháry. Proběhl turnaj 
v kopané, vybíjené a v drobných hrách. Ve všech disciplínách vyhrála ZŠ Olešská.  Zúčastnila se Bulharská 
škola v Praze a Německá škola v Praze. Letošní ročník se konal bez účasti  Francouzské školy v Praze. 
 

  Na škole probíhaly projekty gotika a renesance, které měly pomoci, aby se děti v těchto obdobích 
orientovaly.  16. prosince pak proběhly tzv. barokní dílny. V přípravných dnech pak žáci pozorovali barokní 
umění v galeriích, chrámech palácích, na mostech i v ulicích. V samotných dílnách, kde byli žáci  dobově 
oblečeni, tvořili jako barokní stavitelé, malíři, sochaři či herci. A vůbec bylo povoleno vše, co k takovému 
baroku patří.  

 

 

• Základní škola Omská 1300/4: www.omska.cz  
Tato škola 31.8. 2004 ukončila svou činnost. 
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• Základní škola Švehlova 2900/12: www.zssvehlova.zde.cz   
Na  škole pracuje občanské sdružení Leonardo, které sdružuje mladé lidi, kteří pracují s dětmi všech 

věkových kategorií.  

 
   Pro děti z 1. - 5. tříd byl připraven pohádkový projekt Zahrada s mnoha činnostmi - výtvarná činnost, 
keramika (vlastní hrnčířský kruh a keramická pec), hudba, angličtina, sporty, dramatika, procházky Prahou, 
vědecké bádání, případně další okruhy podle zájmu dětí. Během roku mají děti mnohokrát možnost předvést 
rodičům a dalším zájemcům výsledky své činnosti. Lektoři připravují i jednorázové akce k různým příležitostem 
- karneval, masopust, čepičkování skřítků, přelézání tajemné zdi, vánoční a velikonoční zvyky a tradice a mnoho 
dalších. 

 

• Základní škola U Roháčových kasáren 19/1380  
 

• Základní škola U Vršovického nádraží 1/950 
www.volny.cz/zsvrsovicka/  

 
  Základní škola U Vršovického nádraží otevřela ve školním roce 2004/2005 třídu s rozšířenou výukou 
informatiky.  

 
Škola se účastní těchto  projektů a akcí: 
 
Sovy do škol – přednášky, vycházky do přírody, výtvarná soutěž / vedoucí projektu Veronika Oldřichová –  

www.sovy.cz/  
 

Projekt  Planeta Země 3000 – projekt složený z populárně naučných přírodovědně zeměpisných výukových  
programů – celoplošná diashow s výkladem 

Besedy on –line po internetu 
Charitativní akce  - Srdíčkový den 
Dětský klub zvířátek – akce  v Divadle Solidarita ve spolupráci se ZOO Praha 
 
 
V  soutěžích a  olympiádách to jsou  především akce :  
  Pražské vajíčko – 1.místo v obvodním kole získala Andrea Nováková   z 1.A,  výtvarné soutěže - např. 
plakát na filmové představení nebo  Vánoce očima dětí; škola se účastní  i Dějepisné olympiády, v které žáci  
8. – 9. ročníků  obsadili 4., 6. a 8. místo v obvodním kole. Ve sportu dosáhli žáci 6. ročníku v obvodním kole 
malé kopané 2. místo a žáci 7. ročníku skončili první.  V obvodním kole stolního tenisu obsadila škola 
krásné 2. místo. Kromě zde jmenovaných olympiád se žáci účastní i matematické a biologické,  odezvu má i 
turnaj ve hře Warcraft 3. 
 
Školní akce:     
Jarní vystoupení žáků pro rodiče 15. 4. 2004. 
 
Vánoční vystoupení 16. 12. 2004. 
  
Beseda s Vítem Chaloupkou  - dietologem , trenérem fitness a popularizátorem zdravého životního stylu.   
Přednáška byla  pro žáky 8. a 9. ročníků a rodiče 2. 3. 2004. 
 
Vystoupení ŠD k Masopustu. 
 



 209

Veselé soutěže na Den dětí na školním hřišti. 
 
Sportovní den – červen 2004. 
 
Mikulášská besídka – 2. 12. 2004. 
 
Malování na hedvábí – 13. 12. 2004. 
Besedy k volbě povolání – 18. 2. 2004 a 24. 3. 2004. 
 

 

• Základní škola V Rybníčkách 31/1980: www.zsvrybnickach.cz  
  Na základní škole funguje již přes 10 let Klub mladého Diváka. V současné době je určen pro žáky 8. a 9. 
ročníků.  Vloni členové navštívili tato představení: Ženitba (Švandovo divadlo), Bez obřadu (ABC), Rebelové 
(Broadway), West Side Story (Hudební divadlo Karlín)  

 

• Základní škola Vladivostocká 6/1035: www.zsvlad.cz   
 
   Základní škola Vladivostocká  se sportovními třídami SK Slavia Praha měla pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče Den otevřených dveří ve dnech 14. a 16. prosince, vždy od 8 do 11.40 hodin. Na škole je  rozšířená výuka 
tělesné výchovy se zaměřením na fotbal, lední hokej, pozemní hokej, volejbal a házenou.  
 
 
   Každý školní rok se koná sportovní soutěž POPRASK – POhár PRažských ŠKol, které se v kategorii 
základních škol účastní téměř všechny školy – v loňském školním roce jich bylo 14. Základní škola 
Vladivostocká se soutěže ve většině sportovních disciplin pravidelně účastní a žáci na sklonku školního roku 
převzali z rukou primátora již počtvrté Pohár pro nejúspěšnější základní školu. To se ještě žádné pražské 
škole nikdy nepodařilo. Pohár je putovní; pokud nějaká škola třikrát za sebou zvítězí, pohár na této škole zůstává 
navždy jako vzpomínka na mimořádný úspěch. Do bohaté sbírky pohárů, diplomů a ocenění přibyl tedy základní 
škole již druhý pohár.  
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2.3.2) Speciální školy a jejich činnost v roce 2004 
• Speciální škola Moskevská 29: 

• Speciální škola V Olšinách 69:  

• Speciální škola Práčská 37/159  
 

 

• Speciální škola  Chotouňská 476: www.webpark.cz/pschotounska/   
20. výročí  Speciální školy v Chotouňské ulici a 50. výročí školy při FN Královské Vinohrady 

  Speciální škola pro děti s mentálním postižením působí v Chotouňské ulici 476 již dvacátým rokem. Zahajovala 
činnost v roce 1984 se čtyřmi třídami a během let se rozrostla na deset tříd. Oslavy 20. výročí založení proběhly 
ve dnech 28.a 29. 6. 2004. První den byl věnován oficiálně pozvaným hostům. Druhý den oslav  proběhla v 
odpoledních hodinách zahradní slavnost.  
  V současnosti se  škola nezabývá pouze výukou dětí s mentální retardací, ale i dětí s autismem a autistickymi 
rysy. Jejich vzdělávání se pedagogové věnují už od roku 1994. Tedy od doby, kdy byl v České republice zahájen 
experiment vzdělávání těchto dětí. K jedné třídě postupně přibylo dalších pět. Při škole působí od roku 1993 
speciálně pedagogické centrum zabývající se diagnostikou, terapií a poradenstvím v oblasti péče o osoby s 
mentálním postižením a dále o osoby s diagnózou autismus. V oblasti diagnostické a poradenské činnosti pro 
děti s diagnózou autismus škola zabezpečuje koordinační činnost pro celou Prahu.  
   Režim má stejný jako škola základní, to znamená před i po vyučování je v provozu školní družina, děti mají 
možnost navštěvovat nepovinné předměty a kroužky. Jedná se o atletiku, cyklistiku, keramiku, práci s počítačem 
a zpívání. Učitelé vyjíždějí s dětmi na školy v přírodě. Žáci navštěvující atletiku se účastní celorepublikových 
speciálních olympiád, jak letních, tak i zimních. Délka docházky do této školy je 10 let, občas dojde u žáka k 
rychlejšímu vývoji a po doporučení učitele hledá vhodnou školu jiného typu. Na škole v Malešicích  pracuje pod 
vedením ředitele a zástupkyně 10 učitelů a 9 vychovatelů. Sedm z vychovatelů pracuje dopoledne ve třídách pro 
děti s pervazivní vývojovou poruchou / autismus/ a 2 ve školní družině. Ve školním roce 2003/4 měla škola 55 
žáků, ve  školním roce 2004/2005 jich bylo dokonce  58. 
  Pod  ředitelství  školy však nespadá jen škola  v Chotouňské ulici, ale i mateřská a základní škola při Fakultní 
nemocnici Královské Vinohrady. Nemocniční školou projde v průběhu školního roku přes 1000 dětí, které jsou 
léčeny na těchto odděleních: plastika, popáleniny, chirurgie a interna. Pedagogové se často věnují i dětem, které 
jsou umístěny na jednotce intenzivní péče. Na tomto pracovišti působí 6 speciálních pedagogů. Tato škola při 
nemocnici oslavila 50 let  svého trvání. 
 
 
  V Galerii U Prstenu se konala  II. výstava a aukce obrázků mentálně postižených dětí ze Speciálních škol 
Chotouňská. Výstava byla slavnostně zakončena aukcí 13. prosince od 17 hodin v Galerii U Prstenu, Jilská 14, 
Praha 1.  

 

 

• Starostrašnická 45  

• Saratovská 159-160  
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2.3.3) Střední školy a jejich činnost v roce 2004 
 

• Gymnázium Omská 1300/4: www.omska.cz   
 
  Pro zájemce o studium se na Gymnáziu Omská konal Den otevřených dveří dne 14. ledna 2004, aby si budoucí 
žáci i rodiče mohli prohlédnout prostředí školy. Další Den otevřených dveří se konal ve středu 1. prosince od 15 
do 17 hodin.  

   Ve školním roce 2004/2005 otevřelo státní gymnázium celkem 3 třídy – 2 třídy osmiletého studia (zaměřené na 
živé jazyky) pro žáky 5. tříd základních škol a 1 třídu čtyřletého studia (všeobecného zaměření) pro absolventy 
9. třídy základní školy. 

  
Další důležité údaje z roku 2004. 

  Na škole v lednu proběhla, stejně jako každý rok, konverzační soutěž v angličtině. Studenti prim až septim a 1.-
3. ročníku nejprve soutěžili v třídních kolech. Vítězové pak postoupili do školního kola odpovídající kategorie. 

  25. února se konal 2. maturitní ples a imatrikulace prvních ročníků. 
  18. října se ve škole uskutečnila beseda s  Romanem Šebrlem, olympijským vítězem v desetiboji a světovým 
rekordmanem. 
  1. září byla otevřena zrekonstruovaná školní jídelna. 
   

 Výsledky obvodních a krajských kol konverzační soutěže v angličtině: 

Obvodní kola:  

• II. kategorie Alžběta Šerclová, tercie B 1. místo  

• III. kategorie Jana Bobošíková, sexta A 1. místo  

Krajská kola:  

• II. kategorie neúčast – nedoručena pozvánka  

• III. kategorie Jana Bobošíková, sexta A 3. místo  

 

• Gymnázium a Sportovní gymnázium  Přípotoční 1337 
www.gsgpraha.cz   

 

  V roce 2004 oslavili žáci Gymnázia Přípotoční poprvé Stromový den. Projekt, který se připravoval  čtrnáct dní, 
vyvrcholil konečnými úpravami a výslednou prezentací 13. října. Během příprav vzniklo 30 dílen pod záštitou 
různých profesorů. V tématech jednotlivých dílen byly obsaženy všechny vyučované předměty. V literární dílně 
tak vznikla kniha „Stromy a rostliny jako symbol USA“, která pojednávala o národních stromech jednotlivých 
amerických států. Jinak byl strom poznáván po stránce chemické či matematické. Vyráběly se předměty ze 
dřeva, nebo se zazpívala písnička s tematikou dřeva. Dokonce se konala i módní přehlídka oděvů z pytloviny a 
listů.  
 
  V rámci Minimálního preventivního programu školy pořádá gymnázium každoročně besedy na téma 
zneužívání drog, besedy se sexuologem, studenti 1. ročníků se setkají s psychologem. Pro školní rok 2003/4 se  
plánovala beseda týkající se právního vědomí studentů  a zdravého životního stylu. Tradicí už je účast studentů v 
charitativních akcích. Ve 4. ročníků se studenti mohou poradit o své budoucí kariéře, nerozhodnutí studenti 
mohou projít testy profesionální orientace v psychologické poradně, v mezích možností se spolupracuje s 
pracovním úřadem.  Společenské školní akce se konají při vystoupeních divadelního kroužku nebo pěveckého 
sboru buď ve škole nebo v Divadle Solidarita či v kostele sv. Václava na Moskevské ulici.  
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• Gymnázium Voděradská 900/2: www.gymvod.cz   
 

50. výročí založení gymnázia Voděradská a další události v roce 2004. 

14. ledna se konal Den otevřených dveří. 

Maturitní ples se konal ve středu 28. ledna 2004 od 19:00 hodin v Národním domě na Smíchově.  

 
  Studenti gymnázia Voděradská ze Strašnic si vyzkoušeli ve čtvrtek 19. února práci zastupitelů hlavního města. 
Zasedání studentského parlamentu se konalo jako veřejná premiéra nově zrekonstruovaného velkého 
zasedacího sálu. Studenti tak mohli prověřit i hlasovací zařízení. 
  Přesně v 9 hodin již studenti seděli na svých místech a pozorně naslouchali technickým pokynům k jednacímu 
řádu a hlasování. Po slavnostní znělce přivítal studentské zastupitelstvo primátor hlavního města Prahy MUDr. 
Pavel Bém. Po přivítání již nic nebránilo tomu, aby zasedání pražských zastupitelů začalo. Slova se ujal 
studentský primátor Jaroslav Zelenka, který prohlásil po nezbytných formalitách jednání za zahájené. Pro 
jednání si studenti zvolili například problematiku dopravy v centru Prahy, návrh koncepce na smysluplné využití 
volného času studentů nad 15 let nebo čistotu ve městě. 
  Mezi jinými byl předložen návrh na řešení situace bezdomovců v Praze. Předkladatel „radní“ Radek Škarohlíd 
seznámil nejprve formou prezentace na velkoplošné obrazovce prostřednictvím grafů a tabulek se situací 
pražských bezdomovců a následně se řešila  tato problematika.  
  Škola byla odborem školství magistrátu oslovena zejména proto, že její studenti se pravidelně zúčastňují 
soutěží organizovaných Evropskou unií a v roce 2004 zastupovali jako jediní Českou republiku na Evropském 
parlamentu mládeže, takže mají trošku zkušeností s přípravou materiálů na takováto jednání.  
 
  
    V sobotu 5. června 2004 se konala v areálu gymnázia oslava 50. výročí založení školy. Akce probíhala 
v budově školy a na zahradě. Připraveno bylo vystoupení pěveckého sboru školy, divadelní představení studentů, 
taneční vystoupení, exhibiční sportovní turnaj, prezentace školy, práce v keramické dílně a další zajímavý 
program připravený studenty a profesory gymnázia. 

  Ve čtvrtek 24. června od 14:00 do 19:00 se konala Zahradní slavnost pro všechny absolventy a ostatní 
příznivce školy. 

 

• Obchodní akademie Heroldovy sady 1: www.oakhs.cz   
 Činnost školy v roce 2004: 
  Obchodní akademie Heroldovy sady pořádala ve čtvrtek 22. ledna 2004 v 17 hodin den otevřených dveří pro 
zájemce o studium. Na škole je možné studovat obor obchodní akademie se zaměřením na mezinárodní vztahy 
nebo obor ekonomické lyceum (gymnaziální typ studia). Den otevřených dveří byl pořádán i v úterý 30. 
listopadu 2004 v 17 hodin. 
 
    V tomto školním roce škola  za přispění sdružení rodičů zbudovala posilovnu. 
 
    Škola již podesáté uspořádala veletrh studentských firem. V letošním roce se ho zúčastnilo 130 českých a 
zahraničních firem (z Finska, Rumunska, Slovenska). Záštitu nad veletrhem převzal primátor hlavního města 
Prahy.  
 
   Divadelní kroužek, ve kterém působí 20 studentů pod vedením dvou vyučujících českého jazyka a dějepisu, 
připravil v tomto roce  hru Ze života hmyzu. 

 
  Poprvé byl  v tomto roce uspořádán tzv. projektový den. Na něm prezentovali studenti 1. – 3. ročníků své 
práce z biologie, zbožíznalství, ekonomiky a dalších předmětů. Hodnotiteli byli vyučující a studenti školy. 
 
 Pro studenty se pořádají i sportovní akce. V dubnu se pořádá turnaj ve fotbale. V září se koná sportovní den.   
Studenti se účastní středoškolského turnaje Poprask. 
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Výsledky v soutěžích: 
 
  V tomto školním roce se studenti Obchodní akademie zúčastnili  řady turnajů a soutěží. Zde jsou úspěchy 
studentů, kteří se umístili na prvních pěti místech:  
 

Soutěž 
 
Umístění 

Mikulášská soutěž pražských OA Martin Pokorný 1. místo, Lucie Ševcovicová 2. místo, Jiří 
Lexa 3. místo 
 

Vánoční turnaj pražských OA 
 

Václav Mikula 1. místo, Olga Vejvodová 4. místo 

ZAV Bruntál pohár družstev – 2. místo, opis 10 min – Václav Mikula 1. 
místo, kombinace – Václav Mikula 1. místo  
 

ZAV Vídeň opis 10 min – Václav Mikula 2. místo, minutová rychlost – 
Václav Mikula 1. místo 
 

Májový turnaj 1. ročníků pražských OA 
 

Jana Válková 1. místo 

Talenti Jihlava družstva – 2. místo, opis 10 min – Jana Válková 2. místo, 
korektura textu – Jana Válková 2. místo, Zuzana Malátová 4. 
místo, Roman Světnický 5. místo, kombinace – Jana 
Válková 4. místo 
 

 
  Dále proběhlo v Kladně Mistrovství ČR žáků ve zpracování textu. V opisu 10 minut  skončil na 1. místě 
Václav Mikula. V korektuře textu obsadili Václav Mikula 1. místo, Lucie Ševcovicová 2. místo, Olga Vejvodová 
3. místo. V těsnopisu studenti vybojovali - Václav Mikula 2. místo, Olga Vejvodová 4. místo, Lucie 
Ševcovicová 5. místo. A ani v kategorii stenotypistika nevyšla škola naprázdno - Václav Mikula 1. místo, Olga 
Vejvodová 2. místo, Lucie Ševcovicová 3. místo, Jiří Lexa 5. místo. 
 
  V pražské soutěži OA v ekonomice a účetnictví pro studenty 4. ročníků se umístil  tým studentů 
v celkovém počtu bodů za školu na 2. místě. 
 
  
   

• Vyšší odborná škola sociálně právní Jahodová 2800 
www.volny.cz/vossp/  nebo www.vossp.cz 

 
  Vyšší odborná škola sociálně právní je státní škola, která má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním sociálních 
pracovníků.  Ti zde nyní studují  ve tříletém vyšším odborném studiu. Studijní obor "sociální práce" je možné 
studovat formou denního nebo dálkového studia. Po absolvování školy získají studenti titul diplomovaný 
specialista v oboru sociální práce. 
 
Údaje k prosinci 2004: 
 
 Celkový počet žáků ve škole:  

286 – denní studium 
98 – dálkové 

  
Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole: 

18,5 přepočtených úvazků (28 fyzických osob) 
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• Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320 
www.uzlabina.cz   

 
 
  V roce 2004 oslavila Střední průmyslová škola elektrotechnická 20. výročí svého vzniku.  
 
U příležitosti tohoto jubilea proběhly tyto akce: 
6.10.2004  se 700 žáků  a zaměstnanců školy zúčastnilo divadelní představení Cesta Karla IV. do Francie a 
zpět v Divadle Na Vinohradech.   
Byl vydán  jubilejní almanach školy. 
3.11.2004 se konalo  slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců školy 
8.12.2004 pak byl uspořádán  Den otevřených dveří . 
 
 
Škola organizuje tyto kroužky: 
 
Anglický jazyk pro začátečníky: 16 žáků 
Praktická elektronika: 3 skupiny žáků o celkovém počtu 55 žáků 
Výpočetní technika-programování jazyk C: 15 žáků 
Sportovní hry –basketbal: 18 žáků 
Posilovna- 6 kroužků o celkovém počtu 65 žáků 
 
 
 
 

Úspěchy studentů v soutěžích: 
 
  Soutěže o nejlepší školní web, kterou vyhlásil projekt  INDOŠ – Internet do škol, se účastnilo 44 základních a 
středních škol. 2 žáci 4. ročníku, kteří vytvořili školní web, se umístili na 10. místě. 
 
9. 2. 2004 se uskutečnilo školní kolo anglické olympiády. 1 žák postoupil do obvodního kola. 
 
19. 3. se studenti zúčastnili soutěže Matematický KLOKAN v kategorii JUNIOR  a v kategorii SUDENT.     
 
Obvodní kolo Prahy 10 soutěže dětí a mládeže v programování  proběhlo za účasti  11 žáků školy. Obsazeno 
bylo 1. až 3. místo. 
 
Účast 6 žáků 1. ročníků na Turnaji pražských škol ve hře Warcraft3. 5 žáků postoupilo do dalšího kola. 
 
 

Kulturní akce 
26. února se konaly Povídky Jaroslava Haška ve sborovně školy.     
    
23. března -VIVAT COMENIUS v Národním domě na Vinohradech.  
 
30. března v Divadle v Dlouhé - Epochální výlet pana Broučka. 
 
19. - 20. 5. proběhl Kulturní den školy pro žáky 1. až 3. ročníků. Studenti navštívili památky Prahy .
       
 

Sportovní akce: 
Škola pořádá lyžařské kurzy, ale byl organizován i lyžařský zájezd do Alp.  
17. února se pak uskutečnily přebory školy ve sjezdovém lyžování. 
16. dubna  proběhl  turnaj - hokejbal proti drogám. 
5. 5.   Středoškolské hry.  
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V termínu 22. až 28. května se konal  cyklistický kurz  3. ročníků  v Sušici.         
19. - 23. 6. se uskutečnil  cyklistický zájezd do Rakouska.    

 

 

Exkurze: 
5. 4.   PS sběrný dvůr – Centrum recyklace elektroniky         
15. 4.   Úpravna pitné vody a čistírna odpadních vod Plzeň   
18. 6.       Elektrotechnický zkušební ústav Praha 8  
 
  Navíc probíhají exkurze dle tematických plánů, které jsou doplňkem výuky. Jedná se o návštěvy Městské 
knihovny, Národního divadla, Památníku K. Čapka ve Strži, Nového židovského hřbitova,Technické knihovny, 
Elektronické státní zkušebny, Elektrárny Slapy, Elektrárny Štěchovice nebo Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u 
Prahy. 
Besedy, semináře, přednášky 
19. 2.       Architektura vesmíru  Planetárium   
25. 2.       Mládež a kriminalita  Muzeum Policie  
26. 2.       Mládež a kriminalita  Muzeum Police  
15. - 16. 3.  Kriminalita mládeže  sborovna, Policie  
15. 4.      Člověk v tísni   akce Jeden svět  

 

 
Další akce a aktivity školy: 
6. 1.       Den otevřených dveří. 
  
8. 2.         XVI. maturitní ples školy Lucerna. 
 
24. - 27. 2.      Maturita nanečisto – výběr žáků 4. ročníků z předmětů matematika, český jazyk, 

anglický jazyk. 
 
17.-18. 3. a 24. - 25. 3.  Přijímací zkoušky nanečisto pro žáky ZŠ (ČJ, Mat) účastnilo se120 žáků. 
 
30. 3.  – 2. 4.   Výstava AMPER Praha , kde proběhla prezentace školy. 
 
22. 4.     Setkání studentského parlamentu v budově OÚ Prahy 10 – 2 zástupci. 

  Ve dnech 27. dubna až 3. května 2004 proběhla pracovní schůzka jednotlivých zástupců škol v rámci 
mezinárodního programu Comenius v Belgii. Za školu se zúčastnili 2 učitelé a 2 studenti. Průběžně pokračuje 
práce na projektu pod názvem Rozvoj povědomí studentů o problémech ochrany životního prostředí, o likvidaci 
odpadů a jejich recyklaci v rámci školy, země a Evropy. Projekt zaměřený na studenty s poruchami učení.  
  
Klub mladého diváka – 40 žáků využívá tuto nabídku organizovanou školou. 
 
Vydávání školního časopisu  „ Úžlabinské memorandum“. 
 
Během roku se konal  poznávací zájezd studentů do Velké Británie, kterého se zúčastnilo se 29 studentů z 1. až 
3. ročníků + pedagogický dozor 2 učitelů. 

 
  V rámci Minimálního preventivního programu školy se snaží vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Důraz je 
kladen na informovanost žáků a na širokou nabídku zájmových aktivit. Na tomto programu se školou 
spolupracují i jiné organizace, které pak pomáhají v odborném a metodickém zajištění jednotlivých akcí. Tato 
spolupráce je např. s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze 10, s Policií České republiky, s oblastním 
protidrogovým koordinátorem, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, s Pedagogickým centrem Praha 1, s 
Chartou 77 a dalšími. 19.2. se v rámci tohoto programu konala  přednáška o drogách - PREU CENTRUM pro 
200 nových  žáků 1. ročníků. 

 
 

  



 216

• Střední průmyslová škola, Na Třebešíně 2299: www.trebesin.cz 
 
 
   Škola má vynikající podmínky pro sportovní vyžití žáků – krytý 25m bazén, dvě tělocvičny a moderní 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 
 
  Škola spolupracuje s obdobnými školami v SRN, Francii, Řecku, Itálii, Norsku, Španělsku a na Slovensku. 
Žáci se účastní nejen výměnných zájezdů, ale pracují se zahraničními studenty a průmyslovými podniky 
na společných projektech (Socrates). V rámci projektu Leonardo (mobility) žádá škola o finanční příspěvek na 
třítýdenní odbornou praxi ve Francii a SRN pro vybrané žáky. 

  

 

 

• Střední zdravotnická škola, Ruská 91: www.volny.cz/szs.ruska/   

  SZŠ Ruská se nachází v blízkosti areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Její vzdělávací činnost je 
zaměřena převážně na studium oboru Všeobecná sestra, který byl od roku 2004 nahrazen oborem 
Zdravotnický asistent. Dalšími obory, které zde mohou žáci studovat, je obor Ortoticko-protetický technik a 
obor Ošetřovatel. 
 

Socrates – Comenius 
  Škola již třetím rokem spolupracuje s několika evropskými středními školami v rámci projektu Socrates - 
Comenius. Díky tomu mohou žáci získat mnoho zkušeností, učit se anglický jazyk, ale i vzájemně spolupracovat 
při řešení úkolů.Programem, který  je zaměřen na hodnocení (evaluaci) v učebním procesu a v hodnocení škol, 
se zabývají  především učitelé. Žáci se projektu zúčastnili pouze jednou, a to v rámci společného setkání, které se 
uskutečnilo v květnu 2004 v Bukurešti.  
 
  Studenti se účastní řady charitativních akcí různých neziskových organizací a nadací. Ve školním roce 
2003/2004 se podíleli  na těchto akcích: 
Kafemletí 
Emil 
Červená stužka 
Bílá pastelka 
Modrá píšťalka 
Srdíčkový den 
Květinový den 
Velikonoční sbírka 
 
  Kromě toho spolupracuje škola s Domem UM, kterému pomáhá zajišťováním zdravotnického dozoru na 
sportovních akcích. Zdravotnické služby první pomoci zajišťují studenti také na veletrhu studentských firem, 
který pořádá Obchodní akademie Heroldovy sady. Nebo pomáhají při mikulášských a vánočních besídkách pro 
děti, které nemohou odejít z nemocničních zařízení. Velmi úzké vazby mají i na Červený kříž na Praze 10. 
 
 
 
  
 

• Střední hotelová škola, Vršovická 43/564: www.shs.cz   
 

  Škola v říjnu 1998 změnila sídlo. Z budov v Podskalské 10 v Praze 2 a Vltavské 14 v Praze 5 se přestěhovala 
do jediného objektu ve Vršovické 43 v Praze 10. Tím se výrazně zlepšila situace v provozu školy i studijní 
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podmínky žáků. Škola je členem Mezinárodní asociace prestižních evropských hotelových škol EURHODIP 
a dalších sdružení v České republice. Jako jediná státní hotelová škola v Praze má padesátiletou tradici a 
zkušenosti ve výchově odborníků pro management hotelových a gastronomických zařízení i cestovních 
kanceláří.  

  Studium oboru Hotelnictví a turismus je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Škola má v 18 třídách 550 
žáků denního studia. Každý žák studuje 2 - 3 cizí jazyky z nabídky: anglický, německý, francouzský, španělský 
italský a ruský jazyk.  
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2.3.4) Střední školy – soukromé 
 

• Soukromá střední odborná škola Olešská,s.r.o., Švehlova 2900: 
http://ssos-olesska.webpark.cz/   

 

   Škola  

• má  142 žáků 

• je zapojena do programu Socrates Comenius s projektem "Teenagers at the European table". 
Partnerskými školami jsou školy z Itálie, Španělska a Polska 

• organizuje poznávací zájezdy do ciziny 

• pořádá pro studenty tyto kroužky: 

turistický 

dramatický 

keramicky 

textilních technik 

 

Ekonomika soukromého podnikání 

Absolventi zabezpečují finanční hospodaření podniku jeho účetnictví a daňovou agendu, činnosti spojené se 
získáváním a zpracováním informací, kvalifikované sekretářské a korespondenční práce. 

Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku 

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé mateřských škol nebo jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních 
družinách, centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku.  

 

 

• Soukromé gymnázium MINERVA s.r.o. Dubečská 900/10: 
www.gymnazium-minerva.cz   

 
 
   Na podzim roku 2000 byla škola vyzvána ke spolupráci na projektu Rozvoj občanských ctností. V 
současné době na gymnáziu aktivně působí 30 dobrovolníků. Jsou zapojeni jak v individuálních 
programech (divadlo pro děti, asistence invalidním plavcům..), tak v mikroprojektu Rychlá rota, který před 
třemi roky na zdejší škole vznikl. Rychlá rota je skupina studentů, která poskytuje pomoc organizacím při 
personálním zajištění akcí nebo pracovní, pomocné a dobročinné akce sama organizuje. 

  
Soutěže a olympiády MŠMT: 
 
Obvodní kola Prahy 10 v soutěži v anglickém jazyce: 

kategorie I.B  
2. místo obsadila Vlachová Ludmila, sekunda A 
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kategorie II.B 
3. místo obsadila Brumlová Adéla z kvarty 

kategorie střední školy 
5. místo obsadil  Stříbrný Jan, sexta B 

Obvodní kola Prahy 10 v německém jazyce: 

kategorie III 
2. místo získala Vojtěchová Petra,septima 

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce: 

kategorie B 
2. místo vybojovala Geaneyová Kathleen, septima 

 

Další činnost školy: 
 
  Ve školním roce 2004/2005 zavedla škola pro žáky nižšího stupně 8 - letého gymnázia od primy celodenní 
program do 18 hodin. Jedná se o: sportovní hry, divadelní klub, informatiku a čtenářské kroužky. 

  Mimo jiné aktivity se na škole koná každé pondělí od 17:30 do 18:30 sportovní kroužek florbalu. 

  Každoročně škola pořádá výukový zájezd do Velké Británie a nejméně dvakrát za sezónu se jezdí na lyžařské 
kurzy do rakouských Alp, Dolomitů v Itálii, nebo  do Krkonoš. 

 
 
 

• Eko gymnázium Praha o.p.s., Nad Vodovodem 460/81: 
www.volny.cz/ekogym   

 
   Celkový prospěch studentů školy se v tomto roce mírně zlepšil, zvýšil se počet těch, kteří studovali s 
vyznamenáním (na 27) a získali prospěchové stipendium (z 27 studentů 16). Všichni studenti oktáv prokázali 
velmi dobré vědomosti a uspěli u maturitní zkoušky i u náročných zkoušek na vysoké školy. K předchozím 288 
absolventům tak přibylo dalších 46.  
 
 Eko gymnázium Praha o.p.s se  podruhé stalo nejúspěšnější střední školou v obvodních kolech 
předmětových soutěží a olympiád pro školní rok 2003/2004 na Praze 10. Např. Michal Novák ze sexty B 
zvítězil v  obvodním a krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce a v  celostátním kole obsadil 
2. místo. Lukáš Jor ze septimy A zvítězil v obvodním a krajském kole Zeměpisné olympiády a v celostátním 
kole obsadil 6. místo.  
   Studentům se tradičně dařilo v soutěžích v ruském jazyce. Tereza Dotlačilová z oktávy A zvítězila v 
krajském kole a v ústředním kole obsadila 3. místo. Reprezentovala ČR na XI. Mezinárodní olympiádě v 
ruském jazyce v Moskvě, které se účastnilo 224 studentů středních škol z 36 zemí, a získala zlatou medaili 
mezinárodní olympiády.  
 
  Podruhé získala titul EKOŠKOLA 2004, který uděluje sdružení TEREZA za podpory MŠMT ČR. S tímto 
sdružením škola spolupracuje a zapojila se do řady projektů, včetně Tiché aukce s TEREZOU, kde studentky 
této školy předvedly vlastní modely vyrobené z odpadových materiálů.  
  Úspěšné bylo zapojení studentů do projektu "Sovy do škol" občanského sdružení Arnika a soutěže 
Rakouského kulturního fóra Haló Evropo! U příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie zpracovali 
studenti septimy B projekt „HALLO EUROPA! – EIN KLEINES LAND MITT GROSSEM HERZEN“ ( „Ahoj 
Evropo! – Malá země s velkým srdcem“).Pod vedením profesorky německého jazyka Ing. J. Urbanové z 
Jazykového studia ROLINO natočili  videosnímek s tištěným průvodním manuálem, kterým vtipně představili 
mladým Evropanům nejen naše hlavní město, české hrady a zámky, ale i velikonoční zvyky, českou gastronomii 
a netradiční pohled na studentský život.V této soutěži zvítězil mezi 22 projekty právě projekt septimy B. 
Studenti vyhráli dvoudenní zájezd do Vídně, kam vyjeli 23. září 2004.  
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  V Ekogymnáziu se v  pondělí 22. března 2004 od 10 do 11:30 konalo setkání studentů a pedagogů škol ASPnet 
ke Dnu lidských práv Jihoafrické republiky. Akci uspořádalo Pedagogické centrum střední Čechy ve 
spolupráci s Českou komisí pro UNESCO, EKOgymnáziem o.p.s. Praha 10 a Velvyslanectvím Jihoafrické 
republiky. Vystoupil zástupce Velvyslanectví Jihoafrické republiky (historie Dne lidských práv). Potom 
následovala beseda s pohoštěním. Podmínkou pro vstup byla znalost anglického jazyka. 
  Kromě zde vyjmenovaných aktivit proběhla v Ekogymnáziu v ulici Nad Vodovodem ve dnech 20. a 22. dubna 
konverzační soutěž v anglickém jazyce pod názvem Maturita nanečisto. 
 Navíc studenti z kvarty až oktávy budou školiteli starších spoluobčanů v rámci projektu Internet spojuje 
generace. Školení organizuje Sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA a projekt je financován ze zdrojů EU 
Phare. EKOGYMNÁZIUM Praha o.p.s. bylo vybráno jako jedna z 10 pilotních škol v ČR ( jediná v Praze). Po 
ukončení kurzu, jehož rozsah je 10 hodin ( s individuálním přístupem jednoho školitele na dva účastníky), bude 
zajištěn ve vyhrazených dnech a hodinách bezplatný přístup do učebny výpočetní techniky v budově školy s 
přítomností lektora na dobu tří měsíců. Úkolem projektu je seznámit seniory s moderní technologií a naučili je 
využívat počítač a internet. 
 
 

Volejbalový tým SK EKO 
  I ve sportu zaznamenala škola mnoho úspěchů.  Zasloužilo se o to zejména volejbalové družstvo dívek, které 
reprezentovalo školu i Prahu 10 na řadě turnajů doma i v zahraničí. Volejbalový tým SK EKO, který  zde působí 
v rámci Školního sportovního klubu AŠSK, zde funguje již třetím rokem, a to v mladších a starších žákyních, 
slavil mnohé úspěchy: 
  Z Debrecenu přivezly dívky 4. místo, na mezinárodním volejbalovém turnaji 30.9.-3.10.2004, který s Úřadem 
MČ Praha 10 EKOGYMNÁZIUM Praha  spolupořádalo, zvítězily. V květnu 2004 na turnaji o Putovní pohár 
starosty MČ Praha 10 obsadilo družstvo 3. místo, v červnu na turnaji soukromých škol v Jablonci nad Nisou 
rovněž 3. místo. 4. místo si přivezly z VI. ročníku Zmrzlinového turnaje v Rychnově nad Kněžnou a na 
Vánočním turnaji o pohár ministra pro místní rozvoj Ing. J. Paroubka získali 3. místo. Družstvo kromě již 
zmiňovaného Maďarska reprezentovalo městskou část Praha 10 i na turnajích v Polsku. 
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2.3.5) Střední odborná učiliště 
• Střední odborné učiliště společenského stravování U Krbu 521: 

www.mujweb.cz/skolstvi/ukrbu  
 
  Dne 15. dubna  ve  Středním odborném učilišti U Krbu soutěžili učni již v třetím ročníku soutěže o pohár 
starosty Prahy 10 Ing. Milana Richtera. Tentokrát bylo úkolem vytvořit restaurační moučník a použít při tom 
jablko. Vybíralo se ze  75 soutěžních výrobků. Atmosféru kulinářských výrobků ještě zpestřily soutěže 
v jazycích. Učitelé jazyka českého, německého, anglického a francouzského připravili řadu zábavných úkolů pro 
žáky oboru číšník  a kuchař a studenty nástavbového studia. 
 Vítězství a pohár z rukou starosty převzal žák třetího ročníku Michal Budský, druhé místo získala Kateřina 
Hladíková z druhého ročníku nástavbového studia. Třetím byla Lenka Vondrušková z třetího ročníku. Díky 
sponzorům byli odměněni dárkem všichni. 
 
  Tradiční celodenní soutěž o nejlepšího cukráře a číšníka se zde konala i ve čtvrtek 11. listopadu. Cukráři měli 
za úkol zdobení perníků na téma Vánoce. Jednalo se již o čtvrté klání této soutěže. Celkem se zúčastnilo106 
žáků, kteří pracovali ve dvou až čtyřčlenných skupinách a představili 39 exponátů. Perníky byly upečeny předem 
a den před soutěží začali studenti zdobit. K vidění byly různé výtvory - betlémy, stromečky, vesničky, kostely 
atd. Vítězem soutěže se stala skupina žákyň z nástavbového studia, která měla pracovní jméno JAKRI. Svůj 
výrobek nazvala “Naše škola o Vánocích“.  
  Číšníci soutěžili v přípravě míchaného dlouhého nápoje. Jejich úkolem zase bylo použít při přípravě 
minerálku Mattoni.Celkem se soutěže zúčastnilo 42 soutěžících. První místo získala žákyně 2. ročníku Eva 
Fischerová s nápojem „Karibik meloun“. Ceny a poháry předával vítězům místostarosta Mgr. Vladislav 
Lipovský. Záštitu nad celou  soutěží přijal starosta městské části Praha 10 Ing. Milan Richter. 
 
 
Další činnost školy v roce 2004: 
 
Škola rozvíjí tradici v pořádání řady akcí a soutěží, ve výměně žáků s partnerskými školami atd. 
 
Pokračovaly práce na obnově celého areálu školy (skládá se z osmi budov). Vybudování dalších odborných 
učeben ve spolupráci s partnery z řady podniků – učebna piva, vína, kávy apod. 
 
Školu navštívila řada hostů – např. zástupci škol z Evropské unie. 
 
V únoru se škola účastnila výstavy Prago-interiér. Učitelé navštívili partnerskou školu v  bavorském Viechtachu. 
26. února se konal Reprezentační ples školy. 
 
V březnu byli zaměstnanci na rekondičním pobytu v lázních Třeboň, na lyžích v Dolomitech. Žák Petr Jon 
zvítězil v Juniorské barmanské soutěži. Žák Jiří Richter obsadil třetí místo v soutěži barmanů v přípravě 
kávy. Zlaté a stříbrné diplomy z celostátní odborné soutěži Gastrojunior Brno. 
 
V dubnu se konalo 3. školní kolo soutěže cukrářů o pohár starosty Prahy 10 (viz. výše). První kolo jazykových 
soutěží. Zahraniční praxe 2 studentek ve finské partnerské škole ve městě Kuopio. Návštěva žáků z této 
partnerské školy v SOU U Krbu. Návštěva skupiny našich studentů v partnerské škole V Košicích 
Květen. Výměnný pobyt našich žáků v partnerské škole ve Viechtachu 
 
Červen. Absolventi 3 letých oborů a maturanti převzali výuční listy a maturitní vysvědčení ve spolupráci 
s Prahou 10  - asi 220 absolventů. 
 
Říjen. Japonští kuchaři mají odbornou přednášku o suši. Nejlepší učni jsou ohodnoceni Hospodářskou 
komorou. 
 
Listopad. Návštěva vedení školy v Krakowě - jednání o další spolupráci. Proběhlo 4. kolo školní soutěže cukrářů 
o pohár starosty Prahy 10 a zároveň 3. kolo soutěže číšníků o tutéž trofej (viz. výše). Aktivní účast na organizaci 
soutěže Schola Pragensis. 
 
Prosinec. Účast žáků ze všech oborů na regionální soutěži v Turnově –  Gastrojunior – všichni zástupci 
postoupili do celostátního kola v Brně. Vánoční posezení zaměstnanců  školy s přednáškou o přípravě kávy. 
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Klubová činnost pro studenty – podpora činností ve volném čase, adoptivní zvíře v ZOO atd. 
 
Významným zdrojem financování klubové činnosti jsou i granty; v roce 2004 Rada rodičů při SOU získala 
od městské časti Praha 10  další grant v hodnotě 10 000,-Kč. 

 

 

• Střední odborné učiliště  technické,  Dubečská 43/1542: 
www.soudup10.cz   

 

Směr strojírenský 

 Studijní obory čtyřleté zakončené maturitní zkouškou 

• Mechanik seřizovač.  

 Mechanik strojů a zařízení 

 Letecký mechanik 

 Učební obory tříleté, zakončené závěrečnými zkouškami 

• Nástrojář 

• Obráběč kovů 

• Zámečník 

• Mechanik opravář (letadla) 

 Studijní obor pro absolventy tříletých oborů (nástavba) zakončený maturitní zkouškou 

• Provozní technika 

Směr technickoadministrativní 

 Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou s možností vykonat státní zkoušku z kancelářského 
psaní na stroji 

• Peněžní manipulant 

 Studijní obor pro absolventy tříletých oborů (nástavba) zakončený maturitní zkouškou 

• Technickohospodářské a správní činnosti 

   Ve školním roce 2003/2004 probíhala rekonstrukce a úprava školy (např. tělocvična). Celkem bylo v SOU 
investováno 3 348 000 Kč. 

   K 30. červnu 2004 měla škola 53 pedagogických a 12 nepedagogických pracovníků. Žáků bylo k stejnému 
datu 465 ve 20 třídách. 

Kroužky a akce : 

   Odbíjená, kroužek CAD/CAM (je zaměřen na využití počítače k modelování a výrobě na CNC strojích na 
aplikacích CADKEY 99 a SURFCAM 2001.), sálová kopaná, florbal, Klub mladého diváka. Konají se 
víkendové akce, které pořádají partnerské oddíly dětí a mládeže, jedním z nich byl i letní cyklistický tábor. 
Konal se turnaj v sálové kopané a turnaj v odbíjené mezi školami pro pedagogy.  19. dubna se v COPT 
v Kroměříži konal 3. ročník soutěže v „CAD modelování“, ve kterém se škola celkově umístila na třetím místě. 
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Ve SPŠ Na Třebešíně se ve dnech 26. až 27. března konal 3. ročník celostátní soutěže v „NC programování“ pro 
střední školy. SOU se zde umístilo na celkovém čtvrtém místě.  

Další akce školy: 

  SOU v průběhu roku pokračovalo v plnění Minimálního preventivního protidrogového programu. S pozitivním 
ohlasem se setkala beseda s příslušníkem Policie ČR a psychologem, kterou pro žáky 1. ročníků  zorganizovala 
nadace Člověk v tísni. 

  Na doplnění výuky se konaly exkurze např. do Národního muzea na výstavu Voda a život, do Národního 
divadla na představení Lurecia Borgia, do Toulcova dvora. Studenti se též účastnili besedy Děti a jejich práva 
z Nadace Naše dítě nebo v Divadle Solidarita byli na slavnostním setkání s panem prezidentem Václavem 
Klausem (31. května) 

 
 
 
 
 

 

• Střední odborné učiliště  technické, Průhonická 8: 
www.soutpruhonicka.cz   

Čtyřleté studijní obory (certifikát: výuční list)                               

Název oboru Počet otvíraných 
tříd 

Počet přijímaných 
žáků 

Mechanik elektronik 1 30 
Operátor provozu a ekonomiky 
dopravy 1 30 

 

 
Tříleté učební obory (certifikát: výuční list)                          

Název oboru Počet otvíraných 
tříd 

Počet 
přijímaných 

žáků 
Elektrikář slaboproud 1 30 
Elektrikář silnoproud 0,6 18 
Knihař 0,4 12 

 
Nástavbové studium (certifikát:maturitní vysvědčení) 

Název oboru Počet otvíraných tříd Počet přijímaných 
žáků 

Provozní elektrotechnika 1 30 
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• Střední odborné učiliště  telekomunikační, Jesenická 1: 
www.soutel.cz   

 

Má tyto obory: 
• Telekomunikační mechanik  
 

Čtyřletý maturitní obor vhodný pro chlapce i dívky. 
 

• Spojový mechanik se zaměřením pro sdělovací sítě  
 

Tříletý učební obor pro chlapce bez ZPS. 
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2.3.6) Základní umělecké školy 
• Základní umělecká škola Bajkalská 185  

 

Jistě bohatý a vyčerpávající soupis akcí pořádaných Základní uměleckou školou v Bajkalské ulici v roce 
2004:  
 
25. ledna žáci tanečního oddělení společně s instrumentální skupinou - soubor Prstýnek pod vedením 

paní učitelky L. Battěkové se zúčastnili Dětského folklorního plesu, který se konal v Klubu 
Mlejn Stodůlky – 26 žáků 

 
11. února v rámci Tanečního večera základních uměleckých škol pořádaném Magistrátem hl.m.Prahy 

v Městské knihovně vystoupil taneční a instrumentální soubor Prstýnek  
 
11. února se konal první koncert varhanního oddělení ve Sboru Československé církve husitské na 

Vršovickém náměstí. Varhanní třída byla otevřena pod vedením pana učitele J. Janšty v září 
2003. Na koncertě vystoupilo všech 11 žáků. 

 
12. února koncert žáků hudebního oboru pobočky naší školy v Kolovratech – 17 žáků 
 
25. února Jarní koncert swingového orchestru UNISONO.V tomto orchestru hrají bývalí posluchači této 

školy i hosté. Hrály se skladby v úpravách V. Hybše a G. Müllera. 
 
březen na dvou koncertech Festivalu nejmladších klavíristů v Břevnovském klášteře vystoupili tři žáci 

klavírního oddělení 
 
22. března na celopražské přehlídce školních tanečních orchestrů vystoupil swingový orchestr UNISONO  
 
24. března v sále ZUŠ  Bajkalská se konal od 18:30 koncert učitelů a jejich hostů pořádaný k roku České 

hudby.  
 
14. dubna žáci hudebního oboru vystoupili na koncertě „Hudební mládí Prahy 10“, který pořádala 

městská část Prahy 10 ve Waldesově muzeu v Galerii Deset  
 
květen  ZUŠ uspořádala v sále školy sedm výchovných koncertů pro děti z okolních mateřských škol  
 
13. května vystoupili žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru v sále ZUŠ na koncertě 

pro postižené děti z malešického stacionáře  
 
17. dubna Velký jarní koncert školy v Palffyovském paláci na Malé Straně – 40 žáků 
 
15. dubna na Velikonočních oslavách svátků jara na Staroměstském náměstí vystoupilo akordeonové duo 

s půlhodinovým programem – 2 žáci 
 
12. května na vernisáži výstavy v Galerii deset vystoupil smyčcový soubor pod vedením paní učitelky 

E.Petrů  
 
20. května v rámci 10.ročníku hudebního festivalu Libeňské jaro mladých uspořádala naše škola veřejný 

koncert v obřadní síni Libeňského zámečku – 68 žáků 
 
31. května v Divadle Solidarita v rámci  setkání prezidenta V. Klause se středoškolskými studenty 

vystoupil swingový orchestr UNISONO 
 
8. června koncert absolventů hudebního oboru v sále ZUŠ  
 
10. června koncert školních sborů v Modlitebně Evangelické církve metodistické ve Strašnicích – 40 žáků 
 
14. června koncert absolventů v Modlitebně ECM ve Strašnicích – 15 žáků 
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15. června společné vystoupení žáků tanečního a literárně dramatického oboru v Divadle U Hasičů 

v Praze 2 – 70 žáků 
 
21. září školu navštívila skupina studentů z dánské hudební školy z Ballerupu. V sále ZUŠ byl 

uspořádán společný koncert dánského smyčcového orchestru BASTRO a  žáků hudebního 
oboru  

 
28. září v rámci Svatováclavských slavností konaných na náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích 

vystoupil se svým programem swingový orchestr UNISONO pod vedením pana učitele 
J.Vondrovice  

 
14. října při vernisáži výstavy pořádané Obvodním úřadem Prahy 10 vystoupilo houslové duo ze třídy 

paní učitelky E.Franců  
 
29. listopadu žáci dechového a smyčcového oddělení naší školy vystoupili na koncertě pořádaném 

v Trmalově vile ve Strašnicích – 6 žáků 
 
3. prosince veřejný koncert školy pořádaný k Roku české hudby – v Divadle U Hasičů – žáci tanečního, 

hudebního a literárně dramatického oboru – 80 žáků 
 
6. prosince adventní koncert školy ve Sboru Církve československé husitské na Vršovickém náměstí – 

vystoupili žáci hudebního oboru za doprovodu varhan – 30 žáků 
 
9. prosince předvánoční vystoupení divadelního souboru v Trmalově vile – pořad „Dopisy,dopisy“ 
 
9. prosince adventní koncert v sále ZUŠ pořádaný pro postižené děti z malešického stacionáře  
 
13. prosince adventní koncert školy v Modlitebně Evangelické církve metodistické ve Vilové ulici ve 

Strašnicích – 40 žáků 
 
  V průběhu roku 2004 byla v  ZUŠ prováděna dostavba a rekonstrukce pavilonů v celkové částce 13 miliónů 

korun. 

 

• Základní umělecká škola Olešská 2295/16: www.zus.cz   
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Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s., 
Dubečská 900/10, Praha 10 – Strašnice.  www.vsvsmv.cz 

 
  V říjnu 2004 získala škola od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditaci pro obor veřejné 
správy i ve formě kombinovaného (obdoba dálkového) studia. Zatím fungovala kombinovaná forma studia 
v oboru právní administrativa v průmyslovém vlastnictví. Od roku 2004/2005 se zahájilo i magisterské 
dvouleté studium. 
  Poprvé v historii Prahy 10 se uskutečnila 5. listopadu 2004 promoce nových bakalářů vysoké školy na území 
„desítky“. Rektor Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů profesor Ondřej Asztalos předal v 
historickém sálu pražské radnice na Mariánském náměstí diplomy prvním 23 bakalářům. O kvalitě nových 
moderních úředníků státní správy svědčí i skutečnost, že čtyři z nich prošli náročnými pohovory v Bruselu a 
svou profesionální dráhu nastoupí přímo v srdci Evropské unie v Bruselu.  
 
  Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze uspořádala dne 27. listopadu mezinárodní 
konferenci “ Kam kráčíš, Evropská unie?“. V prostorách vysoké školy se sešlo celkem přes 100 účastníků. 
Dostavili se zástupci Ministerstva zahraničí ČR, členové Parlamentu ČR a další významní hosté.  
 
  Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů plánuje pilotní program pomoci tělesně postiženým 
mladým lidem se zájmem o vysokoškolské studium. S tímto programem seznámili 28. dubna zástupce státních 
úřadů a neziskových organizací věnujících se péči o tělesně postižené. 
 
Výměna studentů a učitelů v rámci programu Sokrates/ERASMUS 
   Na přelomu ledna a února tohoto roku navštívil prof. Michal Klíma, prorektor pro zahraniční vztahy, čtyři 
univerzity ve Velké Británii v následujícím pořadí: Nottingham Trent University, Coventry University, 
University College London, University of Kent. Hlavním cílem jednání na všech univerzitách byla snaha 
dohodnout se na výměně studentů na dobu jednoho semestru.  
 
 

Vysoká škola finanční a správní 
viz. povídání na začátku kapitoly o školách. 
 
 
 
 

Jesle a  poplatky v nich: 
 
Praha 10 
Jakutská 4  35 dětí/2 oddělení místní:měsíční poplatek 800 Kč+30 Kč stravné/den,  

mimoobvodní  děti nepřijímají pro nedostatek míst 
 
28. pluku 22 20 dětí/1 oddělení  místní:měsíční poplatek 800 Kč+30 Kč stravné/den, 

 mimoobvodní děti nepřijímají pro nedostatek míst 
 
např. další obvody: 
Praha 1 
Řásnovka 5 30 dětí/2 oddělení místní: měsíční paušál 2 000 Kč + 40 Kč stravné/den,  

mimoobvodní děti paušál 3 000 Kč + 40 Kč stravné/den 
 
Praha 4 
místní: měsíční paušál 1200 Kč + 600 Kč stravné/měsíc,  
mimoobvodní paušál 1 800 Kč + 600 Kč stravné/měsíc 
 
Praha 6 
místní podle výše příjmu,  
mimoobvodní poplatek 5000 Kč + 30 Kč stravné/den 
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2.4) CÍRKVE 
 

Římskokatolická církev 
 

Farnost kostelů sv. Václava a sv. Mikuláše 
 
Kostel Sv. Mikuláše -Vršovické náměstí 
Kostel Sv. Václava - náměstí Svatopluka Čecha 
 
 
Malý průřez činnosti farnosti: 
   Tříkrálová sbírka. Farnost kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava vybrala 19 509 korun, čímž je v polovině 
celkového pořadí farností. Koledovalo se po tři dny, od soboty 3. ledna do pondělí 5. ledna 2004. Tříkrálové 
sbírky ve vršovické farnosti se zúčastnilo osmnáct dětí, které vyrazily navzdory mrazu do ulic. Akce se konala 
ve Vršovicích i na Hradčanech. Koledování se setkalo s uznáním, ale i třeba s vykázáním koledníků ochrankou 
z Kauflandu.  
 
    6. ledna vystoupil při mši sv. v kostele sv. Václava 20 členný pěvecký sbor Byzantion, který řídila Nadia 
Petrenko. Zpíval české, ukrajinské, polské a latinské vánoční písně. 
 
   11. ledna na svátek Křtu Páně zpíval při večerní mši sv. v kostele sv. Mikuláše sedmičlenný pěvecký sbor 
z Líbeznic. Přednesl vícehlasá vánoční motteta. Přítomní odměnili jejich příspěvek ke slavnostnímu průběhu 
bohoslužby potleskem. 
 
   18. února měl pohřeb doc. MUDr. Oldřich Nevšímal, CSc., který pocházel z Prahy. Byl neurolog, 
pokračovatel prof. Hennera ve Všeobecné nemocnici. Zabýval se zejména neléčitelnými případy a zkoumáním 
ojedinělého degenerativního onemocnění, s nímž si nikdo neví rady.  Do osmdesáti let pracoval na svém 
výzkumu. Psal články do světových lékařských časopisů. Každou neděli chodíval do kostela svatého Václava. 
 
   Společenský večer s tancem uspořádala v pátek 20. února již pošesté katolická farnost ve Vršovicích. 
Pořadatelskou službu a přípravu večera pomohli obstarat mládí lidé, kteří se účastní akcí v areálu občanského 
sdružení Metanoia na Bohdalci. Návštěvníci večera soutěžili o nejpodařenější vlastnoruční výrobek - dort, 
bábovku, pečeni. 
   Konalo se předtančení dívek a mládenců ze skautského oddílu Protěž. Během večera hrála skupina Impuls 
z Litoměřic a country kapela Kojoti. Mezi hosty byla i senátorka Zuzana Roithová, prof. Lubomír Mlčoch, Ing. 
Irma Zlatohlávková (za KDU-ČSL) nebo strašnický farní vikář Jan Houkal a další. 
 
 
  17. dubna se konala pouť do Příčí nad Sázavou . 
 
  12. května zazpíval při mši svaté v 18 hodin u svatého Václava Klánovický dětský sbor Clairton chorale. 
 
  23. května se konal  farní den. Jednalo se o shromáždění celé farnosti u svatého Václava. Mše svatá byla 
v neděli jen jedna, v 9:30 a po ní byl společný program. Beseda s MUDr. Marcelem Drlíkem o jeho lékařském 
působení v karmelitánské misii ve střední Africe. 
 
  11. června zazpívala a zahrála v kostele sv. Václava při večerní mši sv. v 18 hodin skupina Dvě hřivny.  
 
   28. září se v kostele sv. Václava v 18:45 konal koncert Českého smyčcového dua. Lucie Sedláčková Hůlová 
hrála na housle a Martin Sedlák na violoncello. Na programu byla díla od A. Vivaldiho, B. Martinů, K. Smitze, 
J. Fialy, G.F. Händela. 
 
  28. listopadu od 16 hodin  hrálo na faře loutkové divadlo pohádku pro menší děti. 
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Mše svaté koncem roku  2004: 
Kostel sv. Mikuláše -Vršovické náměstí 
26. 12. - 19 hodin 
 
 
Kostel sv. Václava - náměstí Svatopluka Čecha 
24. 12. - 16 a 24 hodin (půlnoční) 
25. 12. - 10.30 hodin 
26. 12. - 8.30  a 10.30 hodin 
31. 12. - 16 hodin 
 
 
 

 
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 
Praha 10, Strašnice 

Nejdůležitější činnost kostela Neposkvrněného početí Panny Marie: 

Pečení koláčků pro Papežské misijní dílo se konalo v sobotu 20. března od 9 hodin. 

17. června 2004 proběhlo desáté výročí od posvěcení kostela.  "Spolek pro postavení katolického kostela ve 
Starých Strašnicích" vznikl již v roce 1924, ale postavit a vysvětit kostel se podařilo až  17. 6. 1994. Do té doby 
se farníci museli spokojit s prozatímní farní kaplí, jež je dnes společenským sálem. Večerní slavnostní mše svaté 
se zúčastnil i otec kardinál a hosté z Lappersdorfu. 

28. září na sv. Václav se konala národní pouť do Staré Boleslavi.  

   V tomto roce se konalo ještě jedno výročí.  A to 75. výročí vzniku farnosti. Stalo se to stalo 1. 10. 1929 
dekretem Arcibiskupské konsistoře ze dne 18. 9. 1929. Hlavou nové farnosti byl ustanoven P. Josef Gargela, 
který ji začal budovat na tehdejší pražské periferii. Usídlil se v novostavbě pana Holuba v Pitkovické ulici čp. 
864 v blízkosti dnešního strašnického nádraží. V den 75. "narozenin"  farnosti - tedy v pátek 1. října - se při 
eucharistické oběti vzpomínalo na všechny kněze, varhaníky, sakristány, ministranty a farníky. 

 

Chystané akce pro děti z konce roku:  
2. 10. Druhý misijní kongres dětí  
16. 10. Drakiáda  
11. 11. lampiónový průvod na Vyšehradě  
5. 12. Mikulášská nadílka  

 

Mše svaté koncem roku  2004: 

24. 12. - 16 hodin dětská půlnoční, 24 hodin byla klasická půlnoční 
25. 12. - 7 , 9, 10.30, 18 hodin 
26. 12. - 7, 9, 10.30, 18 hodin 
31. 12. - 17 hodin 
  

Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích 
ve dnech 4. dubna až 30. dubna se zde konala  oslava Velikonoc. 
ve dnech od 1. května do 29. května se zde konaly Májové pobožnosti, které probíhaly půl hodiny před mší 
svatou – středa 18 hodin, pátek 9 hodin a neděle 10 a 15 hodin. 
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Českobratrské církev evangelická 
 

Modlitebna farního sboru ČCE v Praze 10 – Strašnicích,  
Kralická 4 
 
Českobratrská církev evangelická pořádá koncerty. Vstupné je dobrovolné.  
V neděli 11. ledna 2004 od 17 hodin zazněly skladby Henryho Purcella, J.S.Bacha a Edvarda Hagerupa Griega  
v podání Strašnického komorního orchestru, který vedl Vladan Kočí, sólistkou na housle byla Magdalena 
Ericssonová. 
18. ledna 2004 od 17 hodin se konal kytarový recitál Slávka Klecandra  - Z druhého břehu 
25. ledna 2004 od 17 hodin  zazněla díla J.S.Bacha, J. Kuhnaua - flétnu - Yoshimi Oshima a varhany, cembalo - 
Jaroslav Tůma. 
 
 V neděli 25. dubna 2004 byl hostem nejen v modlitebně, ale i na  kazatelně prof. Gerd Theißen 
z Heidelbergu. Odpoledne byl uspořádán benefiční koncert pro Středisko Diakonie Ratolest. V podání 
Komorního souboru Variace zazněly skladby Josefa Suka, Bohuslava Martinů, Viktora Ullmana, Antonína 
Dvořáka a Ottorina Respighiho.  
 
  
  Program velikonočního odpoledne v  neděli 4. dubna 2004 připravila již tradičně mládež. Biblickou úvahu 
připravili dva zdejší studenti teologie, strašnický komorní orchestr přednesl Koncert d-moll pro dvoje housle a 
orchestr Antonia Vivaldiho. Velikonoční hru "Pašije podle bratra Jana" napsal Jiří Slouka. 
  
   A další akcí, která vychází od Českobratrské církve evangelické, bylo setkání se sochami Ivana Jilemnického - 
Na kopci v Hrachovci. Vernisáž se  uskutečnila 1. června 2004 v Botanické zahradě University Karlovy v Praze 
Na Slupi. Výstavu uvedl Ivo Janoušek, David Rejchrt přednesl verše s hudebním doprovodem.  
 
 
  Adventní odpoledne na 2. adventní neděli 5.prosince 2004 připravily opět děti a mládež. Dramatický soubor a 
děti z nedělní školy zahrály vánoční hru Pavla Juna "Výpravčího vánoční sen o vlaku do Betléma", mládež 
jednoaktovku Daniela Řeháka "Sešlost". Strašnický komorní orchestr zahrál Canto di Danza Zdeňka Lukáše. 
Program již tradičního setkání ve Strašnicích doplnila biblická úvaha, společný zpěv vánočních písní a tombola 
na podporu střediska Diakonie Ratolest.  
 

 
Praha 10 – Vršovice – Tulská 1/1415 
 
 
 
 
 

Církev československá husitská 
 

Husův sbor ve Vršovicích, Moskevská ulice 34, Praha 10 – Vršovice 
 
   V pátek 10. prosince 2004 od 19 hodin zde vyprávěl básník a lékař MUDr. Alois Volkman o svém životě a 
seznámil i se svou  poezií. MUDr. Alois Volkman je autorem několika básnických sbírek: Malá vizita, Tlak mé 
krve, Stáčení podzimu, Stopy co doby tropí ad. Poslední sbírka parafrází českých přísloví, rčení a pořekadel 
Chyť se za nos, člověče vyšla v listopadu 2004. Dodnes pracuje jako praktický lékař, k jehož pacientům, ale spíš 
přátelům mimochodem patřil v posledních letech svého života Jaroslav Seifert. Volkmanova poezie je tematicky 
i svým étosem úzce spjata s jeho celoživotní profesí. Ta jej učinila vnímavým k lidskému údělu, bolesti i utrpení, 
kdy si uvědomuje křehkost lidského života a proto nezapomíná na Boží přítomnost v našem světě. Básník tíhne k 
paradoxu, aforismu a úspornosti výrazu. 
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Vánoční bohoslužby v Husově sboru  
24. 12. od 23 hodin – pátek, Štědrý den – Půlnoční bohoslužba – Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby  
25.12. od 10 hodin – sobota, Hod Boží vánoční – bohoslužba se zpěvy koled  
26.12. od 10 hodin – neděle, svátek mučedníka Štěpána – slavnostní bohoslužba 
31.12.od 17 hodin – pátek, bohoslužba Díkůvzdání za uplynulý rok  

 
 
 

Církev československá husitská –Vinohrady,Praha 10 – Vinohrady, 
Dykova 1 
 
 
Klub otevřených dveří – Dykova. Zřizovatelem je Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 
10 – Vinohrady 
Od září 2004  mohou děti  navštěvovat tyto kroužky: 
Výtvarně dramatický ateliér 
Angličtinu I a II, Španělštinu I a II 
Výtvarný kroužek 
Dramatický kroužek 
Výuku náboženství 

 

Na Štědrý den se konala od 23 hodin půlnoční mše. 

 

 

Evangelická církev metodistická 

Evangelická církev metodistická, 28. pluku 15, Praha 10 
  Komorní koncerty, které se konaly v modlitebně Evangelické církve metodistické v ulici 28. pluku, se od ledna 
2004 přesunuly do  Galerie Deset.  
 

  2., 9. a 16. prosince od 15 do 18 hodin se konalo v kavárně Noemi adventní zhlédnutí výstavy s kafíčkem. 
Konala se zde totiž prodejní výstava obrazů a malovaného skla.Výstavy se se svými výtvory účastnili: Václav 
Lamr, Marie Lehocká, Míla Mähringová, Renáta Botošová a další. 

 

Evangelická církev metodistická - Betlémská kaple ve Strašnicích, 
Vilová 26 
 
Mše se 24. 12. konala od 22 hodin. 
Pravidelná nedělní shromáždění jsou v 10 hodin. 
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3) PRŮMYSL, OBCHOD, SLUŽBY 
 
  
  V prvním pololetí roku 2004 byla průměrná mzda v Praze 21 497 korun, což je o 4 230 korun více než 
celorepublikový průměr. Rozdíly v platech jsou i mezi jednotlivými pražskými obvody. Nejchudší městskou 
částí je Praha 3 a naopak nejbohatší je Praha 4. Sídlí zde totiž největší množství společností.   Největší mzdy jsou 
v Praze 4 - 23 778 Kč a Praze 2 - 23 715 Kč. V Praze 10 byla průměrná mzda 21 009 Kč.  
  Jen tak pro zajímavost v roce 2003 vzrostla průměrná mzda v České republice o 1083 Kč. Praha  si polepšila 
v průměru mezi roky 2002 a 2003 o 1173 Kč.  V Praze tedy  byla průměrná mzda 21 081 Kč, přičemž v roce 
2002 to bylo 19 908 Kč. Zajímavé srovnání však vychází pro Prahu 10, zde totiž byl nárůst příjmů mezi roky 
2002 a rokem 2003 o dva a půl tisíce korun. V tomto porovnání ji předstihla pouze Praha 4. Ze statistik však 
vyplývá, i to, že Praha 10 naopak ztratila 8589 pracovních míst, a to i přesto, že žádná velká firma nepropouštěla 
nebo se nezavírala.  

 

Český statistický úřad ve Strašnicích 
 
   Do minulého roku pracoval Český statistický úřad (ČSÚ) na deseti místech. Důvodem byla povodeň v roce 
2002, jež sídlo úřadu v Karlíně zcela zničilo. 
   Nová budova vznikla velmi rychle  v ulici Na Padesátém 81 nedaleko stanice metra Skalka ve Strašnicích na 
místě původního parkoviště. O stavbě sice rozhodla vláda už v únoru 2002, ale povodeň ji urychlila. Moderní 
jedenáctipatrová stavba stála 829 milionů korun a vznikla během devíti měsíců. Budovu postavila společnost 
Skanska a stát ji uhradí ve třech splátkách.  
   29. ledna byla slavnostně předána Českému statistickému úřadu. Zástupci stavební firmy Skanska ji úřadu 
předali za účasti místopředsedy vlády a ministra financí Bohumila Sobotky a starosty městské části Prahy 10 Ing. 
Milana Richtera. 
  Objekt má půdorys ve tvaru písmene H a skládá se ze dvou podzemních a tří až  jedenácti nadzemních podlaží. 
Skromný vzhled kontrastuje s vybavením, které patří k špičce v oblasti počítačové technologie a zabezpečení. 
Jedinými zdobnými prvky jsou nově vysazené javory v okolí a malá střešní zahrada. Po dokončení stavby byla 
obnovena část P+R, kde mohou řidiči nechat své vozy a pokračovat do centra města za levnější jízdné. 
  Tato budova je sídlem pražské, ale i středočeské pobočky úřadu. Právě v lednu si Český statistický úřad 
připomněl 85.  výročí svého vzniku.  
  Jelikož se stěhovala téměř tisícovka lidí se všemi dokumenty a práce úřadu se nemohla zastavit, byl vytvořen 
velmi detailní harmonogram stěhování.  
 
 
 

Otevření nového autocentra Dojáček 
 
  Nové autocentrum společnosti Dojáček specializující se na auta značky Daewoo bylo otevřeno v pátek 20. 
února v Přípotoční ulici. 
 
 
 

Živnostenská banka 
 
  Dvě nové pobočky s komplexními službami otevřela v březnu  Živnostenská banka v Praze. Jedna z nich se 
nachází ve Vršovicích  na Vršovické ulici. 
 
 
 
 
 
 

ČSOB v Kodaňské ulici 
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   Akce Den bydlení se uskutečnila 27. března v pobočce ČSOB v Kodaňské ulici. Od 10 do 14 hodin zde  
probíhala  konzultace v oblastech  způsobů financování bydlení. Zájemci se mohli seznámit s nabídkou 
hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Pro každého, kdo si nechal zpracovat model ČSOB hypotéky, byl 
připraven dárek – losování o hodnotné ceny. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení a pro 
děti bylo přichystáno několik malých soutěží o ceny.  
 
  V neděli 5. prosince se zde od 10 do 16 hodin konala i  tradiční akce Den pro celou rodinu. Na programu byla 
soutěž o nejlepší obrázek s mikulášskou tematikou a další soutěže o ceny pro děti. Konala se i soutěž v pojídání 
pudinků. Součástí akce je i finanční poradenství, ukázka a prodej hlavolamů, počítačových her a skládaček  či 
ochutnávka kvalitních českých a moravských vín přímo od výrobců. V průběhu dne byla autogramiáda Antonína 
Panenky, Karola Dobiáše nebo ligových hráčů SK Slavia Praha. Vystoupilo i  Taneční studio Pohyb pod 
vedením Hany Bartošové. 
 
 

Spalovna v Malešice 
 
  Spalovna komunálního odpadu v Malešicích a Centrum pro recyklaci elektroniky mělo 17. dubna Den 
otevřených dveří. Od 9 do 16 hodin byl volný vstup. Zájemcům byla ve spalovně komunálního odpadu 
v Malešicích umožněna prohlídka s výkladem. 
 
 
 

Ministerstvo životního prostředí v Praze 
 
  18. března se konala přímo v budově Ministerstva životního prostředí v Praze vernisáž ekologické výstavy. 
Netradiční místo zvolili pořadatelé ze sdružení Arnika u příležitosti Měsíce vody a zároveň na podporu své 
kampaně Budoucnost bez jedů. Výstava se konala ve 4. patře na devíti panelech, kde byly informace o 
znečišťování životního prostředí a o škodlivosti perzistentních organických látek. Další panely seznamovaly 
s tím co jsou dioxiny, o rtuti, PVC, ale i o řešení těchto hrozeb. 
 
  24. září  se ve 4. patře konala  výstava fotografií  Antonína Špáty „Stromy nejsou dřevo“. K zhlédnutí zde 
bylo 7 panelů a na nich po šesti fotografiích stromů. Na fotografiích si návštěvník mohl uvědomit nádheru, 
kterou strom představuje. Foceny byly nejrůznější stromy rozmanitých tvarů, druhů a velikostí. Na dvou 
fotografiích byly  i „zástupci“ pražských stromů. Antonín Špát tvoří ve svém okolí i na cestách do zahraničí. 
Významnou pozornost věnuje Praze. Jeho výstavy se konají nejen v České republice, ale i v zahraničí. 
 
 
 

Kontrola majitelů bazarů 
 
   Od 19. března začala platit novela  živnostenského zákona. Podnikatelé v bazarech mají podle novely zjišťovat 
totožnost zákazníka a vést si evidenci o vykoupeném zboží.  Z tohoto důvodu se v Praze během roku prováděly 
kontroly bazarů, výjimkou nebyla ani Praha 10. 
 
 
 

Česká sámoška 
 
V „České sámošce“ na rohu Finské a Kodaňské ulice měli zákazníci počátkem května  originální obsluhu. Mezi 
15. a 17. hodinou si vyzkoušel roli prodavače v lahůdkářství populární baletní mistr a herec Vlastimil Harapes.  
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České dráhy, a.s. 
 
  V sobotu 25. září 2004 se konaly pražské oslavy „Dne železnice“. Historická parní lokomotiva řady 434.2186 
(přezdívaná Vršovický Čtyřkolák) vyrobená v roce 1917 byla nasazena do čela parních vlaků jezdících v trase 
Praha Braník – Krč – Vršovice – Smíchov. Při svých jízdách Prahou se parní vlak několikrát setkal s 
nejmodernějším vozidlem, které mají České dráhy, a.s. v provozu. Jde o příměstskou pantografickou jednotku 
řady 471, která jezdila  v trase Praha hl.n. – Vršovice – Krč – Radotín – Smíchov. K setkání došlo ve stanicích 
Praha-Smíchov a Praha-Krč. Cestující parního vlaku zde mohli přestoupit a porovnat oba vlaky.  
 
 
  České dráhy připravily tradiční jízdy parního vlaku s Mikulášem, které se uskutečnily v sobotu 4. 12 a v neděli 
5. 12. Historický vlak byl tažený parní rychlíkovou lokomotivou Albatros z roku 1947. Parní vlak pokaždé 
vyjížděl z nádraží Praha Braník a jel přes zastávku Vršovice, ale každá ze tří jízd měla svou vlastní trasu. První 
souprava vyjela ze stanice Praha-Braník v 10:08 a po trase Krč, Vršovice, Hlavní nádraží, Libeň, Malešice a 
znovu Krč se do Bráníka vrátila po půl dvanácté. 
Ve třináct hodin mikulášský vlak vyrazil na trasu Krč, Vršovice, Smíchov a Radotín. Poslední jízda byla  v 16 
hodin a vedla  po trati pražského Semmeringu přes Zličín, ale také do Vršovic. 
Jízdné stálo 100 korun, děti od šesti do 15 let zaplatily 50 Kč a děti ještě mladší jely  zdarma. Děti dostaly od 
Mikuláše i dárek. 
 
 
  Rychlíková lokomotiva Albatros z roku 1947 vyjela  v čele parního expresu 11. prosinec z Prahy na Křivoklát. 
Vlak byl sestaven ze 13 historických vozů 3. třídy včetně vozu bufetového. Kromě občerstvení zde byly v 
prodeji i pamětní pohled „Výlet na Křivoklát“ a razítko vydané u příležitosti parní jízdy. Parní vlak vyjel z 
nádraží Praha Braník v 9.11 hodin  a z Vršovic odjížděl v 9:25. Další zastávkou byl Smíchov, Beroun a 
Křivoklát. Odpoledne se parní expres vrátil z Křivoklátu v 16.06 hod a do Prahy Braníka (se zastavením na 
Smíchově a ve Vršovicích) přijel v 18.09 hod.  
  Obdobná akce se konala již na Velikonoce. Výlet parním vlakem na Křivoklát se konal v sobotu 10.4. a v 
neděli 11.4.  
 
 
 
 
 

Pražská energetika 
 
V  budově Pražské energetiky, a. s. byla otevřena galerie. Pražská energetika tak navázala na tradici výstav, které 
se zde konaly v letech 1998 až 2002.  
  První akcí, která se v listopadu roku 2004 v nově otevřených prostorech konala, byla prodejní výstava obrazů 
Petra Ettlera nazvaná „Jihočeská krajina“. Návštěvníky jistě mile překvapí podoba současné galerie, ale na 
každého příchozího dýchne i pohoda a krása jihočeské přírody, kterou dokázal Petr Ettler přesvědčivě zachytit 
ve svých obrazech. 
  Výstava trvala do 15. ledna. Umělecká galerie PRE je umístěna v prostorách přízemí a suterénu budovy „B“. 
Vstup je z ulice Na Vrších. 
 
 

GE Money Bank 
 

GE Money Bank otevřela  koncem roku 2004 novou  pobočku na Moskevské ulici 34. Otevírací doba je 
od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin. 
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Vršovické knihkupectví 

 

  Ve čtvrtek 9. prosince se konala ve Vršovickém knihkupectví na Moskevské ulici autogramiáda Vladimíra 
Hulpacha; spisovatel zde podepisoval svou knihu „Století Zdeňka Buriana“, která vyšla těsně před  stým  
výročím  narození  výtvarníka  Zdeňka  Buriana  (1905 - 1981).  Tato  publikace  seznamuje s  dílem a životem 
Zdeňka Buriana. A je o čem psát, vždyť tento malíř ilustroval asi 500 knih, kolem 600 knižních obálek, skoro 
1400 olejomaleb nebo přes 14 tisíc perokreseb. Pro dokreslení atmosféry byla v prodejně umístěna i výstavka 
knižních obálek od Zdeňka Buriana. 

  Autogramiáda probíhala mezi 15. a 18. hodinou. Příchozí si mohli donést k podepsání i jiné knihy, které 
Vladimír Hulpach napsal. Za všechny jmenujme třeba: Indiánské příběhy, Indiánské pohádky, Příběhy ze 
Shakespeara, Báje a pověsti z Čech a Moravy (např. díly  Královéhradecko, Liberecko, Střední Čechy), Meč a 
píseň, Ossianův návrat, Pohádkové vandrování po Čechách, Pohádkové vandrování Moravou a mnoho dalších. 
 
 

 
 
      Vladimír Hulpach 
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4) ÚPRAVY OBCE, DOPRAVA, SPOJE. ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
 

4.1) VÝSTAVBA A BYDLENÍ 
 
 
 
    V Praze 10 bylo v roce 2004 v oblasti výstavby docela „živo“. O vzniku Informačního centra územního 
rozvoje Prahy 10 jsem již psal v kapitole o obecním úřadu. Nejdůležitějšími stavebními pracemi byla výstavba 
Carrefouru ve Vršovicích, začátek stavebních prací v Zahradním Městě, stavba Justičního paláce. Nadějně začala  
i stavba fotbalového  stadionu Eden, ale finanční potíže Slavie Praha tuto výstavbu zastavily.  Jak bylo řečeno 
v kapitole o městském úřadě Prahy 10, tak některé stavební počiny vycházejí i z Vršovické radnice. To se týkalo 
29 nových půdních bytů v Limuzské a Černické ulici, které se losovaly na Kubánském náměstí v rámci 
Vánočních trhů. Další desítky bytů, u kterých byla  potřebná částečná rekonstrukce, se přidělovaly pomocí 
obálkové soutěže. Vítězem se stal ten, kdo nabídl nejvyšší první nájemné. 
 
 
 
 
Srovnání vybraných ukazatelů mezi hlavním městem Prahou a Prahou 10 v 1. - 3. 
čtvrtletí 2004 
 

 
 
Hl. město Praha celkem  

 
Praha 10 

BYTOVÁ VÝSTAVBA     
Počet dokončených bytů 4 406 373 
Počet zahájených bytů 4 891 918 
Počet rozestavěných bytů 1) 15 624 1 847 
STAVEBNÍ POVOLENÍ                        
Počet vydaných stavebních povolení  9 731 604 
Orientační hodnota staveb celkem v 
mil. Kč 37 474  
REGISTR EKONOMICKÝCH 
SUBJEKTŮ     

Počet  jednotek v RES celkem 1) 415 105 33 044 
soukromí podnikatelé vč. rolníků a 

osob  
podnikajících podle zvláštních 
předpisů 288 001 23 813 

státní podniky 213 20 
obchodní společnosti 83 602 6 482 
družstva 5 351 425 

 
 
 

Budova radnice Prahy 10 
 
  O zcela nové radnici přemýšlí vedení Prahy 10. V současné době funguje městský úřad Prahy 10 v paneláku 
„Vlasta“, který byl postaven v 70. letech 20. století. Radnice si nechala zpracovat studii, zda budova úřadu se má 
zmodernizovat a zrekonstruovat nebo zda budovu neopustit a nepostavit novou někde úplně jinde. Ale ani jedno 
z obou řešení se neobejde bez velkých investic. 
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Rekonstrukce Rangherky - zámečku 
 
   Rangherka, spíše známá jako zámeček, je důležitou dominantou Prahy 10. V této budově kdysi sídlila jedna z 
prvních pražských předměstských manufaktur, vršovická radnice, farní úřad, škola a jesle, muzeum, opatrovna 
nebo penzion pro Pražany, kteří přijeli do Vršovic za svěžím vzduchem na letní byt. Zámeček nechala vybudovat 
rodina Josefa Rangheriho, která do Vršovic přišla v sedmdesátých letech 19. století. Po smrti Rangeriho jej 
dědici prodali. Navštívila jej řada významných osobností. K nejvzácnějším patřil prezident T. G. Masaryk, který 
přijel do Vršovic 9. března 1930 při příležitosti položení základního kamene zdravotně sociálního a 
lidovýchovného domu.  
  Ještě před dvěmi lety se v na zámečku oddávalo. Od léta 2002 však snoubenci uzavírají sňatky v upravených 
prostorách nedaleko Úřadu městské část Praha 10, v oddělené budově při mateřské škole v Magnitogorské ulici.  
Původně se do rekonstrukce zámečku chtěla pustit sama radnice. Kromě obřadní síně se zde počítalo s jednacím 
sálem zastupitelstva, restaurací v přízemí, kavárnou a terasou v prvním patře, malou výstavní síní a sídlem 
městské policie a reprezentačním salónkem. 
  Nové vedení městské části však kvůli finanční náročnosti celé akce záměr přehodnotilo a začalo hledat 
investora. Původně se totiž na opravu plánovala nižší částka. Investice do zámečku se odhaduje až na dvě stě 
milionů korun, proto jsou jednání s možnými investory tak zdlouhavá. Přitom ještě před dvěma lety se počítalo, 
že rekonstrukce by mohla skončit už v první půli roku  2004; tuto akci by přitom radnice chtěla realizovat co 
nejdříve.  
  

 
                                                      

       Rangherka 
 
 

Bezručovy sady 
 
  Bezručovy sady se nalézají na hranici Vinohrad a Vršovic. Praha 10 zde od října roku 2003 provádí 
rekonstrukci.  V první etapě rekonstrukce Bezručových sadů v roce 2003 radnice vybudovala nové cestičky. 
Došlo k modelaci terénu a dílčím sadovým úpravám. Rekonstrukce má však pokračovat až do jara 2005. Hlavní 
město na pokračování úprav věnovalo další dva miliony korun. Pro letošek odsouhlasil MHMP další milion. 
Městská část Praha 10 proinvestovala  přes 9.5 milionů korun. V roce 2004  zde dosáhly výdaje 4 150 000 korun. 
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Výstavba na Praze 10 
 
 

Výstavba  Justičního  paláce 
 
  Přestavba bývalých kasáren  Jana Roháče z Dubé v ulici Na Míčánkách ve Vršovicích, místo nichž vznikne 
budova Justičního paláce, má skončit v roce 2006. Prostor areálu vymezují ulice Na Míčankách, 28. pluku a U 
Roháčových kasáren. Do budov se přestěhují obvodní soudy pro Prahu 8 a 9 a administrativní zázemí pro 
Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, 8, 9 a 10. V souvislosti se stěhováním soudců se odtud musela 
odstěhovat záchytka, která zde byla několik desítek let. Nyní funguje v nemocnice na Bulovce.  
 
   Nejdříve vybudoval  Metrostav stavební jámu o rozměrech 86 x 97 metrů, z níž pak rostl nový objekt. V půli 
dubnu začala její betonáž i rekonstrukce jednoho z existujících objektů. Architektonické pojetí nového Justičního 
areálu Na Míčánkách je založeno na dvou koncepčních principech: rehabilitaci historických neorenesančních 
budov bývalých kasáren a obnovením jejich stylové čistoty a na dostavbě nové kaskádovité administrativní 
budovy o dvou podzemních a šesti nadzemních podlažích. Jde o čtyři budovy, tři budou rekonstruované a jedna 
úplně nová. V této novostavbě bude nejen parkovací stání, ale počítá se i s dokonalým centrálním bezpečnostním 
velínem pro justiční stráž, prostorami pro ostrahu jednotlivých budov i s celami pro vazebně stíhané, knihovnou 
a studovnou určenou k nahlížení do spisů, kterou bude moci najednou využívat až osm desítek osob.  Bude zde 
umístěno 98 soudních síní (dvanáct velkých a osmdesát šest středních) a také odpovídající počet kanceláří pro 
jednotlivé soudce a státní zástupce. Počítá se  tu se  speciální aukční síní pro 200 účastníků a kanceláří pro styk 
s veřejností. Nebudou chybět také speciální místnosti pro výslech utajených svědků (10). Do jednací síně ve 
vyšších patrech budou vězni přepravováni dvěmi speciálními výtahy. Hrubá podlažní plocha cca 71 000 m². 
Zastavěná plocha cca 8 000 m². 
   Celkové investiční náklady budou skoro dvě a půl  miliardy korun. Ve  stavebním  sdružení Justičního paláce 
jsou firmy Skanska a.s.  a Metrostav a.s. 
   V budově budou pracovat  tisíce lidí, to je jistě klad. Ale na období stavby nebudou v dobrém vzpomínat 
občané bydlící v okolních budovách. Stovka obyvatel z této části Vršovic si stěžovala na hluk ze stavby 
Justičního paláce. Nejen hluk, ale i všudypřítomný prach vadí obyvatelům několika domů v ulicích Ruská a U 
Roháčových kasáren. Zhotovitel však trvdí, že na stavbě je pracovní doba stanovena od 6 do 22 hodin a že 
dodržování pracovní doby kontroluje technický dozor investora. Navíc dodržování limitů hlučnosti a prašnosti 
kontroluje státní stavební dohled, který žádnou chybu neshledal. Obyvatelé však  tvrdí, že časy jsou 
překračovány, a to i o svátcích. Stavební firmy  tedy alespoň částečně vyslyšely stížnosti lidí a obyvatelům domů 
U Roháčových kasáren nabídly montáž silikonového těsnění do vnitřních křídel oken. Stalo se tak  po deseti 
měsících stavby. To například  investor nákupního centra v Edenu zahájil jednání o výměně oken obyvatelům 
okolních domů ještě před započetím stavby. Radnice desáté městské část chtěla pomoci obyvatelům tím, že jim 
nabídla náhradní ubytování v penzionu. Nikdo však této nabídky nevyužil. 
 
 
  
 

Nákupní centrum EDEN 
 
   Ve Vršovicích u ulic Vršovická a U Slavie se stavěl komplex Centrum Eden s hypermarketem Carrefour. 
Budova má být polyfunkčním centrem, který v sobě zahrnuje prostory obchodní, tj. dvoupodlažní hypermarket 
Carrefour, obchodní pasáž s butiky, foodcourt (náměstí se soustředěnými restauracemi a rychlým občerstvením), 
další obchodní plochy, multikino s cca 10 sály, a univerzální administrativní plochy. Komplex bude nabízet 
potřebnou kapacitu podzemních parkovacích míst, jedná se o 850 stání.  
 Součástí řešení budou zelené plochy, parková úprava s vodními plochami v části přiléhající k Vršovické ulici a 
k dosavadnímu kulturnímu domu Eden. Dále bude parkově upravená plocha u ul. Kirgizská, plocha přiléhající k 
tenisovým kurtům a k tělesu ČD, doprovodná zeleň podél ul. U Slavie a Vršovická a střešní zeleň na objektu 
OKC Eden. Zeleň je navrhována tak, aby plnila veškeré požadované funkce, tj. estetickou, ekologickou, 
mikroklimatickou, hygienickou aj. Charakter výsadeb respektuje požadavky na snadnou údržbu. Rostlinný 
materiál byl druhově volen s ohledem na imisní zátěž řešeného okolí a na stávající i předpokládané ostatní 
podmínky. 
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   Součástí výstavby centra bude i zřízení dvou světelně řízených křižovatek, a to Vršovická-Kodaňská a U 
Slavie-Vladivostocká. 
   Zprovoznění OKC Eden mělo být  ve dvou etapách. První etapa měla být v listopadu 2004, kdy měl fungovat 
dvoupodlažní hypermarket a druhá etapa by měla začít sloužit návštěvníkům začátkem března 2005. Vše se 
nakonec posunulo a centrum Eden se otevřelo až v březnu 2005. 
 Plocha areálu OKC Eden je cca 41 000 m².  Plocha zeleně: cca 14 150 m2 v úrovni přízemí, cca 5 900 m2 na 
střeše. Vodní plocha: cca 1 000 m². 
 
   Podle výsledků šetření je Praha schopná pojmout ještě další obchodní komplexy, neboť na jednoho obyvatele 
metropole připadá nejmenší podíl obchodní plochy ze všech větších měst republiky. Zatímco na tisíc obyvatel 
hlavního města  připadá 427 čtverečních metrů moderních prostor nákupního centra, tak v případě Brna to je na 
tisíc obyvatel 507m², v Ostravě 513 m², nebo v Plzni 498 m².  
 
 
     Tak to jsou plány, jak má budova Carrefouru vypadat. Ale ne všichni obyvatelé Vršovic se na tuto stavbu těší. 
Díky protestům se výstavba centra Eden zbrzdila. Obyvatelé si stěžovali např., že výstavba tohoto centra zvýší 
dopravní zátěž Vršovic. Proti výstavbě bojovalo, leč marně,  i hnutí Oživení a Občanské sdružení Ateliér.  Jejich 
výhradou bylo, že územní rozhodnutí pro stavbu podle nich nebylo vydáno v souladu se zákonem. Nikdo podle 
nich totiž neprovedl posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Proto se  občanské hnutí obrátilo na vrchní 
soud. Ten jim dal za pravdu a na základě jejich podnětu ministr Němec odejmul koncem roku 2003 na projekt 
územní rozhodnutí.  Mezitím ale bylo vydáno stavební povolení, takže nic nebránilo tomu, aby stavba mohla růst 
přímo před očima. 
 
 

Vršovické nádraží 
 
Nádraží ve Vršovicích má již bohatou historii. Svou první etapu začalo 15. srpna 1872, kdy sem přijel první vlak 
z Vídně přes České Velenice a Tábor. 
  Další význačná událost se stala v roce 1901. Dne 12. června zde totiž projížděl vlak s císařem Františkem 
Josefem I.  O velké události svědčily davy, které se sešly na nádraží. Vlak zde sice nezastovoval, alespoň však 
zpomalil, aby přítomní mohli provolat slávu císaři, který během průjezdu nádražím stál u okna. 
  Budova vršovického nádraží pochází z roku 1882. Nádražní stavba však není v příliš dobrém stavu, proto 
vznikla snaha ji zrekonstruovat a dát ji její původní historickou podobu. České dráhy zadaly vytvoření studie na 
obnovení nádraží Atelieru ISA spol. s r.o, neboť je nádraží ve Vršovicích památkově chráněnou budovou, byl ke 
spolupráci přizván i Pražský památkový ústav. 
  Stavba byla během komunistické éry nevhodně upravována a je snahou této studie vrátit nádraží jeho 
historickou podobu. V šedesátých letech se například vystavěl přední přístavek, který slouží jako odbavovací 
hala. Tato stavba však ruší a zakrývá původní historickou stavbu. 
  V roce 2003, kdy zde probíhala první etapa úprav, byla opravena střecha, krov a strop nad posledním podlažím.  
V roce 2004 se začalo pracovat uvnitř budovy, a to v přízemí. Plánují se také nové rozvody vody, elektřiny a 
kanalizace. V další etapě se pak zrekonstruuje strop v prvním patře, provede se demolice předního přístavku a 
oprava fasády. Budova dostane také nová okna, díky kterým se vrátí historický charakter nádraží. Bude 
dokončena bosáž na fasádě, což je členění fasády do podélných pásů nebo obdélníků, které z ní částečně 
vystupují. Pokladny se po rekonstrukci přemístí do budovy.  
 
  
 

Duhová budova 4D CENTER – PRAGUE 
 

   Na rohu Kodaňské a Kavkazské ulice si nechal státní podnik Chemapol na konci šedesátých let postavit od 
italské společnosti Feal komplex budov. Budova byla dokončena v roce 1972. Tento bývalý  palác zkrachovalé 
společnosti Chemapol v Kodaňské nechali zrekonstruovat dva zahraniční investoři – B.S.R. Europe Ltd. a 
Breccia holding, kteří  budovu koupili v roce 2002 a investovali do ní celkem 3,5 mil euro. Nové centrum pak 
bylo nazváno 4D CENTER – PRAGUE. 
   Po rekonstrukci uvnitř budovy došlo i na její fasádu. K spolupráci byl pozván francouzsko-izraelský umělec 
Yaacov Agama, který je znám svými díly po celém světě.  
  Yaacov Agama pak navrhl novou podobu fasády, která je nyní ozářena duhovými barvami. Vždyť umělec na 
její výzdobu použil přes tři sta barevných odstínů a vytvořil na budově dokonalou iluzi vícerozměrné duhy. 
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Vzhledem k počtu použitých barevných odstínů bude současný provozovatel  budovy společnost Kodaňská 
Office Center usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.  
   Budova na severní straně evokuje teplými barvami pocit a energii léta, naopak na jižní stranu byly záměrně 
použity chladné modré odstíny. Hlavní velká budova představuje jaro a jižní zimu. 
   4D CENTER – PRAGUE je plně vybavené kancelářské centrum, které nabízí celkem 42 tis. metrů čtverečních 
kancelářských ploch. V říjnu, kdy byla budova dokončena,   bylo  centrum zaplněno ze tří čtvrtin významnými 
českými a zahraničními firmami (např. zde sídlí firmy Kodak, Nikon, Osram, CZECH ENERGOSPACE, Gopas, 
NFO-AISA, ACCOR Services CZ a další).  
 
 

Fotbalový stadion Slavie Praha 
 
  Fotbalová Slavia se přibližovala  svému snu o tom, že  bude hrát zase na svém stadionu v Edenu. Nejdříve bylo 
potřeba zbourat starý stadion a na jeho místě postavit stadion nový. Stavba  by měla být podle plánu dokončena 
v říjnu 2005. Všechna místa by měla zakrýt střecha, ale jen přípravné a demoliční práce stojí desítky milionů 
korun. Celá investice  bude stát 1,2 miliardy korun.  Slavia však v roce 2004 řešila tíživou finanční situaci, kdy 
neměla ani na výplaty hráčů. Jelikož se nenašel žádný investor, stavba po většinu roku zůstala nezměněna, takže 
zůstává otázkou, jestli Slavia Praha je skutečně blíže svému snu. Jasné je jedno, že slavnostní výkop 19.  října 
roku 2005  je už jen zbožným přáním. 
  Areál je navržen jako komplex budov a zařízení, který bude sloužit jak pro potřeby fotbalového klubu, tak 
budou nabízeny i další funkce umožňující využití pro širší  veřejnost i soukromé účely. Hlavním objektem bude 
vlastní fotbalový stadion, obklopený ze všech stran konstrukcemi tribun a k nim přiléhajícími prostory pro 
ubytovny, restaurace, konferenční centrum a dále samostatná budova s malometrážními byty pro bydlení 
fotbalových veteránů, která oddělí stadion od plochy tréninkových hřišť. 
  V prosinci roku 2003  došlo k prvním demolicím a stržení prvního stožáru umělého osvětlení. 23.  března se 
v Edenu začala bourat stařičká dřevěná tribuna. Tato činnost byla dokončena začátkem dubna. Kromě ní byl 
stržen i poslední ze čtyř bývalých stožárů umělého osvětlení. 18. května skončily demoliční práce. Odpad ze 
stavby byl částečně recyklován; část využijí firmy, které na projektu pracují, zbytek bude odvezen na skládku do 
pražských Ďáblic.  
   9.  června  nabylo  právní  moci stavební  povolení  na výstavbu  fotbalového  stadionu  Slavie  Praha  a  od  
14. června se v Edenu začalo s přeložkou kanalizace. Jenže pak se vše zastavilo a kolemjdoucí mohli zahlédnout 
jen navozený materiál a občas nějakého dělníka. Situace se do konce roku 2004 bohužel mnoho nezměnila. 
Architekt projektu Martin Kotík to vidí na rok 2006. Musí však být peníze, to by tu pak do roka stadion mohl 
stát. Slavia prý do projektu již investovala 50 milionů korun. Ještě jeden zajímavý údaj - 26. září dostal klub 
výsledky  auditu projektu nového stadionu. Odborníci zjistili, že vložené investice se vrátí za 15 let. 
 
 
  A jak to vlastně vše začalo? Jaká je historie slávistických stadionů ? Historie fotbalové  Slavie v Edenu se 
začala psát v roce 1953, kdy se sem musel tým přestěhovat z Letné. Stará tribuna slávistického stadionu byla 
vybudována na Letné v roce 1948. Poté, co komunistický režim v roce 1950 rozhodl, že Slavia musí pryč, 
tribuna  se stěhovala. Stadion totiž překážel plánům na výstavbu Stalinova pomníku a klub našel nové útočiště ve 
Vršovicích, kam se s ním přestěhovala i hlavní tribuna. Stadion s kapacitou 38 000 diváků otevřel primátor 
Václav Vacek a v prvním zápase Slavia remizovala 1:1 s Olomoucí. Gól domácích dal tehdy čtyřicetiletý Josef 
Bican. 
  O novém slávistickém stadionu se uvažovalo na konci 60. let. Stavba byla na spadnutí v 80. letech, ale nenašly 
se potřebné finance. V roce 1997 ve veřejné soutěži byly vypracovány zátěžové studie na výstavbu stadionu. 
První cena ale nebyla nikomu udělena. V roce 2000 je projekt nové arény  zadán architektonickému ateliéru 
Omicron-K, v jehož čele stojí hlavní architekt stadionu Martin Kotík. 13. května 2000 hrála Slavia  poslední 
ligový zápas v Edenu, střetla se  s Českými Budějovicemi. Pak již následovalo  „ slávistické vyhnanství“ na 
Strahovský stadion Evžena Rošického. A to už jsme v roce 2003. V červnu předal stát pozemky v Edenu Slavii. 
V říjnu žádá klub o stavební povolení. 
15. prosince je zahájena již zmiňovaná  demolice starého Edenu.  
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     Bourání stadionu Slavie 
 
 
 

Výstavba nových bytů: 
 
  V Praze 10 vyrůstají nové byty např.:  v Havlíčkových sadech u Vršovické ulice, v bývalém vinohradském 
pivovaru na Korunní třídě, vzniká bytový komplex Nové Zahradní Město, staví se obytný soubor Ve Slatinách, 
uvažuje se o výstavbě na malešické stráni nebo u polikliniky v Plaňanské ulici v Malešicích. 
 

Obytný soubor Ve Slatinách, Na Vinobraní 
  Bytový soubor se skládá ze čtyř novostaveb izolovaných a provozně samostatných obytných domů umístěných 
mezi ulicemi Na Vinobraní, Ve Slatinách a Ryšánkova. Objekty označené "B" (8 nadzemních podlaží ), "C" (7 
nadzemních podlaží) a "D" (5 nadzemních podlaží) jsou ve tvaru zlomeného obdélníku, výrazně orientované ve 
směru jih - sever. Bodový objekt "A", který má 8 nadzemních podlaží, tvoří výškovou dominantu souboru. 

  V podzemním podlaží budou umístěny garáže, které budou u dvou objektů částečně rovněž v 1. nadzemním 
polozapuštěném podlaží, kde budou i ateliéry. Ateliéry budou spolu s byty ještě v části 2 nadzemního podlaží. 

  Hrubá podlažní plocha je 16 240 m². Počet bytů je 233 a 21 ateliérů. Byty jsou různých velikostí, od malých až 
po rozlehlé 5+1.  Počet parkovacích stání je 221, z toho 39 je povrchových a 182 je podzemních. Ceny se 
pohybují od 29 000 Kč/m² do 48 000 Kč/m².  
 
  Stavět se začalo již v půli roku 2004 a lidé se budou moci nastěhovat na konci roku 2005.  Staví zde České 
nemovitosti. Zhotovitel je Unistav. 
 
 

Nové Zahradní Město 
 
   V červnu začala  vedle Botiče v Praze 10 – Zahradním Městě výstavba velkého bytového komplexu. Nové 
Zahradní Město vyroste v ulici Práčská v blízkosti nákupního centra Park Hostivař. Bytový areál odděluje potok 
Botič od chráněného území a přírodního parku s vodní nádrží Hostivař. V těchto místech stávalo dříve  
zahradnictví. Do tří let by zde mělo vyrůst přes 1200 zděných bytů. Jde o největší bytový komplex projektovaný 
v České republice po roce 1989. 
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   Projekt počítá  se třemi etapami. První má být uzavřena závěrem roku (v prosinci) 2005, kdy by mělo být  
dokončeno kolem 550 bytů. Všechny práce by měly skončit v roce 2006. Již v únoru 2004 bylo prodáno přes 
50% bytů. Nejvíce šly na odbyt menší byty, zejména kvůli ceně. Cena bytů se zde pohybovala již od 27 900 
Kč/m², v bytě 2+ kk o velikosti kolem 70 m² stojí 30 900 Kč/m². Nejlevnější byt stojí zhruba 870 000 korun. Což 
je byt 1+kk o velikosti 27 metrů čtverečních. Naopak nejdražší byt přijde na 7.308.290 Kč, jedná se o 5+kk, 
mezonet 150 m2 s balkonem, terasou a střešní zahradou o celkové velikosti 251 m2. 
   Celkový počet bytů a ateliérů je 756. Domy D (120 bytů) a E (108), jejichž zahájení se plánuje v březnu, by 
měly být dokončeny v říjnu 2006. Ale to jsou vše jen plány. Byty prodává firma Central Group. 
  
  Nové Zahradní Město bude v budoucnu dostupné i metrem. Trasa by měla vést ze Skalky přes Zahradní Město 
na nádraží Hostivař.Plán této výstavby metra je rozpracován do roku 2025. Stanice metra Na Groši nedaleko 
Intersparu by měla být vybudována do roku 2020. 
 
 
 

Nový bytový dům v Přípotoční ulici 
 
  Nový bytový dům byl postaven na rohu Přípotoční a Sportovní ulice nedaleko fotbalového stadionu 
Bohemians. Společnost Central Group dokončovala v prosinci jejich výstavbu. Jedná se o atypický, moderně 
řešený šestipodlažní dům ve tvaru kříže. Obytný dům tvoří 125 bytů s dispozicemi 1+kk až po luxusní prostorné 
byty 5+kk s terasami. Byty jsou přitom o velikosti od 53 do 135 metrů čtverečních. Ceny se pohybují od 36.900 
Kč za m2 . Za nejlevnější byt zaplatí  klienti  1.582.141 Kč  korun včetně nadstandardního provedení (atelier 
1+kk, 28 m2).  Nejdražší byt stojí  7.420.751 Kč, jedná se o nadstandardní provedení, sklep a parkovací plošina 
(5+kk, 132 m2 s terasou 31 m2). Stání v podzemní garáži přijde na 210,6 tisíce korun. V přízemí bude sauna a 
posilovna. 
 
 
 

Rezidence Havlíčkovy sady 
 
  Pod Havlíčkovými sady (pod „Gröbovkou“), mezi Botičem a Vršovickou ulicí vznikal v roce 2004 komorní 
obytný soubor městského charakteru s malou obchodní pasáží ve které bude kavárna, restaurace, kadeřnictví, 
prodejna potravin, fitness, plavecký patnáctimetrový bazén se 4 drahami, sauna, solárium, místnost pro masáže a 
další služby. Tyto obchodní aktivity a služby budou v přízemí.  
  Obytný soubor  má být  tvořen 7 – 8 podlažními domy. Celkem  zde má být kolem 120 bytů různých velikostí 
od 42,5 do 190 m2. Řada z bytů bude mít k dispozici vlastní terasy. Součástí výstavby budou i venkovní zařízení 
pro aktivní trávení volného času, např. dětské hřiště. Počet parkovacích stání bude  232. Z toho povrchová je 52 
a podzemní 180. Zastavěná plocha má být  cca 5 000 m², komerční plochy  pak 3150 m². 
  Termín dokončení výstavby byl  původně červen 2004. Později se udávalo září 2004, ale na stavba nakonec 
byla dokončena ještě později.   
  

 
 
 

Projekt Nový Bohdalec 
 

  Rezidenční projekt Nový Bohdalec je situován přímo pod Bohdaleckým kopcem v Praze 10. Celý areál je 
navržen jako částečně uzavřený obytný blok navazující na řadu obytných domů v Elektrárenské ulici. 
 Samotný projekt, který zabírá plochu 8.000 m2 se skládá ze čtyř obytných bloků. Bloky A, B a C jsou 
novostavby a blok S vzniká přestavbou stávajícího objektu. Celkem Nový Bohdalec nabízí 233 bytových 
jednotek a 205 garážových stání. 

  Objekty A, B, C se sestávají především z malometrážních bytů o jedné nebo dvou obytných místnostech. V 
posledním ustupujícím podlaží se pak nacházejí byty větší velikosti (až 4+kk) s terasami o celkové výměře až 
127m2. V bloku C jsou v přízemí směrem na západní stranu umístěny byty s terasami, které jsou lemovány 
betonovými truhlíky pro výsadbu zeleně. 
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  Blok S vznikne přestavbou a nástavbou současného skeletu. V přízemí jsou ve dvou podlažích umístěna 
garážová stání. Bytové jednotky se budou nacházet v horních dvou podlažích a v jednom přistavěném, 
ustupujícím. Dispozice je tvořena jako pavlačová s orientací bytů k jihu a pavlačí na sever. Byty ve třetím 
podlaží mají konstrukční výšku téměř 4 metry a nabízí tak originální vnitřní řešení s možností vestavby patra a 
tím vytvoření mezonetu. 

   Nejmenší byt je 29 m² a největší byt má velikost 127 m². Termín zahájení byl březen 2004 a dokončení se 
plánuje na  podzim 2005. Cena za m² je od 28 000 Kč. Cena bytu 2+kk (47 m2 + 3 m2 balkon) je 1 786 121 
korun. Generálním dodavatelem stavby projektu Nový Bohdalec je společnost SEFIMOTA a.s. Investorem je  M 
– Invest Bohdalec a.s. a byty prodává realitní kancelář  Lexxus. 

 
  

Korunní Dvůr 
  Areál Korunního dvora, bývalého Měšťanského pivovaru,  se nachází při ulici Korunní, je umístěn v Městské 
památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. 

  Pivovar, který byl zakomponován do jednotné blokové uliční zástavby činžovních domů z přelomu 19. a 20. 
století, v roce 2000 vyhořel. Uvnitř areálu bude vytvořen obytný komplex sedmi nových bytových domů, max. 
desetipodlažních, s posledním patry ustupujícími, původní budovy budou zrekonstruovány pro obchodní a 
administrativní účely, v přízemí a v 1. suterénu bývalé sladovny budou komerčně využívané plochy. Z nových 
bytových objektů budou tři soliterní a čtyři budou vytvářet novou blokovou linii rovnoběžnou se stávajícím 
křídlem do ulice Korunní a vymezující prostor nového vnitřního náměstí. 

  Budovy budou umístěny v zeleni, která pohledově navazuje na přilehlý park. Výška objektů nepřevyšuje 
komíny věží stávající sladovny. 

  Zastavěná plocha je plánována 12 930 m². Počet bytů má být 250. Počet parkovacích stání se plánuje na  488 
míst. Z toho povrchových stání bude 22 a podzemních 466. Tato místa  k stání jsou plánována pro  obyvatele i 
návštěvníky. 

   Průběh stavby 1. fáze projektu. V únoru 2003 bylo získáno stavební povolení. V dubnu bylo zahájeno 
výběrové řízení na výběr hlavního dodavatele stavby. V říjnu 2003 se začalo se stavbou. V létě 2005 by se pak 
měla dokončit výstavba 1. fáze projektu. 

 

Bytový dům Ruská 
 
    Bytový dům v Ruské ulici tvoří  svým objemem a tvarem přechodný prvek mezi řadovou zástavbou a 
solitérními objekty v okolí. Horizontální tvarování spočívá v ustupování podlaží - 4. nadzemním počínaje a 
vrcholícím asymetricky umístěnou hmotou bytu v 6. nadzemním podlaží. Plasticita fasád je tvořena balkony a 
lodžiemi. Hlavní vstup je z Ruské ulice, parkování je řešeno částečně v 1. podzemním podlaží (19 garážových 
stání ), částečně na pozemku (11 garážových stání, z toho 2 pro občany se sníženou schopností pohybu). Celý 
společný prostor budovy je řešen jako bezbariérový. V domě bude 24 bytů a jsou navrženy byty kategorie 2+1 až 
4+1. Zahrada ve dvoře bude přístupná pro všechny obyvatele. 

 

Viladům Strašnická 
  Společnost Kadlec, realitní kancelář, s.r.o. připravuje výstavbu viladomu v Praze 10 - Strašnicích, v Mrštíkově 
ulici. V domě bude pouze 6 bytů o ploše 57m2 až 78m2, parkovací stání v podzemním podlaží a uzavřená 
zahrada, zaručující soukromí a klidnější bydlení. Dům bude mít tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Ke 
každému bytu náleží balkon nebo terasa. Stavební povolení na výstavbu domu bylo vydáno 8. října 2004. 
Dokončení stavby a kolaudace se plánuje na konec  roku 2005. 
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Malešická stráň 
 

 Malešickou stráň staví M.S. stavební s.r.o.( Vršovická 37, Praha 10) a STANO Praha a.s. v území ležícím mezi 
Malešickým parkem a nedalekým lesoparkem s travnatými plochami. Na celém území by mělo vzniknout cca 
200 bytů a 45 rodinných domků. Kostru návrhu tvoří oblouk čtyřpodlažních bytových domů, které procházejí 
podél Malešické ulice a přecházejí k Rektorské ulici. Za nimi pak mají vzniknout rodinné domy. Jednotlivé řady 
domů jsou proloženy pásy zeleně. V přízemí domů Malešické ulice jsou umístěny obchody. 

  V  první etapě vzniknou dva objekty (M1 a M2), v kterých je umístěno 56 bytů a atelierů. Budovy  jsou 
čtyřpatrové, horizontálně členěné. Dále jsou zde k dispozici garáže a garážová stání. Pět bytů je navrženo jako 
bezbariérové, dva jsou navrženy se specielním vybavením pro tělesně postižené. Ceny se pohybují od 49.000 do 
55.000,-Kč/m2(cena je bez DPH). Garážové stání stojí  300.000,- Kč+DPH, parkovací stání na pozemku 
100.000,- Kč (také plus DPH). 

  Výstavba v této části Malešic však nepotěšila obyvatele přilehlých ulic – Bakalářské, Rektorské a dalších. 
Argumentují tím, že když si před pár lety kupovali stavební parcely, tak v územním plánu byly v této lokalitě 
plánované vilky nebo  rodinné domky. Bylo tedy založeno Občanské sdružení Malešická stráň a spolu s 
Občanským sdružením Malešice a AŽP jsou proti této výstavbě. Občanské sdružení sestavilo i petici a sbírá 
podpisy občanů.  

  

Bytový dům u Aleje 

  Umístění bytového domu U Aleje je mezi ulicemi Novostrašnická a Brigádníků. Developerská a stavební 
společnost RAMSS zahájila v březnu 2004 realizaci těchto bytů ve Strašnicích. Ustupující patra odlehčují hmotu 
objektu, jejich slícování s fasádou mezi balkony a prolomení střední části ustupujících pater vytváří dojem dvou 
svébytných věží, které však díky výrazným balkónovým partiím nepůsobí nijak mohutně ani vysoce. Dispoziční 
řešení vedlo k vzniku převážně dvou a tří pokojových bytů. Jedná se o 36 bytů ve 2 sekcích s výtahy. Byty jsou 
od 2+kk až po 4+kk, velikostně je to od 54 - 95 m². Všechny byty mají balkony či terasy. Cena za m² se 
pohybuje od 39 600 Kč. Termín dokončení a nastěhování je v září 2005. 

  

 

Bytový dům Slunečnice 

  V listopadu 2004 byla zahájena stavba polyfunkčního domu Slunečnice na Zahradním Městě, stavební povolení 
nabylo právní moci 29. září 2004. Dům bude umístěn v Praze 10, v centrální oblasti Zahradního Města. Na jednu 
stranu bude tvořit ukončení centrálního prostoru při Jabloňové ulici, na druhou stranu bude obrácen do parku. 
Dokončení se plánuje na říjen roku 2005. Investorem je System – Pro invest spol. s r.o., zhotovitelem je Benti 
spol. s r.o. 

  Objekt obloukového tvaru má 12 podlaží, přičemž od 10. podlaží začínají patra ustupovat a půdorys domu se 
tak zmenšuje. Hlavní vstup do domu je v ose domu z jihu. Dům má rozměrnou vstupní halu s recepcí, vertikální 
spojení je řešeno jedním komunikačním jádrem, které obsahuje schodiště a dva rozměrné výtahy.  V přízemí 
jsou umístěny komerční prostory. Od druhého podlaží výše jsou v objektu umístěny byty různých velikostí - 
větší byty v horních podlažích mají rozměrné terasy. Ve dvou podzemních úrovních je umístěno parkování. 
Vjezd je napojen na Jetelovou ulici. Parkoviště je přímo přístupné z domu. Celý dům je bezbariérový - vstupní 
rampa, rozměrný výtah, vyhrazené parkování. Konstrukce je železobetonová s betonovými stropy.  
 
 
 
  Že jsou všechny nově stavěné byty budovány v klidné lokalitě a se super spojením je asi zbytečné psát ! Tak 
se to totiž píše na stránkách příslušných firem. 
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Obytný dům na rohu Ruské a Vlašimské 

 
  Na rohu Ruské a Vlašimské vyroste nový obytný  dům a podzemní garáže pro jeho obyvatele. Výstavba začala 
začátkem listopadu. Nejdříve proběhlo bourání přibližně deseti přízemních garáží a kácení stromů. Tato činnost 
předcházela samotné stavbě. Investor původně požádal o vykácení několika desítek stromů. To mu však nechtěl 
odbor životního prostředí vršovické radnice povolit. Proto se udělal kompromis a zmenšily se podzemní garáže, 
čímž se  zachovaly nejhodnotnější stromy. Vykáceny pak byly  jen ty ve špatném stavu.  Na garážích budou 
dokonce zasázeny nízké dřeviny.  Aby se zachovaly stromy, tak se posunul i vjezd do podzemí. Takže dnes je 
vjezd nakreslen v polovině dotyčného pozemku.  
 

 
Výstavba na Praze 10 ještě jednou 

 
 

Pojmenování nových ulic 
 
   Rada hl. m. Prahy schválila koncem roku názvy veřejných prostranství na území hlavního města. Jde celkem o 
patnáct nových pojmenování ulic a veřejných prostranství. Na Praze 10 to jsou ulice Novobohdalecká a U Slatin. 
Ulice Novobohdalecká navazuje na staré místní pojmenování Bohdalec. Vychází jižním směrem z ulice Pod 
Bohdalem I, východně od křižovatky s ulicí Pod Bohdalem II, vstupuje do ulice Nad Vršovskou horou. Ulice U 
Slatin vychází z místních přírodních podmínek a navazuje na podobně znějící ulici Na slatinách. Tvoří kolmou 
příčku mezi Novobohdaleckou a Elektrárenskou.  
 
 

Socha svatého Václava 
 
   Na Svatováclavských slavnostech, které se konaly 25. a 26. září, byla představena v kostele sv. Václava na 
Čechově náměstí socha sv. Václava.  Jednalo se pouze o předlohu, skutečná by byla téměř pět metrů vysoká a 
mohla by již za dva roky zdobit věž tohoto kostela. Tento vršovický kostel svatého Václava navrhl  architekt 
Josef  Gočár a již ve svých projektech plánoval, že se na připravený výstupek umístí socha tohoto patrona České 
země. Leč do dnešního dne se tato jedna z nejvýznamnějších moderních staveb ve městě sochy nedočkala. 
  Autorem plánované sochy je pětadvacetiletý sochař Jakub Vlček, který na soše svatého Václava pracuje téměř 
dva roky. S umístěním Vlčkovy sochy na přední stranu věže souhlasí také zástupci radnice Prahy 10. Vše ale 
nyní závisí na tom,  kolik bude výroba skulptury stát.  
 
 

SAZKA ARENA 
 
  Důležitou akcí, která částečně souvisí s Prahou 10, bylo slavnostní otevření Sazka Areny, které proběhlo 
v sobotu večer 27. března. Akce se konala za účasti mnoha slavných osobností z oblasti sportu a politiky, včetně 
prezidenta Václava Klause, který halu slavnostně otevřel. Sazka Aréna byla vybudována z důvodu konání 
světového šampionátu v ledním hokeji, který se konal v roce 2004  v Praze. 
  Hala přitom původně měla stát na Hagiboru v Praze 10. Investorem měla být finská společnost MultiAreena. 
Bohužel, z důvodu nejasností kolem pozemků se našlo náhradní řešení a hala se postavila na pozemcích Prahy 9. 
  S Hagiborem (jedná se o pozemky mezi Vinohradskou, Počernickou a Izraelskou ulicí v Praze 10) se však 
začalo počítat na novou sportovní akci. Plánuje se, že by zde do čtyř let mohlo vyrůst víceúčelové zařízení pro 
pět tisíc lidí.  
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Trocha statistiky 
 

 Volné byty. V Praze bylo v červenci 54 tisíc volných bytů. Takřka 7 tisíc jich má Praha 4. Kolem 5 tisíc jich 
je  na Praze 10 a v Praze 8, v Dejvicích a na Smíchově. 

 
 Ceny bytů za m² v roce 2004. Jedná se o průměrné ceny bytů. Čísla  jsou v Kč za metr čtvereční plochy 

bytu. Nejdráže je na  Malé Straně  a to v rozmezí od 110 do 200 000. Na druhém místě je Staré Město s 90 
000. Na nějakém dvanáctém místě by byly Strašnice s 34 000 za m². 

 
 Pronájem bytů  v Praze. Na Praze 4 a Praze 5 se za byt 2+kk o velikosti 50m² účtuje kolem 10,5 

tisíce.Praha 7  se pohybuje v ceně 14 – 15 tisíc. Na Praze 9 se  sežene takový  byt za 9 tisíc. A na Praze 10 si 
musíte připravit mezi 10 a 11 tisíci. 

 
 Prognóza vývoje volných prostor není optimistická. Po vstupu ČR do Evropské unie kleslo v Praze nájemné 

kanceláří. Důvodem je, že mezinárodní společnosti, s jejichž příchodem investoři počítali, se do České 
republiky zatím nehrnou. Nejvyšší nájemné se platí v centru. Malý zájem je mezi klienty o nové 
administrativní budovy v místech, která před dvěma lety zasáhla povodeň. Za posledních půl roku stoupla i 
plocha nepronajatých kanceláří. 

 
Průměrné nájemné v roce 2004 v  pražských kanceláří 
(v eurech za metr čtvereční měsíčně) 

 
Centrum, Praha 1     17,5 – 20 
Praha 2      13 – 16 
Praha 3 a Praha 10      11 – 15 
Karlín      13 – 15 
Vysočany      11 – 13 
Praha 4      10 – 14,5 
Pankrác, Budějovická     14,5 – 15,5 
Smíchov      14 – 15 
Nové Butovice      12,5 – 13,5 
Praha 6       10 – 15 

 
 Výstavba nových bytů v prvním čtvrtletí roku 2004. Téměř každý pátý byt z 6099 bytů, které byly 

v České republice dokončeny v letošním prvním čtvrtletí, se nachází právě na území Prahy.V Praze bylo 
letos do konce března dokončeno 1262 bytů.  Nejvíce bytů v Praze bylo dokončeno v městské části Praha 
10, kde bylo do užívání předáno 304 bytů.  V Praze 8 a Praze 6, vzniklo 223 s 173 bytů. Naopak v Praze 3 
vzniklo jen pět nových bytů.V městských částech Praha 6, 8 a 10 se začalo nejvíce bytů stavět. Stavebníci 
zahájili stavbu 1176 bytů, z toho nejvíce na Praze 10, kde se začalo stavět 243 bytů.  

 
 Výstavba nových bytů na Praze 10 od ledna do září 2004. Vysoká čísla vztahující se k výstavbě bytů jsou 

zase z Prahy 10, jedná se o 918 bytů a z toho je 858 v bytových domech. Stavělo se hlavně v Zahradním 
Městě a ve Vršovicích. 

 
 
 

 
O čem se mluví, aneb co se plánuje na Praze 10 

 

TESCO u sídliště Skalka 
 
 
   Poblíž Přetlucké ulice se plánuje obchodní centrum TESCO. Městská  část Praha 10 proti stavbě nového 
obchodního centra TESCO nic nemá, ale  připomínky má k záchytnému parkovišti, že u hypermarketu má být 
čtyřpatrové záchytné parkoviště systému P+R, kde by bylo místo pro tři sta aut. Ke stavbě tohoto parkoviště se 
zavázala společnost Tesco, která by tu měla mít svoje obchodní centrum. Parkoviště by mělo být nedaleko 
obydlených domů. Praha 10 proto  chce, aby se u hypermarketu tak velké parkoviště P+R nestavělo, ale namísto 
toho se rozšířilo současné parkoviště P+R na Skalce, přímo u stanice metra, kam se nyní vejde sto aut. Stavbu 
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nového parkoviště sice připravuje magistrát, konkrétně Technická správa komunikací, ale souhlas Prahy 10 je 
důležitý pro vydání stavebního povolení. Bez něj se nemůže začít stavět. Jenomže bez parkoviště zase nebude 
moci Tesco postavit hypermarket.  
 

 

Víceúčelová stavba od České typografie 
 
   Výstavba moderních víceúčelových budov je plánována na pozemcích v Praze 10 – Michli, kde dosud stála 
budova polikliniky Českých drah.  
   České dráhy upustily od dokončení podnikové nemocnice na počátku 90. let. O rozestavěný objekt, který 
zůstával v nezměněném stavu skoro 14 let, měla zájem i radnice Prahy 10. Hodlala jej využít pro zřízení léčebny 
dlouhodobě nemocných a z části chtěla vybudovat startovací byty. V roce 2001 proto požádala Ministerstvo 
dopravy, Ministerstvo financí a Úřad vlády o převod nemovitosti na městskou část. Fond národního majetku, ale 
ke konci roku 2002 vyhlásil veřejnou soutěž na prodej pozemků a stavbu, v níž vyhrála  Česká typografie. 
 Prvním krokem bylo vyhodnocení studie využitelnosti rozestavěné stavby. Ukázalo se, že je velmi 
problematické. A to jak z konstrukčního hlediska, tak i vzhledem k nevhodným dispozicím objektů. Měly totiž 
pouze 50 % využitelnost ploch.  Proto se přistoupilo k  demolici celé monstrózní stavby. 
   Společnost  Česká typografie zde chce vystavět víceúčelovou stavbu. Plánuje zde postavit přibližně 320 bytů 
ve čtyřech domech. Dva z nich by měly mít až patnáct pater. To se radním vzhledem k okolní zástavbě nelíbí, ale 
jednání jsou zatím na počátku, vše může dopadnout úplně jinak. 
 
 

Trojmezí 
 
  Oblast rozprostírající se na rozhraní Prahy 10, 11 a 15 je označována jménem Trojmezí. Na tomto místě má 
v budoucnu vzniknout  moderní čtvrť. Nejdříve se ale musí vyřešit doprava. Teprve tímto krokem se dá 
pokračovat v této variantě.  Možnostmi je buď nasměrování tramvaje ze Švehlovy ulice, nebo ze Spořilova. 
Další možností je prodloužení metra A přes Zahradní Město do Hostivaře.  
   Území zahrnuje oblast 250 až 300 hektarů a leží mezi Záběhlicemi, Hostivaří a Chodovem.  Praha 10 má sice 
největší podíl, ale chce, aby tato část sloužila především sportu, oddechu a zábavě.  V centru Trojmezí by 
městské části rády viděly velký park. Zástavby, ať činžovní nebo rodinné domky, by měly vyrůst kolem. 
 
 

 
SLATINY 

 
  V tomto roce se začala řešit otázka Slatin a  jejich využití. Co se s tímto územím stane, však ukáží až další roky. 
V současné době je však ve Slatinách nouzová kolonie nebo zde fungují zahrádky. Dnes tam sice je voda a 
elektřina, ale plyn a kanalizace  nikoliv.  
Ve dvacátých letech minulého století umožnila Praha legionářům postavit si na městských pozemcích ve 
Slatinách domky a dočasně zde bydlet. Problém Slatin se řeší již od 70. let. Lidé s trvalým bydlištěm dostali 
nabídky na náhradní byty. Někdo se odstěhoval a na místě jejich domků vznikly zahrádky. 
  Nejde ale jen o Slatiny. Celé toto území, jde o trojúhelník mezi vršovickým nádražím k Zahradnímu Městu a 
přes Bohdalec až ke Spořilovu, zaujímá rozlohu cca 150 - 200 hektarů.  V současné době je zde magistrátem 
daná stavební uzávěra, což znamená, že se tu nesmí stavět. Je to přitom jedna z největších stavebních uzávěr 
v Praze. Nicméně konečná podoba studie musí zahrnovat stavby, které už na území stojí. 
 Přibližně pětadevadesát procent tohoto prostoru leží na území  městské části Praha 10. Část pozemků vlastní  
České dráhy.  
  Obec zpracovala deset variant na využití tohoto území. Z nich zatím  nejlépe vychází nová čtvrť, jež pojme až 
35 tisíc lidí.  
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Stanice metra Černokostelecká a další výstavba metra 
 

   Nová stanice metra se plánuje v krajní, západní lodi haly depa metra v Malešicích při ulici Černokostelecké. 
Tato stanice bude koncová a bude využívat manipulační trať ze stanice Skalka do depa metra Hostivař, která se 
nachází na povrchu a dosud sloužila jako provozní linka, po níž vlaky zajížděly do garáží. V areálu stávajícího 
depa u Černokostelecké ulice by tak měla  vzniknout povrchová stanice. Vybudování této stanice umožní 
přesunout autobusové terminály na okraj kompaktní městské zástavby a tím omezit jejich negativní vlivy na 
životní prostředí Prahy 10. Půjde o přesun terminálu městských autobusů ze Skalky a meziměstských autobusů 
ze Želivského. Zároveň bude v předpolí stanice vybudováno parkoviště P+R, kde se plánuje  548 míst pro 
automobily.  
  Předpokládá se stavební délka 1,062 km, provozní délka 1,031 km.  V původních plánech se počítalo, že se 
začne pracovat již v roce 2004 a zprovoznění metra bude v roce v roce 2005. Vše se však  protáhlo kvůli 
soukromému pozemku uprostřed plánované zástavby. Problém se podařilo vyřešit až koncem roku, takže 
výstavba se očekává začátkem roku 2005 a nová stanice by cestujícím měla začít sloužit na počátku roku 2006. 
Toto prodloužení metra by mělo stát přibližně 850 milionů korun.Vzhledem k výši investičních nákladů se 
předpokládá účast státního rozpočtu, neboť tato investice přesahuje možnosti rozpočtu hl. m. Prahy.  
  Díky této nové  stanici se  očekává odlehčení ulic Černokostelecké, Úvalské a Na Padesátém a možnost nového 
využití ploch terminálu u stanice metra Skalka. Nezanedbatelným kladem této studie bude právě zlepšení situace 
z oblasti ekologie. Hlavně obyvatelé v oblasti Skalky by příznivě pocítili úbytek autobusové dopravy, ale i 
odstěhování parkoviště P+R. A tento prostor kolem metra Skalka by pak dostal novou podobu. Radnice  již 
začala přemýšlet co by se zde hodilo, proto zadala  toto téma studentům architektury ČVÚT. Jejich zpracované 
téma „Okolí stanice metra Skalka“ se pak objevilo na výstavě v prostorách Středisko informací o rozvoji Prahy 
10. Co zde nakonec vyroste, zda domy s byty, administrativní budovy, nebo zelené plochy, to se ještě ukáže. 
 
 
   Ale ani výstavbou stanice Černokostelecká by   neměla výstavba a prodlužování metra na naší a v okolí naší 
městské části skončit. Měly by vzniknout stanice Nádraží Strašnice – pod seřaďovacím nádražím mezi ulicemi 
V Korytech a Průběžná, Zahradní Město – v sousedství sídliště Zahradní město- západ, Na Groši – pod Práčskou 
ulicí. Ale to už je vážně hudba budoucnosti. 
 
 

Stanice vlaků v Malešicích, Zahradním Městě a na Skalce 
   Magistrát uvažuje o prodloužení vlaků přes Malešice do Hostivaře. V Malešicích by na ni měla navázat 
připravovaná linka z Běchovic do Malešic, Zahradního Města, Vršovic, Vyšehradu, Smíchova až do Radotína. 
Trasa by měla vést z nákladového nádraží v Malešicích po kolejích, které pak podjíždějí Černokosteleckou ulici, 
směřují podél hostivařského depa Dopravního podniku za sídliště Skalka pod městský okruh, kopírují Jižní 
spojku, pokračují k vršovickému nádraží a odtud na hlavní nebo smíchovské. Vyšehrad se zdevastovanou 
nádražní budovou ovšem nevyhovuje současným předpisům, a tak nezbývá než nástupiště posunout o nějakých  
pár set metrů. Kromě toho by se zřídily nové zástavky Malešice, Na padesátém na Zahradním Městě a   Skalka. 
Nová stanice vyjde řádově na  desítky miliónů korun. V současné době se pracuje na projektu a vlaky by mohly 
jezdit již v roce 2006. 
 
  
 

Malešické sídliště 
 
  První etapa malešického sídliště by měla být dokončena na přelomu roku 2006/2007. Firma České nemovitosti 
by měla do centra investovat zhruba 1,5 miliardy korun. Projekt počítá s šesti polyfunkčními objekty a až s 900 
byty, parkování pro 960 aut. Ústředním prostorem by se mělo stát náměstí s obchody a službami. V přízemí 
budou obchody, první patro bude  patřit službám, jako jsou kadeřník, občerstvení, ale i kancelářím. Teprve ve 
vyšších podlažích budou byty.  
 
  Obchodní centrum bylo místním slibováno od 60. let, ale dnes zde funguje jen jedna Delvita.  V 90. letech 
vypsala vršovická radnice soutěž, ale vítěz nakonec zkrachoval. Dlouho trvalo, než plochu před poliklinikou 
Plaňanská opustil. Ve výběrovém řízení, které se opakovalo, zvítězila společnost České nemovitosti, která  
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vyhrála výběrové řízení ze třech uchazečů, neboť měla nejvýhodnější nabídku. O lokalitu měl zájem i známý 
architekt Vlado Milunič, spoluautor Tančícího domu na Rašínově nábřeží. Jeho návrh se ale porotě nelíbil.  
 
  I zde se někteří občané staví proti nadměrné zástavbě v novém centru malešického sídliště. 
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4.2) SPOJE, DOPRAVA A ÚPRAVY NA PRAZE 10 
 
  V Praze 10 se nacházejí trasy linek tramvají  a autobusů. Zastávky zde má i metro a vlak. Proto se 
během roku naše městská část nevyhne výlukám a změnám jízdních řádů, zapříčiněných opravou kolejí 
nebo novou výstavbou. 
 
 

Výtah pro invalidy na metru Strašnická 
 
  Na zastávce metra na lince A Strašnická byl začátkem roku 2004 vybudován výtah, který usnadní přístup 
invalidům nebo maminkám s kočárky.  
 

Nová noční tramvaj číslo 59 
 
  Noční tramvaj číslo 59 zahájila provoz v noci na první pátek v červenci (z 1./2.7.2004 ) na trase Nádraží 
Hostivař, Koh-i-noor, Náměstí Míru, I. P. Pavlova, Lazarská, Národní divadlo, Újezd, Anděl, Kotlářka a Sídliště 
Řepy. Důvodem zavedení této linky bylo posílení nejzatíženějších úseků současných linek č. 57 (Bílá Hora - 
Nádraží Hostivař) a č. 58 (Sídliště Řepy - Spojovací). Současně budou od 1./2.7.2004 upraveny jízdní řády všech 
nočních linek s cílem zajistit vyšší spolehlivost v přestupních bodech.      

 
 

Oprava vršovického topného kanálu 
 

  Jedna z takových změn vznikla z důvodu opravy vršovického topného kanálu. Opakující se havárie primárního 
topného kanálu Vršovice byly důvodem jeho generální opravy, která v červnu  začala v Litevské ulici - v úseku 
od Vladivostocké po Omskou ulici. Práce v sousedství otočky tramvají číslo 6, 19 a 23  probíhaly v době 
prázdninového provozu, který s nimi počítal při plánování dočasných změn ve vedení jednotlivých tramvajových 
linek. Linka 4 jela  po celé prázdniny po trase Sídliště Řepy – Motol – Kotlářka – Karlovo náměstí – Náměstí 
Míru – Čechovo náměstí – Kubánské náměstí – Strašnická – Želivského – Palmovka – Kolbenova – Hloubětín – 
Lehovec.Linka 6 končila na obratišti Náměstí Bratří Synků. Linky 7, 19 a 23 nebyly v terénu. Od rána 23. srpna 
se vše vrátilo k běžnému provozu. 
   Litevská ulice byla neprůjezdná. Automobilová doprava na Kubánském náměstí se  řídila přechodným 
dopravním značením, které schválil dopravní inspektorát pražské policejní správy.  
  Tyto náročné práce bylo nutné načasovat tak, aby se výměna potrubí uskutečnila v době letní odstávky  
teplárny a dodávky tepla a teplé vody byly omezeny jen minimálně. Díky této opravě horkovodního potrubí byli 
lidé žijící ve Vršovicích v  bytech bez bojlerů nebo kotelen  od 7. července a do  28. července bez teplé vody. 
Veškeré práce byly ukončeny v srpnu. 16. srpna tak např. zmizela z Kubánského náměstí ohrada a byl zasypán i 
výkop, který oplocovala. Investorem stavby byla společnost Pražská teplárenská. a zhotovitelem firma 
SKANSKA CZ. 
 
 

Pokládka optické sítě 
Pokládka optické sítě byla od 7. do 21.června důvodem omezení provozu v několika ulicích ve Vršovicích. Trasa 
výkopů vedla většinou v chodnících, pouze v ulicích Litevská, Volyňská a Novorossijská protínala vozovku. 
Všechny překopy vozovky byly provedeny po polovinách, aby nedošlo k uzavírce. Akce se nejvíce dotkla 
Jakutské ulice, po jejíž celé délce byl veden výkop v jižním  chodníku. Průchod chodců v šíři nejméně 1,5 metru 
však byl stejně jako v ostatních ulicích zajištěn. V místech přechodů pro chodce byly umístěny lávky, přičemž 
důraz byl kladen zejména kvůli přístupu do budovy zdejší základní školy v době voleb. Z Jakutské ulice vedla 
trasa výkopu po obou stranách v krátkých úsecích směrem na jih Volyňskou a Litevskou ulicí. Výkop v jižním 
chodníku  byl  od 7. do 14. června i v Kodaňské ulici v úseku Kavkazská – Moldavská. Zcela okrajově se akce 
dotkla i chodníku v Moskevské ulici před objektem firmy KOH-I-NOOR, kde byl od 14. do 18. června povolen 
zábor o velikosti 5 m². 
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Kamerový systém o průjezdnosti Prahy 
  Pražané i návštěvníci hlavního města si mohou před průjezdem metropolí prohlédnout na adrese 
http://www.kamery.praha-mesto.cz/ , jak vypadá místo, kam se chystají.  Od úterý 13. dubna mezi ně přibyla i 
křižovatka ulic Vršovické a Bělocerkevské u Edenu. 
 
 

Další výluky a omezení na tramvajovém spojení a na silnicích 
v Praze 10 

 
 Tramvaje nejely ve čtvrtek 5. února od 9 do 14 hodin v úseku Vinice – Ústřední dílny DP, neboť se tato trať  

opravovala.  V úseku Vozovna Strašnická – Ústřední dílny DP se dalo požít náhradní autobusové dopravy, 
linku  X-7. 

 
 Od 28. února  do 13. dubna  byla v  úseku od čerpací stanice Aral po Švehlovu  uzavírka jízdního pásu ve 

směru na Štěrboholy. Doprava byla převedena do protisměru s jízdou ve dvou jízdních pruzích v obou 
směrech. Sjízdná rampa do ulice V Korytech a nájezdová rampa ve směru na Štěrboholy byla uzavřena. 
Od soboty 9. dubna odpoledne byly na Jižní spojce v provozu dva jízdní pruhy mezi ulicemi V Korytech - 
Švehlova. Řidiči už nemuseli v tomto úseku přejíždět do protisměru a  mohli už také sjíždět a vyjíždět do 
ulice V Korytech. Rychlé jízdní pruhy v obou směrech zůstaly přes víkend uzavřeny kvůli montáži 
betonových svodidel. 

 
 Výluka tramvají v úseku Karlovo náměstí – I. P. Pavlova, která probíhala od 2. do 31. března 2004, 

ovlivnila i jízdní řády v Praze 10. V tuto dobu, kdy  dělníci měnili koleje, totiž dopravní podnik zrušil linky 
4 a 6.  Linky 22 a 57 byly odkloněny přes zastávku Albertov a Otakarova. Linka 23 byla odkloněna přes 
zastávky Palackého náměstí, Anděl, Kotlářka a Motol na obratiště Sídliště Řepy. 
V úseku Kubánské náměstí – Vršovické náměstí – Náměstí Míru - I.P.Pavlova – Zvonařka mohli lidé využít 
zvláštní linku 32. V úseku Lazarská – I.P.Pavlova – Koh-i-noor   v noci jezdila X-57. 

 
 V rámci první etapy výstavby „Obytného souboru Malešická stráň“ byl od 29.března do 19.dubna omezen 

provoz v Malešické ulici a Rektorské ulici včetně křižovatky s ulicí Malešickou. V té době se  pokládaly 
přípojky inženýrských sítí. 

 
 Při úplné výluce tramvajového provozu  v období od 15.4.2004 do 4.5.2004 probíhala oprava tramvajové 

tratě v ulici Starostrašnická a v křižovatce Starostrašnická x V Olšinách (Vozovna Strašnice – Průběžná). 
V rámci opravy byla provedena výměna kolejového tramvajového vedení ve výhybce na kolejovém 
trojúhelníku jižního vjezdu do vozovny Strašnice, bylo osazeno zařízení na vytápění výměn včetně řídícího 
systému ovládání a bylo provedeno nové vyrovnání a oprava tramvajové tratě v celém úseku. Linka 7 byla 
odkloněna přes zastávky Nádraží Strašnice a Zahradní Město na obratiště Nádraží Hostivař, linka 19 jezdila 
na obratiště Černokostelecká. Spoje 26 a 51 byly odkloněny přes zastávku Černokostelecká na obratiště 
Ústřední dílny DP, noční tramvaj 55 na obratiště Radošovická. Pro autobus 234 se zřídila zastávka Průběžná 
v ulici V Olšinách, na úrovni tramvajových zastávek. Po dobu výluky se přemisťovala nástupní a výstupní 
zastávka Strašnická pro linky 101, 224 a zastávka Strašnická ve směru do centra pro linky 188 a 234 za 
křižovatku s ulicí U Nových vil. V úseku Vozovna Strašnice - Průběžná – Strašnická byla zřízena  náhradní 
autobusová doprava X-7. Doprava na dotčených komunikacích byla provozována dle přechodně osazeného 
svislého a vodorovného dopravního značení. 

 

 Vzhledem k velmi špatnému stavebnímu stavu vozovek v ulicích Záběhlická a Práčská provedla firma 
Pražské silniční a vodohospodářské stavby jejich opravu v úseku od křižovatky s ulicí V Korytech po 
křižovatku s ulicí Hledíkovou. Současně byla provedena sanace pobřežní zdi na Botiči a opraven most přes 
Botič v ulici U Záběhlického zámku. Stavba byla zahájena 13.července a  probíhala ve třech etapách. Po 
celou dobu výstavby byla v celé oblasti omezena automobilová doprava a uzavřen most přes Botič v ulici U 
Záběhlického zámku. Objízdné trasy pro veškerou automobilovou dopravu včetně MHD byly vyznačeny 
přechodným dopravním značením. 30. listopadu začal nový most opět fungovat a řidiči ho mohli opět 
užívat. 

 
 Až do 16. června bylo dopravní omezení v části ulice U Slavie mezi Vladivostockou a Pod Altánem. 

Uzavřen byl pravý jízdní pruh ve směru na Bohdalec. Motoristům sloužil jen levý pruh. Důvodem byla 
výstavba nového obchodního a kulturního centra před kulturním domem Eden ve Vršovicích. (Vyšlo 
v březnu).  
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 Od 18. června se na komunikaci Vršovická až po křižovatku s Kodaňskou změnil dopravní režim. 
S výstavbou OKC Eden tam přibyl odbočovací jízdní pruh pro vjezd a výjezd z podzemních garáží nově 
budovaného komplexu. Omezeni zde byli i chodci. Uzavírka jižního chodníku byla v ulici Vršovická 
v úseku od přechodu před vstupem do budovy „A“ Úřadu městské části Praha 10 až k přechodu před 
křižovatkou Vršovická U Slavie. Tato uzavírka pro chodce trvala až do druhé poloviny měsíce září.  

 Pravý jízdní pruh podél staveniště v ulici U Slavie od křižovatky s Vršovickou směrem na Bohdalec bude po 
celý srpen uzavřen pro dopravu. Do poloviny srpna bude také asi o 50 metrů posunuta zastávka Slavia 
autobusové linky 136. 

  Zastávka autobusu 136  Slavia směrem na Bohdalec byla na přelomu října a listopadu posunuta cca 100 m 
vpřed. 

 
 Od  soboty 19. června  12 hodin, do neděle následujícího dne  15 hodin byl omezen provoz na 
Černokostelecké ulici u křižovatky s ulicemi Úvalská a Limuzská v Praze 10. V úseku se opravoval 
tramvajový přejezd. 

 
 Návštěvníci Svatováclavských slavností na Čechově náměstí si mohli na vlastní kůži ozkoušet změnu 

v jízdním řádu MHD. Od  soboty 25. září až do prvního října totiž nejezdily tramvaje v úseku Koh-i-noor až 
Kubánské náměstí. Linky 6, 7 a 55 ve směru od Otakarovy  končily u Čechova náměstí. Stejně tak linky 22, 
23, 57 a 59 ve směru od Náměstí Míru. Linka 24 ve směru od Karlova náměstí končila v zastávce 
Otakarova, nástupní zastávkou pro ni bylo Náměstí Bratří Synků.  
V úseku Kubánské až Čechovo náměstí byla zavedena náhradní autobusová doprava X-7. V úseku 

Kubánské náměstí až Nádraží Hostivař se zavedla  linka 32, v úseku Kubánské náměstí až Ústřední dílny 
DP to byla linka 37. Pro linky 6 a 7 se zřídila zastávka Čechovo náměstí ve směru Otakarova v zastávce 
autobusu 106. Autobusovou zastávku Koh-i-noor ve směru Kavkazská pro linky 106, 124, 139 a 213 se 
přemístila do Moskevské ulice, před křižovatku s ulicí Kavkazskou. Pro linky 139 a 213 byla zrušena 
zastávka Kavkazská ve směru Želivského. Celá výluka byla z důvodu rekonstrukce křižovatky Kodaňská, 
Vršovická a výstavby centra Eden. 
 

  Z  25. na 26. října byl také  od 22 hodin do 4 hodin přerušen tramvajový provoz v úseku Vozovna Strašnice 
– Želivského, ale pouze v uvedeném směru.Linka č. 11 byla ve směru ze Spořilova, ze zastávky Želivského 
(u Strojimportu), odkloněna přes zastávky Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada na obratiště Vápenka, kde 
končila. Linka č. 19 byla ve směru z Lehovce ze zastávky Mezi Hřbitovy odkloněna na obratiště Olšanské 
hřbitovy, kde končila, nástupní zastávkou byla stanice Želivského (u Strojimportu). Linka č. 26  v úseku Na 
Hroudě – Masarykovo nádraží byla  odkloněna přes zastávky Kubánské náměstí, Koh-i-noor, Náměstí Míru, 
Karlovo náměstí a Václavské náměstí, v opačném směru jela linka po své trase. Linka č. 51 ve směru 
z Divoké Šárky končila na obratišti Olšanské hřbitovy.  
   V úseku Olšanské hřbitovy – Želivského – Vozovna Strašnice – Černokostelecká byla zavedena v denním      
provozu  náhradní autobusová doprava X-11, v nočním provozu v úseku Olšanské hřbitovy – Želivského – 
Vozovna Strašnice – Nádraží Strašnice (nástupní zastávka Radošovická) jezdila náhradní autobusová 
doprava X-51. 
 Důvodem je pravidelná údržba trati a trakčního vedení. 

 
 Kvůli opravě bude od srpna až do října omezena doprava v Černokostelecké ulici. Bude uzavřen severní 

jízdní pás směrem do centra v úseku Sazečská a Limuzská. Automobilový provoz bude veden oboustranně 
jižním pásem až do 16. října.  

 
 V noci  ze čtvrtka 11. na pátek 12. listopadu byl od 20 do 4 hodin přerušen tramvajový provoz v zastávce 

Otakarova, ale pouze ve směru Koh-i-noor. Tramvajové linky do Vršovic byly  odkloněny přes zastávky 
Jana Masaryka a Čechovo náměstí. 

 
 V noci ze čtvrtka 18. na pátek 19. listopadu od 20 do 4 hodin v úseku a ve směru Želivského – Vozovna 

Strašnice nejely  tramvaje. To ovlivnilo  linky 11, 26 a noční spoj 51. Přes den byl v úseku Olšanské 
hřbitovy až Černokostelecká zaveden náhradní autobus X-11. A v nočních hodinách zajišťoval úsek 
Olšanské hřbitovy až Nádraží Strašnice noční autobus X-51. 
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Havárie vodovodní sítě 
 
  Několik havárií vodovodní sítě postihlo obyvatele Prahy 10 v únoru. Byl to hydrant ve Vladivostocké ulici 
mezi ul. U Slavie a Gruzínská, přípojka v ulici K Louži 7, v ulici Limuzská 15 a v ulici Pod Strání 45. 
 
  Obyvatelé části Vršovic byli v úterý 18. května  bez pitné vody. Voda netekla  od 9.00 do 16.00 kvůli měření 
průtoků a tlaků ve vodovodních řadech. Výluka v dodávkách vody se dotkla oblasti ulic Voroněžská, 
Francouzská, Ruská, U Zdravotního ústavu, U Roháčových kasáren, Na Míčankách, 28. pluku, Kodaňská, 
Žitomírská, Madridská, Norská, Francouzská, Donská a Rybalkova. 
 
 29. prosince praskl vodovodní řad v ulici U Slavie.   
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4.3) Životní prostředí - EKOLOGIE 
 

Zvýšení poplatku za popelnice 

  Od ledna se zvětšil poplatek za popelnice o sedm procent. Ceny se každoročně zvyšují, od roku 2001 se jedná o 
38%. Podle ekologů je to důsledek toho, že se u nás odpad  hlavně spaluje nebo skladuje, což je finančně 
náročné. Z odpadu se použije jen 15%. V Praze fungují dvě spalovny – v Malešicích a ve Vysočanech. Pražané 
mohou od letošního roku požadovat, aby k nim popeláři dojížděli šestkrát do týdne. 
 

Městský úřad třídí odpad 
  Sdružení Arnika provedlo na úřadech kontrolu, zda na nich dochází k třídění odpadu. Ekologové tento  
průzkum nazvali „Šetrné papírování“.  Zjištěné údaje pocházejí z dotazníku, který rozeslalo sdružení Arnika v 
listopadu 2003 v rámci projektu „Ekologicky šetrné veřejné instituce“, podpořeného  Nadací Partnerství,  všem 
úřadům městských částí Prahy. Otázka z dotazníku zněla: Mají možnost zastupitelé a zaměstnanci úřadů MČ 
Prahy na svém pracovišti třídit odpady? 
  Výsledkem bylo zjištění, že příkladem jde jen 6 pražských radnic z 16 dotázaných. Ostatní se třídění odpadu 
věnují jen částečně nebo vůbec. Třídění odpadu neřeší ani na českých ministerstvech, výjimkou je MŽP. 
V hodnocení ekologů však uspěla radnice ve Vršovicích. Koše na papír a skartovačky stojí v každém patře. 
Nádoby na plast jsou také rozmístěny po celé budově městského úřadu. 
 
 
 
 

Sběrný dvůr Domeček v Dřevčické ulici  
  Všichni obyvatelé Prahy mohou opět po třech měsících  zdarma odkládat objemný či nebezpečný odpad ve 
sběrném dvoře Domeček v Dřevčické ulice v Malešicích.  Po jednáních s odborem infrastruktury pražského 
magistrátu se podařilo docílit zařazení tohoto zařízení do komplexního systému nakládání s odpady v hlavním 
městě. 
  Ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy mohou od března 2004 zase občané s trvalým bydlištěm na území Prahy 
odevzdávat bezplatně objemnější odpady z domácností, (například nábytek), elektrošrot (pračky, televize, rádia, 
sporáky, počítače, atd.), kovový a dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, stavební suť z bytových úprav 
v množství do jednoho metru krychlového, papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad, včetně sběru lednic.  
  V minulých letech provoz dvora platila radnice Prahy 10 ze svého rozpočtu pět až šest milionů korun. Další dva 
až tři miliony ročně ji stála likvidace černých skládek. Proto se rozhodla, že dál už službu platit nebude, a lidé 
museli za odvážení odpadu ve sběrném dvoře platit. 
  Radnice iniciovala od ledna 2004 zřízení kompostárny. Na Praze 10 je  totiž řada parků a zelených ploch a 
likvidace posekané trávy přišla městskou část asi na dva miliony korun ročně. Tato snaha se podařila ještě v roce 
2004 uskutečnit. 
  Nejdříve byla kompostárna zdárně dokončena a zkolaudována. Vlastník -  Magistrát hl.m.Prahy – vydal na její 
výstavbu 5 509 857 Kč. Díky této dotaci mohla vzniknout první kompostárna na území Prahy. Pak už zbývalo 
vybrat ve  výběrovém řízení provozovatele kompostárny, vyhrála  firma Jena. 
 Pražská kompostárna v Dřevčické ulici byla slavnostně otevřena začátkem října starostou Prahy 10 Ing. 
Milanem  Richterem, zastupitelem Ing. Janem Malypetrem a radním hl. m. Prahy RNDr. Milošem Gregarem. 
 Vítězná  společnost JENA bude po dobu 15 měsíců zajišťovat zkušební provoz kompostárny. Odpad z údržby 
zeleně bude pro obyvatele Prahy přijímán bezplatně. Občané tak sem mohou vozit  i trávu ze svých zahrádek. Od 
podnikatelů si nechá kompostárna za biologický odpad zaplatit. Slevu mají firmy, které pro magistrát nebo 
radnici zajišťují údržbu veřejné zeleně. Biologický odpad se změní ve dvou strojích na kvalitní hnojiva, která lze 
přímo v kompostárně zakoupit. 
 Otevřeno bude v době zimního času od pondělí až do pátku mezi  8:30 a 17. hodinou. V sobotu od 8:30 do 15 
hodin. V době letního času  je provoz kompostárny v pondělí až v pátek prodloužen až do 18 hodin. 
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Jarní úklid 
 
  Komplexní jarní úklid komunikací na území desátého městské části se uskutečnil od 20. dubna do 3. června. 
Bližší informace mohli občané zjistit na radnici Prahy 10, nebo i na internetových stránkách  na adrese 
www.praha10.cz . 
  Jarní úklid komunikací čekal např.  v pátek 28. května ulice Počernickou a Ruskou. V pondělí 31. května pak 
pokračoval  ulicemi Obloukovou, Na Spojce, Orelskou, Holandskou a další.  
 
 

Nejhlučnější lokality v České republice 
 
  Mezi nejhlučnější lokality v České republice patří tyto: Praha 10 – Vršovická , Plzeň – Klatovská, Olomouc – 
Foersterova, Praha 2 – Vinohradská, Ostrava – 17. listopadu. Bohužel je mezi nimi i Vršovická ulice z naší 
městské části. 
  Vnímání hluku je hodně rozdílné. Za hluk je odborníky považován jakýkoliv zvuk, který člověka obtěžuje, a 
pokud na něj působí dlouhodobě, může pro něj znamenat zdravotní komplikace. Mezi ně patří vysoký krevní 
tlak, infarkty i poruchy imunitního systému. Potíže se sluchem má každý desátý člověk. Sluchové vady trápí 
v České republice půl miliónu lidí, ve věku nad 65 let slyší špatně každý čtvrtý. 
 
 
 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů na Praze 10 
 
    Na Praze 10 se koná i svoz nebezpečných odpadů. Jedná se o  baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, 
teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů,olej a tuk (kromě 
jedlého), zářivky, domácí a zahradnické chemikálie, kyseliny, hydroxidy, ředidla, fotochemikálie. Sběr 
nebezpečných odpadů je zajišťován v rámci komplexního systému nakládání s odpady hl. města Prahy 
společností Imp-servis s. r. o. Na Praze 10 probíhal 9. a 10. srpna.  
 
 
 
 

Pilotní projekt sběru kartonů 
 
   Na vybraných stanovištích kontejnerů tříděného odpadu probíhá od 1. listopadu letošního roku pilotní projekt 
sběru nápojových kartonů (obaly od mléčných výrobků, džusů, vína apod.). Ve středu 10.11.2004 proběhl první 
svoz. Sběrné nádoby o objemu 240 litrů označené výraznou oranžovou nálepkou s nápisem „nápojové kartony“ 
jsou na území hlavního města v počtu tisíc kusů. Na Praze 10 jsou  celkem na 78 místech. Do projektu jsou 
zapojeny i sběrné dvory hlavního města Prahy, a to i v Dřevčické ulici. Nápojové kartony, s ohledem na svoji 
životnost a skladovatelnost, jsou oblíbeným obalovým materiálem a co do množství představují výraznou složku 
komunálního odpadu. Jako většinu jiných odpadů je možné i kartonové odpady zpětně zpracovávat, to znamená 
recyklovat. Proto vznikl tento projekt, jehož snahou je ozkoušet, jak se třídění vícevrstvých nápojových obalů, 
tzv. kartonů, osvědčí. Je ale potřeba vhazovat do příslušných sběrných nádob tyto obaly prázdné a vypláchnuté. 
Je potřeba je i kvůli zmenšení objemu odpadu rozmáčknout.  V současné době jsou k dispozici poměrně malé 
nádoby, které jsou sváženy jednou za čtrnáct dní. 
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  Na Praze 10 jsou tato místa s tříděným odpadem. Žlutě jsou označeny stanoviště, kde jsou 
umístěny kontejnery na nápojové kartony. 
 

na takto označených stanovištích jsou umístěny kontejnery na nápojové kartony 
 

Na Praze 10 jsou tato místa s tříděným odpadem. Žlutě 
jsou označeny stanoviště, kde jsou umístěny 

kontejnery na nápojové kartony. 
 
 

Č.st.           Místo stanoviště 
    

1  Moskevská x Náměstí Sv.Čecha 

2  Vršovická (Stadion TJ Bohemians) 

3  U Vršovického nádraží (proti tel.budce) 

4  28.pluku x Na Míčankách 

5  Kubánské náměstí (u rest.Mars) 

6  Ruská 70 

7  Vladivostocká x Amurská 

8  Kirgizská x Vršovická (za KD Eden) 

9  Nad Primaskou x Starostrašnická 

10  Moskevská x Sportovní 

11  Kodaňská x Slovinská 

12  Kodaňská x Norská 

13  Oblouková x Přípotoční 

14  Petrohradská x Ukrajinská 

15  Rostovská (naproti obch.Kniha Mega) 

16  Vladivostocká (proti Karpatské) 

17  Nad Vršovickou horou x Elektrárenská 

18  Francouzská x Donská 

19  Osnická x Pod Sychrovem (u samoob.) 

20  Bohdalecká (u vjezdu do vršov. hřbitova) 

21  U Kombinátu (v zatáčce u kontejnerů) 

22  U Kombinátu x Škvorecká 

23  Dvouletky 8 

24  Brigádníků č. 7 

25  Černokostelecká 10 

26  Nad Primaskou x Za Strašnic.vozovnou 

27  Ke Strašnické x Srbínská 

28  Dürerova 18 (roh s Přetluckou) 

29  Rubensova 18 (roh s Přetluckou) 

30  Rembrantova 16 x Přetlucká 

31  Vyžlovská 52 

32  Přetlucká x Prusická 

33  Žernovská 42 
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34  Kozojedská x Jevanská (trafo) 

35  Křenická x Prusická 

36  V Rybníčkách (u samoobsluhy) 

37  Dobročovická x Kružberská 

38  Dubečská x Nedvězská 

39  Pod strání 22 

40  Průběžná vedle č. 53 

41  Průběžná vedle č. 70 

42  Náměstí Mezi zahrádkami 

43  Jasmínová 2692 

44  Topolová x Jabloňová (Meinl) 

45  Ostružinová x Jabloňová  

46  Sněženková x Topolová 

47  Zvonková x Hvozdíková 

48  Karafiátová x Chrpová 

49  Ostružinová (napr.Poměnkové) 

50  Malinová (naproti Rest.) 

51  Topolová (vedle Sasankové) 

52  Přesličková 

53  Bramboříková 2993 

54  Želivecká x Chmelová  

55  Blatouchová 

56  Oty Pavla x Jesenická 

57  Na Vinobraní x Nad Trnkovem 

58  Ke Skalkám x Přespolní 

59  Mládežnická x Škábova 

60  Práčská x Aubrechtové 

61  Záběhlická (napr.Před skalk.I) 

62  Záběhlická x V Korytech 

63  Ovčárská (na konci ulice) 

64  Plaňanská (před Poliklinikou) 

65  Tuchorazská x Počernická 

66  Bydžovského 

67  Božecká 

68  Vrátkovská x Tuklatská 

69  Hostýnská (u obch. centra) 

70  Hostýnská (před školou) 

71  Nad vodovodem x Skřivanská 

72  Tuklatská x Vrátkovská 

73  Kounická 44 x Vykáňská 

74  Kounická 42 x Vykáňská 

75  Heldova x Niederleho (u trafa) 
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76  Ovčárská x Limuzská 

77  Počernická x Limuzská 
78  Nad Úžlabinou (na kon. u kont) 

79  Přistoupimská (na kon. u kont.) 

80  Chotutická 

81  Počernická 633 (proti Delvitě) 

82  Lipecká 

83  Limuzská x Káranská 

84  U krbu 28 

85  Na Třebešíně (před potravin.) 

86  Mukařovská x Tehovská 

87  Nad Vodovodem 14 

88  Dykova x Řipská 

89  Benešovská x Vlašimská 

90  Litevská x Tulská 

91  U trati x Na spádu 

92  Popovická x Brtnická 

93  Estonská x Hradešínská 

94  Dukelská x Bělocerkevská 

95  U hranic x Na vrších 

96  Průhonická x Vesecká 

97  Sedmidomky (proti autoservisu) 

98  Sámova 9 

99  Vršovická x Oblouková 

100  Arménská x Moldavská 

101  Vršovická x Jerevanská 

102  Murmaňská x Omská 

103  Pod Altánem x Molitorovská 

104  Petrohradská x Sámova 

105  Uzbecká x Magnitogorská 

106  Na Pahorku x Na Sychrově 

107  Bajkalská x Krasnojarská 

108  V Olšinách x V Předpolí 

109  Průběžná x Čestlická 

110  Žernovská x Průběžná 

111  Dubečská x Na polníku 

112  Doubravčická x Štíhlická 

113  Královická x Hájecká 

114  Uhříněvská x Prusická 

115  Olešská x Konojedská 

116  Flájská x Sečská 

117  Nučická (naproti ESOXU) 
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118  Ostružinová x Jahodová 

119  V Korytech x Jetelová 

120  Jesenická (konečná BUS) 

121  Uljanovská (tunel pod Vlastou) 

122  U Záběhl. zámku x Za Potokem 

123  Platanová x Sasanková 

124  Jabloňová č.11 

125  Křenická x Olešská (přístřešek) 

126  Vyžlovská x Jevanská 

127  Krupská  

128  Nučická x Dubečská 

129  Krupská x Voděradská 

130  Jahodová x Karafiátová 

131  Záběhlická č.113 (Dol. chal.) 

132  Ke strašnické 2402/15 

133  Srbínská (mezi I. a II.řadou gar.) 

134  Gutova (park. před autoškolou) 

135  Oravská (mezi domy č.2 a 4) 

136  V Úžlabině č.6 

137  V Úžlabině č.16 

138  Na Univesitním statku (park. u kov.) 

139  Troilova (na parkovišti) 

140  Brigádníků x Dětská 

141  Nosická č. 20 

142  Střemchová x Meruňková 

143  Kosatcová č. 2/1300 

144  Jasmínová č.33 

145  Nučická (přístřešek za kostelem) 

146  Krupská x Nučická 

147  Pod strání č.20 

148  Mokřanská x Rabakovská 

149  Sečská (přístř. za samoobsl.) 

150  Nad Vodovodem č.50 

151  Nad Vodovodem č.59 

152  Útulná 

153  Slunečná x Na Třebešíně 

154  Za Stadionem č. 5 - 7 

155  Hostýnská x Na Vinici x Blatovská 

156  Na Výsluní proti č. 15 - 17 

157  Na Výsluní x Vrbčanská 

158  Na Výsluní x Ve Stínu 

159  Počernická x Hřibská 
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160  Na Třebešíně x Nad Třebešínem I 

161  Na Třebešíně x Nad Třebešínem III 

162  Na Třebešíně x Pod Kapličkou 

163  Na Třebešíně x Pod Viktorkou 

164  Košická x Krymská 

165  U Zdravot.ústavu x Bratří Čapků 

166  Holandská x Žitomírská 

167  28.pluku x Novorosijská 

168  Ruská x Moskevská 

169  Korunní x Benešovská 

170  Na Hroudě x Litevská 

171  Tádžická x Magnitogorská 

172  Orelská x Na Spojce 

173  Ruská x Finská 

174  Rubensova 6 

175  Dětská x Pod Hotelem 

176  Cerhenická (za věžákem) 

177  Na Křivce proti č.72 

178  U Tvrze x Na Universitním statku 

179  Dvouletky 387/1182 

180  Brigádníků (proti č. 161/1431) 

181  Novostrašnická (proti č. 23/852) 

182  Michelangelova (proti č.20/1993) 

183  Plošná v Středová 

184  Pod Altánem 48/2406 

185  U Hráze x Na Hroudě 

186  Charkovská (proti č. 1/445) 

187  Bečvářova (proti č. 8/172) 

188  Hyacintová č. 20/3181 

189  Kodaňská x Moldavská 

190  Vladivostocká x Gruzínská 

191  Na Palouku 

192  Dětská č.1 

193  K prádelně x Záběhlická 

194  Hyacintová x Břečťanová 

195  Černokostelecká 131/2111 

196  Pod Třebešínem x K Červ.dvoru 

    

198  Vladivistocká x Gruzínská 

    

205  Chorvatská  (u schodů) 
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212  Vilová x Pod Rapidem 

    

214  Novorossijská č.1-5 
 
 
  Celkem je na Praze 10 - 195 kontejnerů na plast typu 1100. Na sklo je 42 kontejnerů typu M 1,5 a 153 typu 
Okřínek. 155 kontejnerů typu 1100 jsou na papír a 40 dalších jsou typu Okřínek. 
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5) SPORT. PÉČE O OBYVATELE – ZDRAVOTNICTVÍ, 
SOCIÁLNÍ PÉČE 

5.1) SPORT 
 
 
    Vršovice jsou spojeny s dvěmi fotbalovými týmy, které jsou známy fotbalovým fanouškům a mají i velkou 
tradici. Jedná se o SK Slavii Praha, která bohužel nehraje ve Vršovicích, ale na fotbalovém stadionu na Strahově. 
Druhým týmem je FC Bohemians Praha. Fotbal se však hraje i na jiných hřištích a v jiných týmech Prahy 10. 
Např. oddíl kopané TJ Junior Praha patří  k největším oddílům kopané v Praze. 
    Ale Praha 10 to není jen fotbal. Dalším vyhlášeným sportem je zde hokej a  týmem, který proslavil naši 
městskou část, je HC  Slavia Praha, která v roce 2003 získala titul. V roce 2004 tedy HC Slavia Praha obhajovala 
mistrovský titul. Ve stejném roce však  proběhlo i stěhování ze slávistického stadionu do Sazka Areny. 
  Z dalších organizací, které působí na Praze 10, jmenujme Sokol. Sokol Praha – Vršovice má největší členskou 
základnu v republice. Ale je zde i Sokol – Strašnice a Sokol - Záběhlice. Již zmiňovaná Slavia Praha má i mnoho 
dalších oddílů, které se zabývají jiným sportem (např. házená, volejbal, klub cyklistů a další). A samozřejmě se 
tyto týmy  skládají z týmů mužů a žen, které jsou dále děleny podle věku sportovců. Chce se mi říci, že Praha 10 
je určitě Prahou sportovní. Bohužel, v záplavě všech oddílů a sportovních zaměření jistě nevypíši všechny 
úspěchy, které naši sportovci v roce 2004 vyzískali. Ale pokusím se alespoň o nástin toho co se událo. 
 
 

FOTBAL 
 

SK Slavia Praha a rok 2004 
 
  Vstup do nového roku se Slavii jistě podařil. Vyhrála totiž na domácím, nejlépe obsazeném zimním turnaji na 
umělé trávě, který se konal v lednu  v pražském Xaverově. Ve finále 7. Ročníku Tipsport Cupu porazila po 
vyrovnaném zápase Viktorii Žižkov až na penalty 5:4, když v normální hrací době skončil duel 2:2.  
 
   Po podzimní části byl fotbalový klub Slavie Praha  na čtvrtém místě ve fotbalové lize. Přes podzim klub 
nakoupil Václava Kolouška z Liberce, získal i obránce Miroslava Holeňáka, ale ten přestoupil z Liberce až 
v červenci. Úkol týmu Slavie byl jasný: skončit na jaře v lize na takovém místě, aby pak mohl minimálně hrát 
v pohárové Evropě. 
 
  V úvodním zápase (14. února) jarní fotbalové ligy vyhrála Slavia Praha na domácím hřišti 2:0 nad posledními 
Blšany. Nový hráč Slavie Václav Koloušek v tomto zápase dal svou první ligovou branku v novém působišti. A 
vše se zdálo slibně rozehrané. V 21. kole, které se hrálo 14. března, však na Strahově vyhrála AC Sparta Praha 
0:2. Tím se také Sparta probojovala na druhé místo tabulky I. ligy právě před Slavii.  
  V 23. kole porazila Slavia doma Marilu Příbram 3:0. Hvězdou utkání byl Václav Koloušek, který dvě branky 
dal a navíc si jeho centr srazil do vlastní sítě Mendy. Pak však následovala tři remízová utkání. V 27. kole Slavia 
porazila Olomouc 3:1 a zbavila ji jarní neporazitelnosti. Následné dvě utkání Slavia prohrála. V posledním kole 
sice vyhrála nad Dynamem České Budějovice, ale nakonec to byla jen čtvrtá pozice. Mistrem ligy se stala 
Ostrava. 
  
  V úterý 10. února se od 14 hodin konala v nákupním centru Carrefour na Smíchově autogramiáda fotbalistů 
Slavie. Zúčastnili se ji hráči: Radek Bejbl, Pavel Kuka, Radek Černý a Václav Koloušek, ale  i trenér Csaplár.   
 
  V létě (červenci) se objevily zprávy, že Slavia je v ekonomických potížích. Později to  přiznal i generální 
ředitel klubu Vladimír Leška. Slavia dlužila peníze i hráčům. Vedení však tvrdilo, že se s hráči domluvilo a že 
jsou domluveny náhradní termíny.  

   Nedostatek financí se však dotkl i letního nákupu hráčů, proto do slavistického dresu nepřibylo žádné zvučné 
jméno. Slavia se tak snažila o maximální úspory, neboť zároveň probíhala výstavba nového stadionu v Edenu, 
který financoval  klub ze svého  rozpočtu. Podle slávistického vedení se nic nemělo měnit na tom, že stadion 
bude otevřen v říjnu 2005. V případě potřeby se očekávala pomoc od majitele klubu  - britské investiční 
společnosti ENIC. 
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 12. srpna Slavia Praha vyhrála nad  gruzínským Dinamem Tbilisi 3:1 v 2. předkole Poháru UEFA. V odvetě 26. 
srpna prohrála Slavia na půdě soupeře 2:0, což znamenal její konec v pohárech. 
 
  Ve 3. kole fotbalové ligy  Slavia Praha prohrála v Olomouci a  klesla tak až na 11. místo. Slavia reaguje na 
neúspěchy koupí Jiřího Rychlíka, obránce využitelného i na postu záložníka. Další posily získala Slavia na 
přelomu srpna a září z Dynama Moskva. Jednalo se o hráče Martina Zbončáka a Stanislava Vlčka.  
 Ve 4. kole pak zvítězila Slavia dosud nad neporaženým  Brnem  3:0 a poskočila na šesté místo. Jenže další 
vylepšování postavení v tabulce nenastalo a Slavia se dál pohybovala kolem  sedmého místa. Obrat nastal až v 
12. kole, kdy dokázala Slavia Praha konečně vyhrát i venku. Porazila České Budějovice 1:2. Pak rozdrtila  
Příbram 5:1, kdy Stanislav Vlček dal tři góly. 14. kolo a vítězství  3:0 nad Blšany, dvě branky dává Vlček. 
Následovalo  vítězství nad Baníkem Ostrava 1:0 a Slavia se  dostala  na 4. místo. Poslední kolo hrál  Liberec se 
Slavia 1:1. 
 
  V  ligové soutěži se  fotbalová Slavia čtyřmi výhrami za sebou vyhoupla na čtvrté místo tabulky. Zdálo se, že 
všechny problémy jsou konečně vyřešeny a začíná se blýskat na lepší časy. Ukázal se však pravý opak. Vedení 
mužstva totiž stále dlužilo hráčům peníze a sliby o uhrazení závazků  zůstaly jen sliby. V listopadu hráčům došla 
trpělivost a pohrozili možností, že  zvažují podání  výpovědí pro neplnění smluv. 
   Na to reagovalo představenstvo klubu jednáním  se  zástupci hráčů. Ve  středu 1. prosince se sešli  členové 
představenstva se zástupci hráčů ( kapitánem Bejblem, Kukou, Černým, Gedeonem, Sedláčkem, Kozáčikem a 
Adautem). Na jednání byli přítomni i trenér Josef Csaplár a manažer Josef Jinoch. 
 A tak se ukázalo, že hráči mají vůči vedení neuhrazené pohledávky. U někoho šlo o sto tisíc, u někoho o milion. 
Hráči dostávali jen základní plat bez prémií, které přitom u fotbalistů tvoří hlavní příjem. Slavia však nedlužila 
jen svým hráčům. Bývalý trenér Beránek vysoudil u arbitráže 2 miliony korun, které neměl zaplacené. Fotbalová 
Slavia stále dlužila i zhruba 6 milionů Liberci za přestup Kolouška nebo Teplicím za Vachouška. Slavii naopak 
zase dlužilo německé Schalke  15 miliónů korun za přestup Trojana (termín na uhrazení částky  určila  arbitráž 
do 18. srpna ).  
  Hráči pohrozili, že pokud nedostanou peníze do 10. prosince,  dají výpověď. K tomu naštěstí nedošlo a Slavia 
dlužné prémie stačila vyplatit. Jenže to se již začal ozývat další věřitel - Liberec, který chtěl  šest miliónů korun  
jako doplatek  za lednový přestup záložníka Václava Kolouška.  
   Slavia tento dluh nezaplatila, a tak na libereckou stížnost zareagovala  arbitrážní komise Českomoravského 
fotbalového svazu tím, že Slavii  zmrazila všechny přestupy od 13. prosince.  S tím, že pokud Slavia nezaplatí 
ani do dalších dvou měsíců, začne se případem zabývat disciplinární komise, která mohla přikročit i k odebrání 
bodů.  
 
Tabulka podzimní části: 

Gambrinus liga 2004/2005 
1. Sparta 32:10 39 
2. Teplice 16:11 30 
3. Liberec 25:12 29 
4. Slavia 22:11 28 
5. Jablonec 18:13 26 
6. Olomouc 17:16 26 
7. Zlín 18:20 21 
8. Ostrava 18:21 19 
9. Drnovice 17:18 17 
10. Blšany 11:19 16 
11. Brno 12:24 16 
12. Boleslav 15:21 15 
. Příbram 15:28 15 
14. Budějovice 14:19 11 
15. Slovácko 13:11 10 
16. Opava 17:21 9 

 

 

Hráčky fotbalové Slavie v roce 2004 vybojovaly titul, když porazily tým Sparty. 
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FC  BOHEMIANS PRAHA 
 
   Jak začal nový rok v druholigovém  fotbalovém klubu  Bohemians ?  
  
   Začátek roku začal ještě pod vedením majitele Zdeňka Zlámala, který získal Bohemians v říjnu 2003,  ale již 
16. ledna  dopoledne byl od týmu nečekaně odvolán Zdeněk Hruška. Společně s ním skončili i asistenti Karol 
Dobiaš s Antonínem Panenkou. Staronovým koučem se stal Dušan Uhrin mladší, pod jehož vedením Bohemians 
v  roce 2003 sestoupili z ligy. Asistenty se stali  Vladimír Hruška a Petr Kostelník. Došlo tak k reakci nového 
majoritního vlastníka Michala Vejsady, který druholigový tým převzal začátkem ledna. Michal Vejsada nebyl 
spokojen se splněním sportovních cílů a druhým důvodem byly finance. Bohemians totiž  měli velké finanční 
potíže. Začátkem roku se odhadovalo, že dluží až 25 milionů korun. Jednou z možností bylo, že klub skončí v 
konkurzu. To, že byl trenér Hruška  odvolán však finanční situaci klubu nezlepšilo, neboť trenér měl v klubu 
smlouvu do 30. června 2005 a klub mu podle ní musel vyplatit odstupné.  
 
   Už v únoru se stává novým majoritním vlastníkem společnost Habanera, za níž stojí podnikatel Tomáš Böhm, 
který je generálním ředitelem vydavatelství Ringier. Tomáš Böhm se stává většinovým akcionářem fotbalových 
Bohemians společně s Australanem Tonym Dennym, šéfem firmy AAA Auto. Spolu založili společnost 
Habanera, která získala 60,5% akcií. Většinový podíl společnost Habanera získala od podnikatele Michala 
Vejsady, kterému zůstalo 10 % akcií a zároveň funkce předsedy představenstva. Zbylých 29,5% akcií držel 
podnikatel Zdeněk Zlámal.  
  Další změna,  která nastala, byl návrat Antonína Panenky. Ten se vrátil do  managementu Bohemians, kde se 
měl starat o sponzory a stal se mluvčím k  fotbalovým záležitostem.  
 
 Problémy ve fotbalovém klubu Bohemians  však neustaly. Klub měl dluhy, jejichž výše se odhadovala na třicet 
miliónů korun. Od 14. dubna  bylo zvoleno  nové představenstvo. Jeho předsedou se stal bývalý zápasník Michal 
Vejsada, který už klub delší dobu řídil. Dalšími členy se stali jeho bratr Petr Vejsada a Štefan Ivančík. Nové 
složení dostala i dozorčí rada klubu, ve které se objevil i bývalý hráč a trenér Bohemians Antonín Panenka.  
 
  Přes všechen zmatek Bohemians skončila v druhé nejvyšší soutěži na třetím místě. Klub doufal, že díky 
úplatkářské aféře bude Synot Staré Město vyloučen z první fotbalové ligy, to byla pro Bohemians naděje na 
první ligu. Nakonec se tak nestalo. Ale i kdyby se tak stalo, měl by klub problémy se stadionem, který by 
neodpovídal potřebám první ligy. 
 
  V červenci prohrál fotbalový klub Bohemians arbitráž s bývalými trenéry Zdeněkem Hruškou a Karolem 
Dobiášem. Oba požadovali 900 tisíc Kč poté, co jim byla předčasně ukončena smlouva. Ve smlouvě měli totiž 
dodatek, že dostanou odstupné dvanáct měsíčních platů. Arbitrážní komise požadavku vyhověla a Bohemians 
měl částku vyplatit. Vršovický tým prohrál i arbitráž s hráči Lesákem a Čontofalským a také s Pardubicemi, 
kterým dlužil tři miliony korun za brankáře Rabu.  
 
   Jiří Křížek zastupoval většinového majitele klubu Tomáše Böhma. Jelikož Bohemians  neuhradili Pardubicím 
peníze za brankáře Rabu, měli  zablokované přestupy.  V létě tak nemohlo dojít k  nákupu nových hráčů a na 
podzim pak museli hrát s úzkým kádrem a doplňovat  je hráči do 18 let. 
 
 
   Fotbalisté druholigových Bohemians museli odehrát první dvě domácí utkání podzimního kola na Strahově. 
Jejich stadion v Dolíčku totiž nesplňoval svazové normy. Během těchto utkání hráli s Mostem (0:0) a s  Viktorií 
Žižkov (2:4). Funkcionáři klubu však zapracovali na změnách a svazoví činovníci po prohlídce nakonec stadion 
schválili jako způsobilý. V Dolíčku byl nově oddělen sektor hostí od domácích fanoušků, natažena síť za 
brankou a také interiér stadionu už splňoval příslušné normy. 
  V září tedy potvrdila licenční komise ČMFS, že „klokani“ mohou odehrát zbytek sezóny ve svém domácím 
prostředí. První utkání na svém stadionu sehráli Bohemians  proti rezervnímu týmu Brna a vyhráli 1:0. Tým byl 
však  po sedmi kolech na posledním místě, navíc hráči nedostali výplaty za srpen.  
 
  23. září Tomáš Böhm rezignoval na svoji funkci  majitele Bohemians a převedl sto procent akcií na bývalého 
výkoného ředitele klubu Jiřího Křížka. Do shánění peněz se opět  zapojil Michal Vejsada, který byl  na konci léta 
odvolán valnou hromadou.  
 
  Bohemians se pokusili spojit i s klubem Opavy. Dokonce se začátkem listopadu vyptávali na fotbalovém svazu, 
za jakých podmínek by se kluby mohly sloučit a hrát v příští sezoně ligu v Praze. Majitel  Jiří Křížek a výkonný 
ředitel Michal Vejsada si slibovali od   spojení klubů záchranu Bohemians od finančních problémů. 
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  Tým byl sice po  podzimní části druhé ligy o bod nad sestupovým místem - získal 15 bodů, ale stále nesměl 
nakupovat nové hráče. 
  Do 30. listopadu musel klub Bohemians zaplatit 10 milionů korun, jinak mu hrozilo odejmutí tří bodů. Jednalo 
se o částku pěti milionů  pro Pardubice za brankáře Rabu, tři sta tisíc pro Teplice za užívání hřiště a peníze pro 
bývalé trenéry Hrušku a Dobiáše. 
  Noví funkcionáři nechtěli dluhy platit, neboť staré smlouvy považovali za neplatné. V klubu zároveň probíhalo 
policejní vyšetřování spojené s bývalým majitelem Pavlem Švarcem, který byl podezřelý z bankovního a 
leasingového podvodu. Dluhy se snažil klub umořit různě; Teplicím a Pardubicím nabídl za umazání dluhů hráče 
ze současného kádru, trenérům čtvrtinu peněz a Čontofalskému byt 3+1. Jenže nikdo na tyto podmínky 
nepřistoupil. Tak nastalo, co nastat muselo, Bohemians kvůli neplnění závazků vůči jednotlivcům i klubům přišli 
o tři body ve druholigové tabulce a tým klesl na poslední místo. Navíc musí řešit pohledávky i vůči hráčům. 
 
   Začátkem prosince pak  podala návrh na uvalení konkurzu na Bohemians firma Dřevospol. Částka, kterou ji 
klub dlužil, se pohybovala kolem 300 tisíc korun. Šlo o pohledávku za nábytek dodaný do klubových kanceláří. 
Pohledávka měla být vykompenzovaná reklamou, tvrdili zástupci Bohemians, ale příslušné dokumenty v jejich 
účtárně chyběly.  

   V půli prosince se propojení Opavy a Bohemians přiblížilo, když valná hromada v Opavě zvolila dva čelní 
představitele Bohemians do představenstva Opavy. Bývalý výkonný ředitel Bohemians Michal Vejsada se stal  
předsedou představenstva Opavy. Pak se chystal vstup většinového vlastníka Opavy do Bohemians a s ním 
přechod prvoligové licence do Prahy.  Jenže výkonný výbor fotbalového svazu jednanou fúzi Opavy a 
Bohemians neschválil.  Podklady označil za nedostatečné a rozhodnutí odložil na své další jednání, které bylo na 
programu 20. ledna 2005. Důležitým důvodem k odložení byla i reakce města Opavy, která je dvacetiprocentním 
akcionářem v klubu Opavy, a nesouhlasila se stěhováním do Prahy. Dalším problémem byly i finance, jejichž 
nedostatek sužoval oba kluby. 27. prosince pak  dospěly oba kluby k tomu, že fotbalisté Slezského FC Opava 
dohrají jarní část první ligy v Opavě. 

   21. prosince se rozhodlo, že konkurz na Bohemians se zatím  odkládá na příští rok. Návrh podala jen firma 
REPO ČR, která převzala pohledávky od firmy Dřevospol, a soudce neměl dostatek podkladů k tomu, aby ho 
vyhlásil. 
 
 
 
 

Oddíl kopané TJ Junior Praha 
 
   Oddíl kopané TJ Junior Praha má sídlo na našem obvodu a patří  k největším oddílům kopané v Praze (má 
největší členskou základnu dětí a mládeže). TJ Junior má  celkem 17 družstev, z nichž je 15 dětských a 
mládežnických. Mužstva jsou tvořena ročníkově a mají okolo 700 registrovaných hráčů všech věkových 
kategorií od šestiletých kluků.  Junior Praha  hraje se svými mužstvy nejen na úrovni pražských soutěží, ale i 
českou ligu starších i mladších žáků a rovněž českou divizi staršího a mladšího dorostu. Nemají však  vlastní 
hřiště, kde by mohli trénovat a hrát turnaje. Tuto situaci proto musí řešit pronájmem tří hřišť a to především od 
škol. 
  Jedním z pronajatých  hřišť bylo i to  u střední průmyslové školy elektrotechnické (SPŠE) V Úžlabině, které  
mělo velmi nekvalitní přírodní trávník. Ten byl neúměrně přetěžován a jeho kvalita se nedala dlouhodobě 
udržovat. Proto dostal klub grant od hlavního města Prahy ( 2 miliony ) na rekonstrukci pronajatého fotbalového 
hřiště. Díky dalšímu  příspěvku  v hodnotě 3 a půl milionu od Českého svazu tělesné výchovy a oddílovými 
penězi ve výši dva miliony tři sta tisíc se podařilo změnit povrch hřiště na umělou trávu. Celkové náklady 
dosáhly téměř osmi milionů korun. 
   Počátkem července začala rekonstrukce. 28. října již  bylo  hřiště slavnostně otevřeno a mělo povrch s umělou 
trávou III. generace. Mělo by  umožnit celoroční využití žákům školy při výuce tělesné výchovy. Odpoledne a o 
víkendech by pak zde hrál oddílu TJ Junior. 
   Na slavnostním otevření byli přítomni zástupci PTU, pražských i obvodních orgánů, SPŠE, se kterou Junior 
dlouhodobě spolupracuje, Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS) i Pražského fotbalového svazu (PFS). 
Junioru hodně úspěchů popřáli Josef Nikodém za ČMFS a Michal Fischer za PFS, který provedl slavnostní 
výkop prvního zápasu, ve kterém sehráli malí fotbalisté kategorie přípravka TJ Junior Praha se soupeřem 
z Hořovic. 
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14. ročník halového turnaje starších přípravek 
  Druhé místo pro FC Bohemians Praha a čtvrté pro SK Slavia Praha – tak skončil v roce 2004 už 14. ročník 
halového turnaje starších přípravek, který se konal v neděli 25. ledna. 
  Turnaje, nad nímž měl patronát klub Fair Play při Českém olympijském výboru a starosta Prahy 10 Milan 
Richter, se zúčastnilo osm klubů: Slovan Liberec, LERK Prostějov, MFK Pardubice, FC Bohemians Praha, 
MARILA Příbram, FK Mladá Boleslav, FC Brno a SK Slavia Praha. Prvním třem družstvům, nejlepšímu 
brankáři, hráči a střelci turnaje předali poháry, medaile a dárkové předměty starosta Milan Richter, sportovní 
ředitel SK Slavia Praha - fotbal a.s. Jan Říčka, ředitelka sportovní základní školy Vladivostocká Jarmila Králová 
a výkonný předseda klubu Fair Play při ČOV Jiří Pelikán. 
 
 
 

Mezinárodní fotbalový turnaj na Praze 10 
   První ročník mezinárodního fotbalového turnaje uspořádala Praha 10 ve spolupráci se ZŠ Vladivostocká a 
sportovními třídami SK Slavia Praha. Na stadionu Slavie a Rapidu Malešice se hrál turnaj  od 17. do 20. června a 
utkalo se šest družstev z pěti evropských zemí. Jednalo se o družstva z evropských měst, s nimiž má Praha 10 
uzavřená partnerství a dlouhotrvající dobré vztahy. Ředitelem turnaje byl místostarosta Prahy 10 Bohumil 
Zoufalík. 

   Týmy z  Prahy 10, Prahy 2, z polského Jasla, slovenského Prešova, dánského Ballerupu a maďarského 
Nyíregyháze se utkaly celkem o tři poháry pro nejlepší fotbalisty. Jednalo se o turnaj mladších žáků. 

   V pozici domácích se představili hráči ze Základní školy Vladivostocká a Rapidu Malešice. Žáci ze základní 
školy Vladivostocká v semifinále nestačili na dánského soupeře z Ballerupu a podlehli mu 0:2. Hráčům z Rapidu 
Malešice se proti soupeřům příliš nedařilo a obsadil až šestou příčku. 

   Ve druhém semifinále chlapci z Nyíregyházy porazili Tatran Prešov 2:1. ZŠ Vladivostocká získala alespoň 
bronz po výhře nad Prešovem 2:0. Titul si odvážejí mladí Maďaři z města Nyíregyháza, kteří ve finále nadělili 
Ballerupu pět branek. Účastníky turnaje přišli pozdravit také zástupci starosty Bohumil Zoufalík a Vladislav 
Lipovský, který předával ceny zúčastněným týmům. 

 

 

10. ročník vánočního turnaje fotbalových internacionálů 
   V pražském Edenu se konal jubilejní desátý ročník vánočního turnaje fotbalových internacionálů. Červenobílí 
obhajovali a nakonec i obhájili  své loňské prvenství. Zlatý pohár pro vítěze si odnesli už popáté. 
   V semifinále narazila Slavia Praha na Barum tým, v němž se sešli bývalí spoluhráči ze Sparty. Tým kolem 
Haška, Chovance, Stejskala a Siegla prohrál 2:0. Turnaj pak  vyvrcholil symbolicky vršovickým derby, ale tým 
Bohemians vedený Panenkou a Dobiašem  nestačil na Slavii a podlehl  jasně 1:5. 
 
 
 

Jírův memoriál vyhráli  Bohemians 
   Dorostenci Bohemians vyhráli tradiční prosincový halový memoriál Dr. Václava Jíry, když ve finále zdolali 
Spartu 2:1. Třetí skončila Slavia. 

 

 

Slavia vítězem Poháru Josefa Bicana 
 Nejprestižnější halové sportovní klání mladších dorostenců ve fotbale – memoriál Josefa Bicana, se konal 18. a 
19. prosince v hale ve vršovickém Edenu. Turnaje se zúčastnila družstva pražské Slavie, Bohemians a Sparty, 
dále celky z Plzně, Brna, Českých  Budějovic, nechyběli ani účastníci ze zahraničí, letos dorazily celky z 
Norimberku a z Nitry.  
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   Dorostenci Slavie zcela ovládli halový turnaj o Pohár Josefa Bicana.  Slávisté v neděli navázali na suverénní 
výkony ze skupiny a v semifinále přehráli Spartu 6:0. Ve finále pak zvítězili nad Českými Budějovicemi 6:1. 
Nejlepším střelcem turnaje se stal s 8 góly Radim Nečas, syn bývalého záložníka Slavie. Cenu pro nejlepšího 
hráče turnaje si odnesl další slávista Marcel Gecov. Třetí byla Sparta, čtvrtá slovenská Nitra 
 Kromě zápasů v turnaji mohli diváci zhlédnout o přestávkách taneční výstupy a zpestřením byl i zápas 
osobností, v němž mužstvo Slavie podlehlo 8:9. 
 

 

 

HOKEJ 
 

HC SLAVIA PRAHA 
 
  V sobotu 31. ledna  o půlnoci vypršel čas pro přestupy v hokejové extralize. Gólman Petr Franěk se stal hráčem 
HC SLAVIA PRAHA. Fraňkův přestup byl určitě nejzajímavější změnou, která se stala. Ale proč k tomuto 
přestupu došlo ? Bývalá brankářská jednička Roman Málek byl donucen jít na hostování do Plzně. Jeho 
následníky Hronka se Šmídem trápila třísla, proto muselo k posílení na postu brankáře nutně dojít. Brankář Petr 
Franěk byl hráčem Karlových Varů. Slavia za něj zaplatila odstupné a navíc do lázeňského města poslala na 
hostování mladého reprezentanta Petra Jaroše. Franěk se stal  jedničkou a Hronek dvojkou. Příchod mistra světa 
z Vídně 1996 navíc ukázal, že Slavia nepočítá s brankářem Málkem. 
  Nakonec po základní skupině skončila Slavia pátá a ve čtvrtfinále play-off se utkala  se Znojmem. 
 
 Znojmo jako lépe umístěný tým mělo výhodu domácího ledu. V prvním zápase čtvrtfinálové hokejové extraligy 
začal mistr ze Slavie prohrou na znojemském ledě 4:3.  Další zápas se hrál 4 . března. Tentokrát  vyhrála ve 
Znojmě Slavia 4:1 a srovnala stav  sérii. 7. března pak podlehla Slavia na svém ledě Znojmu 2:3 v prodloužení. 
10. března Slavia prohrála ve Znojmě 5:2. Stav série byl  tak 3:2 v neprospěch Slavie. 12. března Slavia Praha - 
JME Znojemští Orli 5:0. Série se opět srovnala a rozhodovalo až poslední utkání. Hrálo se 14. března. O postupu 
obhájců titulu do semifinále rozhodly ve Znojmě až samostatné nájezdy. V základní hrací době utkání skončilo 
2:2. Nakonec tedy Znojmo: Slavia  - 2:3. 
  
  Tímto výsledkem se rozhodlo, že Slavie potkala v dalším utkání Spartu. Bylo to již potřetí za sebou v novodobé 
historii české extraligy v play-off. A opět to bylo v semifinále. Druhá semifinálová dvojice byla Zlín a Plzeň. 
 
  17. března  vyhrál obhájce hokejového titulu první duel semifinále na ledě Sparty 4:1. 18. března Sparta vyhrála 
2:1 v prodloužení a srovnala stav série na 1:1. Dva zápasy pak Slavia prohrála na trestné nájezdy – 1:2 a 3:4.  24. 
března Sparta-Slavia 3:4 v prodloužení a Slavia tak snížil vedení Sparty v sérii na 3:2. 26. března Slavia porazila  
Spartu 4:2, stav série byl srovnán na 3:3. Přitom ještě deset minut před koncem vedla Sparta 2:1, ale pak Slavia 
dala tři branky a rozhodla zápas. 28. března  Slavia zvítězila nad  Spartou na jejím ledě 3:0 a postoupila do 
finále, kde se střetla  s týmem Zlína. 
 
  1. dubna se hrál první zápas mezi Slavií Praha a Hamé Zlín, a to na zlínském ledě. Slavia vyhrála 2:3 
v prodloužení. Pak ale přišly čtyři porážky. 2. dubna zvítězil Zlín  3:2 v prodloužení. 4. dubna se hrálo v Praze. 
Zápas se však nekonal  v Edenu, ale v moderní Sazka Areně. Domácího prostředí však Slavia nevyužila a 
prohrála 1:2. 5. dubna prohrála Slavia opět v Sazka Areně, tentokrát 1:0. Pátý zápas, hraný ve Zlíně, vyhráli 
domácí  nad Slavií 4:1 a vybojovali tak ligový titul 
 
  Slavia Praha odehrála finálová utkání v Sazka Areně. Tento trend pokračoval i v sezoně 2004/2005. Bohužel, se 
v těchto nových prostorách zvýšila i cena vstupenek. Jednotlivé vstupné na podélné strany činilo v prvním patře 
210 Kč, na krátké strany pak 170 Kč. Oproti cenám v Edenu, kde lístek k sezení stál stokorunu a vstupenka 
k stání polovic, šlo v Sazka Areně o více než stoprocentní zdražení. Trénink probíhal nadále v hale Edenu, jen 
zápasy se konaly v nové aréně.  Důvodem v přesunu do Sazka Areny mělo být málo míst v Edenu. Zatímco Eden 
byl plný, Sazka Arena je poloprázdná, neboť zaplnit  všech 17 tisíc míst se nepodařilo každý zápas.  
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  V Americe proběhla výluka NHL ročníku 2004/2005; v České extralize tak mohli hrát i hráči, které by české 
publikum jinak nevidělo.  V dresu Slavie se tak objevili slovenští hráči  Žigmund Pálffy a Jozef Stümpel, mistři 
světa z roku 2002, a hráči Los Angeles, či Češi z NHL  – útočník Josef Vašíček a obránce Tomáš Klouček. 
Poslední den roku 2004 přibyl na soupisku Slavie další hráč působící v NHL. Z Plzně přišel obránce Jaroslav 
Špaček a opačným směrem odešel útočník Slavie Radek Duda. 
 
   Začátek sezony Slavii moc nevyšel  a byla až osmá. Pak se  10. října dostala na pátou příčku a koncem 
listopadu až na třetí místo. HC Slavia Praha  ukončila rok 2004 po neúplném 35. kole na 4. místě. 
 
  Asi největším tahákem sezóny byl příjezd Kladna s útočníkem Jaromírem Jágrem 2. listopadu. Tento hráč 
přilákal do Sazka Areny rekordní návštěvu v historii nejvyšší soutěže. Zápas sledovalo 15 783 diváků, čímž padl 
rekord ligy z roku 2001. Potlesk zaplněné haly si v oficiálním rozloučení před utkáním vychutnal obránce 
František Kučera.  
 
 
 
  Hokejistky  HC Slavia Praha v sezóně 2004/2005 si připsaly velký úspěch, když postoupily do finálové 
skupiny, kde budou hrát čtyři týmy z Čech a dva z Moravy o medaile. Koncem roku měly hráčky volno, další 
část sezóny pokračovala až v roce 2005. 
 
 
 
 
 

CYKLISTIKA 
 

 
Cyklisté Slavie Prahy 

 
   Tradiční setkání cyklistů Slavie Praha s představiteli radnice Prahy 10 před nastávající sezónou se letos 
odehrálo 11. března v kanceláři místostarosty Ing. Vladimíra Nováka.  
   Cyklistický oddíl Slavie byl založen již v roce 1892 a nepřetržitě pracuje dodnes ( je tak nejstarším 
cyklistickým klubem v Čechách). V současné době má 15 členů, a přesto se může pochlubit celou řadou 
úspěchů. V květnu KC Slavia uspořádal již 59. ročník Memoriálu Evžena Cihláře. V červenci se oddíl zúčastnil 
Slunečního kriteria a v září závodu do vrchu Hřebenka.  
   V první polovině roku obsadili  sportovci cyklistů třetí místo v soutěži týmů z elitní časovky na Mistrovství 
republiky v silniční cyklistice. Lépe než oni dojely pouze dva profesionální týmy. O zisk tohoto vynikajícího 
úspěchu se zasloužilo trio závodníků Kopr, Ptáčník a Čermák. Slávističtí cyklisté byli úspěšní i na mezinárodním 
etapovém závodu Lidice 2004 (druhý největší po Závodu míru).  
   Bohužel, pak přišlo zranění klíčového jezdce Kováře a zdravotní komplikace dalších dvou závodníků. Úspěchy 
se pak dostavily na závěr sezóny s postupným uzdravováním mužstva. O výrazný postup v Českém poháru se 
především postarali Procházka, Kovář, Kopr a Ptáčník. Na Oblastním Mistrovství do vrchu, které mimochodem 
Slávia pořádala, nepustili její závodníci na stupně vítězů nikoho z ostatních celků. Novým Mistrem Prahy se stal 
v traťovém rekordu Ptáčník. (Další úspěchy – např. 23.9. Kriterium Jihlavská - 3.Kopr, 9.10. KPO –Kopanina 
- 2.Procházka (2.celkově pohár KPO kat. Ultra), 4.Kovář, 10.10. Hřebenka - MP v jízdě do vrchu - 1.Ptáčník, 
2.Procházka, 3.Kovář, 7.Kopr). 
   Další setkání zástupců oddílu s místostarostou Prahy 10 Ing. Vladimírem Novákem proběhlo v prosinci. 
 
 
    
 

Velodrom TJ KOVO Praha, Nad Třebešínem 3070/2 
   Cyklistika na Praze 10, to je ale i Velodrom TJ KOVO Praha Nad Třebešínem. V červenci zde probíhal např. 
závěr mistrovství České republiky v dráhové cyklistice. Dne 11. září 2004 se od 12.00 hodin konal 1. ročník 
Mistrovství České republiky v dráhové cyklistice  pro kategorie veteránů - Masters ( do 55 let a nad 55 let ). 
Závod byl  vypsán jako závod omniový ( 200 s letmým startem, vylučovací a bodovací závody). Program 
doplňovaly závody rámcové pro žáky, kadety a juniory. Vstup byl volný. 
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PLAVÁNÍ 
 

Plavecký závod o Velkou cenu Slavie 
  Devátý ročník plaveckých závodů o Velkou cenu Slavie se konal v sobotu 20. 3. 2004 v areálu plaveckého 
stadionu v Edenu. Tohoto sportovního setkání se zúčastnilo 160 závodníků z 20 oddílů z celé republiky, kteří 
byli rozděleni do tří věkových kategorií.  
   Jako vzpomínka na jednoho z nejzasloužilejších funkcionářů plaveckého oddílu Slávie byl závod na 100 m 
znak v prostřední chlapecké kategorii tradičně vypisovaný jako Memoriál Jiřího Buňata. Ve vložených závodech 
byl závod kombinovaných družstev, v němž každý oddíl reprezentovalo šest plavců, vždy jeden chlapec a jedna 
dívka z každé věkové kategorie. Finále Velké ceny se pak plavalo jako polohový závod na 200 m. I  v roce 2004  
se zúčastnili každé kategorie medailisté z mistrovství republiky. V té nejstarší startovali i čeští reprezentanti: 
domácí Zdeněk Františák a Petra Chocová z České Lípy. Oba také ve finálovém závodě zvítězili. Ceny předával  
místostarosta městské části Praha 10 Ing. Vladimír Novák . 
 
 
 

34. ročník zimního mistrovství ČR dvanáctiletého žactva 
 
    Celkem 137 dívek a chlapců ze 48 oddílů z celé republiky se o víkendu 4. a 5. prosince utkalo v pražském 
Edenu na 34. ročníku zimního mistrovství České republiky dvanáctiletého žactva v plavání. Akci pořádal 
plavecký oddíl SK Slavia Praha. Ubytování zajistil Domov mládeže Na Třebešíně v Praze 10. 
    Jménem Úřadu městské části Praha 10 přivítala závodníky a popřála jim mnoho osobních rekordů paní Pavla 
Čejková. 
   Mladí plavci pokořili celkem tři žákovské rekordy. Petra Vašinková z Tesly Brno na 100 m prsa časem 1:13,73 
a Petr Trahorsch z KL Sportu Teplice přidal další dva na 200 m volný způsob časem 2:06,63 a na poloviční trati 
100 volný způsob časem 57,63. 
   Domácí oddíl zastupovalo několik plavců.  Nejlepší místa vybojovala Petra Holoubková  a to  9. místo v  200 
znak  a na 100 znak  obsadila 7. místo. Kromě toho závodila i v 400 volný způsob a 100 volný způsob. Diana 
Blažková pak obsadila  dvakrát 10. místo - 100 motýlek a 200 motýlek. 
 
 
 
 

BADMINTON  
 
    Mladí badmintonisté z celé republiky, včetně dětí a dorostu  oddílu TJ Astra Praha z naší městské části, se ve 
druhé polovině března zúčastnili krajských přeborů, kde bojovali o medaile a tituly přeborníka Prahy pro rok 
2004.  
    Oddíl TJ Astra nezůstal bez medailí. V kategorii U15 (do 15 let) se na druhém místě umístil Cyril Nešleha. 
Mezi dívkami skončila na druhém místě Petra Valášková. V kategorii U19 (do 19 let) se nejlépe dařilo Danu 
Hanfovi, který obsadil třetí místo ve čtyřhře.  
 
 
 
 

POZEMNÍ HOKEJ 
 
 

Nové hřiště pozemního hokeje v areálu Slavie 
   Za účasti předsedy ČSTV Ing. Vladimíra Srpa, předsedy ČSPH Ing. Petra Vymazala, předsedy SK Slavie Ing. 
Jiřího Huptycha, ředitele SK Slavie Petra Píny a místostarosty městské části Praha 10 Ing. Vladimíra Nováka se 
na jaře otevřelo nové hřiště pozemního hokeje v areálu SK Slavie včetně sociálního a hygienického zázemí. Po 
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slavnostním zahájení došlo k prvnímu zápasu. Utkaly se ženy SK Slavie proti mistru Běloruska Viktorii 
Smolevichi. Zápas skončil 0:0. 
 
 

Pozemní hokej na Slavii 
   Pozemní hokej se daří týmu pražské  Slavie. Úspěchy slaví nejen slávistický tým žen, ale i mužů, kteří jsou 
obhájci titulu z roku 2003/2004. Také ženy  Slavie v halové extralize pozemních hokejistek jsou obhájkyněmi 
titulu z roku 2003/2004, a to koncem prosince 2004 ještě neztratily ani bod.  Druhá Hostivař  tak měla 
desetibodovou ztrátou. 
 
 
 

38. ročník memoriálu Karla Kadeřábka  
    Již 38. ročník memoriálu Karla Kadeřábka v pozemním hokeji se konal od 12. do 14. listopadu 2004 ve 
sportovní hale SK Slavia Praha. Z českých týmů se turnaje účastní pořádající Bohemians, Slavie a Litice. 
Finálový zápas mezi sebou sehrála dvě družstva z Prahy 10, Bohemians a SK Slávia Praha. Bohemians porazili 
Slávii 5:3 a turnaj vyhráli.  
   Nad tímto mezinárodním turnajem převzal záštitu starosta MČ Praha 10 Ing. Milan Richter, který také předal 
poháry nejen nejlepším družstvům, ale ocenil  i nejlepším hráče a hráčky turnaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLEJBAL 
 
  V hale PVK Olymp Praha ve Vršovicích se v červnu odehrál významný volejbalový turnaj. Utkala se zde 
družstva starších žákyň z Prahy a Středočeského kraje o Pohár poslance sněmovny PČR JUDr. Petra Ibla. MČ 
Praha 10 reprezentoval tým ZŠ Vladivostocká.  Ve velmi silné konkurenci obsadil 3. místo za FZŠ Brdečkova 
(P13) a Gymnasiem Nymburk. Účast hráček z Prahy 10 přišel osobně podpořit i místostarosta MČ Praha 10 Ing. 
Vladimír Novák.  
 
 
 
 
 
 

LUKOSTŘELBA 
 
    Historicky první Mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě v kategorii Baby se 13. 6. uskutečnilo na 
střelnici SK Slavia Praha. V této kategorii soutěží děti ve třech skupinách: žákyně a žáci do 7 let věku, žákyně ve 
věku 8-10 let a žáci ve věku 8-10 let.  
   Podle pravidel jsou mladí lukostřelci vyhodnocováni nejen za celkový nástřel za všechny tratě, ale i za tratě 
jednotlivé. V jednotlivcích byla kategorie do 7 let obsazena jednou střelkyní – Marií Horáčkovou z LK ARCUS 
Plzeň. Ve více obsazené kategorii žákyň 8-10 let tituly vybojovaly Eliška Pešková z LK Votice a její kolegyně 
Hana Pětníková. V nejvíce obsazené kategorii žáků 8-10 let titul vystříleli Michal Fejta a Robert Wünsch, Tomáš 
Vojtek, z SK Start Praha, a Dominik Horevaj ze Slavie. Mistrem republiky v sestavě Baby se stal Tomáš Vojtek. 
Nejúspěšnější bylo družstvo LK Votice. Záštitu nad  Mistrovstvím ČR Baby v terčové lukostřelbě převzal 
starosta Městské části Praha 10  Ing. Milan Richter.  
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AMERICKÝ FOTBAL 
 
  Finále 11. ročníku české ligy amerického fotbalu s názvem Viamont Bowl proběhl na Atletickém stadionu 
Slávie v Praze Edenu 10. července 2004. Program finále začal okolo 13. hodiny. 
  Celá akce se konala pod záštitou velvyslance USA v ČR Williama Cabanisse  a náměstka primátora hl. m. 
Prahy Ing. Jiřího Paroubka. V utkání se střetli dva pražští rivalové - týmy pražských Panterů a pražských Lvů. 
Panthery, osminásobné mistry a obhájce titulu, lze považovat takřka za domácí tým, jelikož Eden je jejich 
domovským stadionem. 
   Již od třinácté hodiny se na stadion trousily stovky fanoušků. Ještě před samotným zápasem totiž zahrála 
divákům pražská skupina Wohnout. Pak se již na ploše objevily první roztleskávačky v dresech odpovídajících 
barvám Prague Lions. Po krátkém úvodu a po slavnostním výkopu začal zápas. V polovině utkání následoval 
proslov náměstka pražského primátora Jiřího Paroubka, pak se představily roztleskávačky několika týmů v 
exhibičním vystoupení. 
   K vidění byla velmi atraktivní tvrdá hra z obou stran se šťastnějším koncem pro Prague Lions, kterým se 
výsledkem 13 : 3 podařilo po pěti letech sesadit z trůnu obhájce titulu a historicky nejlepší tým v ČR Prague 
Panthers.  Prague Lions získali tak svůj druhý titul mistra ligy. Odpolední akce zápasem neskončila. Po 
vyhlášení vítězů následoval  koncert skupiny Cocotte Minutte. 
 
 
 
 

LAKROS 
 
  Mistrovství Evropy v ženském a mužském lakrosu se konalo ve dnech 24. - 31. 7. 2004 na území městské části 
Praha 10 ve sportovním areálu SK Slavia v Edenu. 20 týmů se zapojilo o tituly mistrů a mistryň Evropy. 
Organizační tým přinesl i  doprovodné programy pro děti a mládež.  
  Zápasy ve skupinách probíhaly od 24. do 28. července. Mistrovství Evropy v lakrosu se zúčastnil i celek mužů 
a žen z České republiky. 29. července se konal lakrosový den pro děti a mládež, který byl pod záštitou starosty 
Prahy 10 Ing. Milana Richtera. Záštitu převzal i primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém, prezident 
České hospodářské komory Dr. Ing. Jaromír Drábek. Sportovně laděný den nazvaný "LAKROS JE RADOST" 
seznámil návštěvníky s lakrosem.  A to nejen s historií lakrosu, ale diváci se dozvěděli vše o pravidlech a druzích 
lakrosu, ale mohli také zhlédnout videa z nejrůznějších vrcholných utkání z MS i ME v lakrose. Akce byla 
určena dětem a mládeži od 7 do 18 let. 30. července se konaly semifinálové zápasy a 31. července byl den 
poslední, kdy se konaly utkání o první místa. 
  Mistrovství Evropy nakonec vyhrál v mužích tým Anglie. Naši zástupci skončili na pátém místě. V ženách se 
z triumfu radovala reprezentace Walesu. Hráčky České republiky ve vyrovnaném utkání podlehly celku Anglie a 
skončily na čtvrtém místě. 
 
 
 
 

TENIS 
 

Tenisový turnaj  „Strašnický pohár“ 
   V roce 2003 vznikl samostatný tenisový klub TK Hostýnská. V roce 2004 tento tenisový klub pořádal  
tenisový turnaj Masters nazvaný „Strašnický pohár“ pro kategorie neregistrovaných dětí do 9 let a mladších a 
starších žáků.  
  Tenisový turnaj měl velký úspěch a zúčastnili se ho hráči z celé republiky - přijeli např. tenisté z Brna, Ostravy, 
Olomouce, Liberce, Teplic, Tábora nebo Českých Budějovic.  Každého ze 13 pořádaných turnajů se zúčastnilo v 
průměru 25 chlapců a 25 děvčat. V kategorii starších žáků a žákyň (registrovaní do 14 let) se vítězi stali 
Veronika Závodská z TK Písek a Ladislav Havelka z TC Hamr. V kategorii mladších žáků a žákyň (registrovaní 
do 12 let) si prvenství vybojovali  Klára Němečková z PSK Olymp Praha a Sebastian Christensen z TK Sparta 
Praha.  
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Tenisový turnaj osobností na Hamru 
 
   Druhý ročník tenisového turnaje osobností, který se konal na podporu činnosti Občanského sdružení „ŽIVOT 
DĚTEM“ se konal 12. září ve sportovním areálu HAMR v Záběhlicích. Záštitu převzali starosta městské části 
Praha 10 Milan Richter a tenista Martin Damm.  
   Na kurtech se utkali osobnosti ze společenského, kulturního a sportovního života. Byli zde např. Václav 
Vydra, Stanislav Hložek, Michal David, Michaela Dolinová, Simona Stašová, Jan Rosák, Jan Révai, Karel 
Bláha, Richard Hess, Dan Dobiáš, Kamil Střihavka, Karel Štědrý a další. Celým dnem provázel Otakar Brousek 
mladší. Díky práci novinářů, organizátorů, a samozřejmě účasti osobností na turnaji už první ročník zaznamenal 
veliký úspěch. Na konto nemocnice se vybralo několikanásobně více finančních prostředků než v uplynulých 
letech. Tenisový turnaj a další program předcházel celorepublikovému „ Srdíčkovému dni“, které sdružení 
pořádalo ve dnech 13. – 15. září. Výtěžek akce byl tentokrát věnován na nákup diagnostického přístroje pro 
Kliniku dětského a dorostového lékařství v Praze na Karlově.  
  Občanské sdružení „ ŽIVOT DĚTEM“ vzniklo v roce 2000 a významně se podílí zejména na vybavení 
pracovišť diagnostiky a léčby leukémie II. Dětské kliniky Motolské nemocnice. Svou činností podporuje 
například transplantační jednotku kostní dřeně pro děti. Tato jednotka je jediná svého druhu v naší republice. 
 
 
 
 

Tenisový turnaj dětí a mládeže na Solidaritě 
    TJ Solidarita Praha 10 pořádal ve dnech 9. - 10. října veřejný tenisový turnaj dětí a mládeže ve smíšených 
čtyřhrách Wilson Cup. Jednalo se o turnaj registrovaných i neregistrovaných hráčů v kategoriích žáci a dorost. 
 
 
 
 
 

SOKOL 
 

TJ Sokol Praha Vršovice 
   Členská základna TJ Sokol Praha Vršovice činila v r. 2004 přibližně 1800 osob, což z ní činí největší 
sokolskou jednotou v celé republice. Největší členskou základnu má oddíl sokolské všestrannosti, kde se věnuje 
především rekreačnímu sportu téměř 700 členů. Mezi další velké oddíly se řadí kulturistika, sportovní 
gymnastika, judo a házená. Sportovci TJ se účastní sportovních soutěží všech stupňů, je mezi nimi i několik 
reprezentantů. Členové se sportovně vyžívají v 15 oddílech, více než polovinu členské základny tvoří děti a 
mládež. Centrálním sportovištěm je Vršovická Sokolovna. K TJ patří i venkovní sportoviště, tři tenisové kurty, 
areál lukostřelby, areál házené a lyžařská chata na Mísečkách. 
    Děti začínají s pohybovou aktivitou již od 2 let ve cvičení rodičů s dětmi a mohou pokračovat plynule až do 
dorostu. Velmi oblíbeným je pohybové studio Sokolínek, kde cvičí v dopoledních hodinách pod vedením 
zkušené trenérky předškolní děti. Sokolínek II je pro děti od 7 do 10 let, kde se formou hry naučí základům 
gymnastiky, atletiky, míčových her, juda, získají obratnost a orientaci. 
   TJ Sokol Praha Vršovice pořádal Dětský maškarní karneval dne 14. února 2004 od 15 hodin. Během 
hudebního programu a sportovních soutěží byly vybrány a oceněny nejhezčí masky. 
 
 
 V týdnu od 11. do 16. července 2004 se přes dva tisíce mladých gymnastů z celé Evropy sjelo do finského 
městečka Jyvaskyla, aby tam vystoupili v rámci 4. Eurogymu. Tato akce se koná pravidelně každé tři roky  a jde 
o přehlídku pódiových skladeb. 
  Českou republiku reprezentovalo kolem šedesáti gymnastů z Prahy, Kladna, Ostravy a Opavy. Své zástupce 
vyslal i Sokol Vršovice (7 dívek a 2 chlapce ve věku 10 – 23 let), kteří vystupovali společně s cvičenci Sokola 
Kunratice ve skladbě kombinující prvky sportovní a moderní gymnastiky, akrobacie a aerobiku. Autorkami 
skladby jsou Martina Hamplová (Kunratice) a Dagmar Fischerová (Vršovice). 
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Ukázky úspěchů sportovců Sokola: 
 
 
Judo 
V oddíle je zřízena sportovní základna mládeže (SZM) a výkonnostní sport dospělých (VSD). Oddíl juda má 
vysokou výkonnostní úroveň, o čemž svědčí úspěchy, ale i pět reprezentantů. Větší část základny oddílu tvoří 
děti a mládež. Malí judisté začínají v přípravce ve věku 5 – 10 let. 
 
Členové SZM (žáci, dorost, junioři) získali v domácích soutěžích na MČR 15 medailí,  2 zlaté vybojovali  
Jaromír Musil za dorost a  Lukáš Hlaváček  v žácích, 3 byly stříbrné a 10 bronzových. 
Soutěže družstev - 3. místo v DL. 
Mistrovství České republiky družstev dorostenek 3. místo a MČR st. žákyň také  3. místo. 
Do reprezentace bylo zařazeno pět závodníků - Jaromír Ježek, Jiří Matoušek, Jitka Hanžlová, Karel Musil, 
Jaromír Musil, do širšího kádru reprezentace se dostali další čtyři - Jan Pinta, Ondřej Kott, Martin Šedivý, 
Kamila Šímová. 
 
Účast na mezinárodních turnajích kategorie "A". 
Členové výkonnostního sportu dospělých se v 1. lize mužů umístili  v družstvu na 5. místě. 
Jednotlivci v Mistrovství ČR  vybojovali - 2 x 2. místo, 2 x 3. místo, 1 x 7. místo. 
Výrazným úspěchem bylo i 3. místo na MS masters  Jaroslava Banszela a 2. místo na otevřeném mistrovství 
Austrálie, jež vybojoval  Daniel Dvořák. 
 
 
Sportovní gymnastika 
Zřízena sportovní základna mládeže (SZM) a výkonnostní sport dospělých (VSD). Oddíl sportovní gymnastiky 
má 276 členů, z toho 73% ještě nedosáhlo hranice 18 let. 
MČR družstev ml. žáci: 2. místo družstvo A, 10. místo družstvo  B, 134. místo družstvo  C, 19 družstev 
v soutěži. 
Do reprezentačního výběru juniorů zařazeni 2 sportovci - Filip Šmejkal a Miroslav Špulák. 
MČR družstev - extraliga 3. místo 
II. liga 1. místo 
jednotlivci: 
MČR 1 x 1. místo - Jiří Fiřt, 1 x 2. místo, 2 x 4. místo, 4 x 6. místo 
Do reprezentačního výběru zařazeni 2 závodníci - Michal Boltnar a Petr Smejkal 
Účastník ME - Petr Smejkal 
 
 
Házená 
V oddíle je zřízen vybraný oddíl mládeže. Házená má 154 členů a je největším oddílem házené v ČR. Tradičně 
Hrají  v červnu na hřišti v Heroldových sadech na Vršovickém minipoháru (minižactvo) a Vršovickém poháru 
(starší žáci) s družstvy házenkářů z celé republiky. 
Po podzimní části 1. DL 4. místo - mladší dorostenci. 
Mladší žáci vyhráli pražský přebor a postoupili do žákovské ligy. 
Jeden reprezentant - Ondřej Hanus - družstvo kadetů 
 
 
Kulturistika 
V oddíle kulturistiky cvičí přes 300 mužů i žen, z toho je více, než polovina do 26 let. 
MČR v silovém trojboji - 1x 1. místo ženy - Klára Chytrá 
 
 
Šerm 
v oddíle je zřízen vybraný oddíl mládeže. 
Žebříček ČŠS 
1 x 2. místo - Jan Krejčík, 1 x 5. místo, 1 x 8. místo - žáci 
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Sokol Záběhlice 
 
  V roce 2004 již fungoval 134 let. Má kolem 400 členů  a jedním z oddílů je i tým  florbalu. 
 
  V sobotu 19.11. od 14 hodin se zde konalo  vystoupení skladeb seniorů. Kromě sportovního vystoupení  si 
návštěvníci mohli vyslechnout  i cimbálovou muziku ze Zahradního Města.  
 
 
 
 
 

DALŠÍ SPORTOVNÍ ODDÍLY 
 

Fit Klub Aerobik Skalka 
    Děvčata Fit Klubu Aerobik Skalka vystupovala v Ledeburských zahradách Pražského hradu, na sportovním 
veletrhu Sport Prague, na mistrovství republiky ve squashi či v nákupním centru Černý most.  
    Velkého úspěchu také dosáhla při účasti na prestižní celorepublikové postupové soutěži „Děti fitness aneb 
sportem proti drogám“, kde získala v semifinálovém kole ve Slaném první místo. Soutěžila zde celkem se třemi 
choreografiemi. Se všemi postoupila do slavnostního finálového kolo, které se konalo v Praze v Sokole 
Královských Vinohrad, kde získala dvě první místa. Finálového kola soutěže se zúčastnilo 726 dětí z celé České 
republiky.  
 
 

TJ Astra 
 
   V roce 2004 již počtvrté v TJ Astra pořádali Dětské sportovní dny. Akce se konala  28. a 29. května. Začalo se 
s programem pro mateřské školy s názvem „Ferda cvičí mraveniště“, dále pokračovaly soutěže pro rodiče a děti. 
Páteční den zakončily soutěže pro školní děti a veřejným badmintonovým tréninkem. 
  V sobotu byl  pro školní děti připraven florbalový a badmintonový turnaj. Florbalový turnaj proběhl za účasti 
šesti družstev žáků, tři družstva mladších žáků (Badminton Team, Astra, Břečťanka) a tři družstva starších žáků 
(Satani, The Black, Masteri). V roli pomocného rozhodčího byl strážník městské policie pan Jan Prchal. 
Badmintonový turnaj minižáků proběhl za účasti pěti desítek hráčů a zúčastnilo se ho 11  klubů z celé České 
republiky. Soutěžní disciplínou byla dvouhra dívek a chlapců. 
 
  TJ Astra – oddíl RS míčové hry reprezentoval Prahu 10 dne 6. listopadu na míčovém trojboji v TJ Slavoj 
Břevnov na Praze 6. Trojboj se skládal z kopu na branku, hodu na branku a hodu na koš. A pak se konaly dvě 
nesoutěžní disciplíny.  Oddíl TJ ASTRA vyslal do  soutěže  osm  zástupců v sedmi soutěžních. Výsledkem byla 
čtyři  1. místa  - ty získala Karolína Škorpilová, Lenka Vorlíčková, Pavel Ďurkech, Jakub Kučera a dvě  4. místa 
pro Lukáše Jadrana a Jakuba Stejskala. 
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5.2) ZDRAVOTNICTVÍ 
 
 

Léčebna dlouhodobě nemocných v Obloukové ulici v Praze 10 
 
   Od čtvrtka 15. ledna byla do plného provozu slavnostně uvedena Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Obloukové ulici v Praze 10. LDN v Obloukové ulici byla přetvořena z Vršovické nemocnice 1. srpna roku 
2003. Tímto krokem byla v lékařském zařízení zrušena zdejší ambulantní zdravotnická služba a byla přesunuta 
do Vinohradské nemocnice. 
   Starosta desátého pražského obvodu Milan Richter přestřihl symbolickou pásku léčebny, která má celkovou 
kapacitu 120 lůžek. Starosta Richter a místostarosta Zoufalík popřáli personálu léčebny mnoho zdaru v jejich 
náročné práci a vyjádřili přesvědčení, že byla nastoupena cesta zkvalitňování služeb pro obyvatele Prahy 10. 
   Tento krok je logickým vyústěním kritické situace s celopražským nedostatkem pro dlouhodobě nemocné, ale 
také tím, že Praha 10 je městskou částí s nejvyšším průměrným věkem obyvatel v pražských obvodech (jedná se 
o 38 let). O změně zaměření nemocnice rozhodla radnice již loni a zhruba šest měsíců pak zajišťovala úpravy 
vnitřních prostor budovy. Praha 10 je tak jedinou městskou částí metropole, jež má léčebnu tohoto typu. Jedná se 
o 3 patra léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), která nabízí 120 lůžek a bude sloužit nejen obyvatelům Praha 
10, ale i pacientům z dalších městských částí. Obyvatelé Prahy 10 však budou mít při přijímání přednost. 
    Radnice zatím nakoupila za tři milióny korun speciální lůžka, která zabraňují proleženinám. Dále zřizovatel  
zakoupil z účelových dotací nové prádlo a lůžkoviny pro pacienty. Prostředí pro pacienty bylo zpříjemněno i 
novým nábytkem, rekonstrukcí kuchyněk na odděleních, pořízením nových křesel do sprch, hygienických 
hydraulických židlí a dalšího vybavení. Došlo k rekonstrukci počítačové sítě, modernizaci softwarového 
vybavení, instalaci digitální telefonní ústředny a kamerového bezpečnostního systému. Městská část upravila 
průjezdy a ještě počítá na provoz léčebny na rok 2004 v rozpočtu navrženou částku 9,5 miliónů. 
  Léčebna disponuje šesti jednolůžkovými pokoji a zbylé jsou dvou, tří a čtyřlůžkové. Jednolůžkové pokoje mají 
umožnit přístup k pacientovi ze všech stran. Každý pacient má u lůžka signalizační zařízení na sestru. Léčebna 
má vyškolený personál a například nadstandardní služby rehabilitační pracovnice. 
  Nejčastěji jsou zde osoby po mozkových příhodách nebo  osoby s pokročilou mozkovou sklerózou, mozkovou 
nedostatečností. A samozřejmě velikou část pacientů tvoří hlavně  ortopedické případy nebo pacienti po úrazech. 
O přijetí pacienta do léčebny dlouhodobě nemocných musejí požádat nemocnice. O délce pobytu pak rozhoduje 
výhradně pacientův zdravotní stav. 
  Vršovická radnice se už několik let snaží o to, aby stát převedl objekt vystavěný v roce 1935 na obec. Proto se 
zatím dosavadní opravy omezily na řešení havarijních stavů. V současnosti se dokončuje převod budovy na 
městskou část. Pokud vše proběhne dostatečně rychle, může rozsáhlejší rekonstrukce budovy začít již v roce 
2005. Tím by se ještě více zkvalitnila péče o nemocné pacienty. 
 Pražský Jubilejní spolek katolický zde roku 1935 postavil budovu jako ubytovnu pro jeptišky a opuštěné ženy 
bez domova. Dokončený blok čtyř bytových domů, vysvěcený v květnu 1936 vyšehradským kanovníkem 
Řehákem, měl přilehlou zahradu ve vnitrobloku, společnou kuchyň s jídelnou a vlastní kapli, postavenou po 
vzoru kaple v ústavní Marianeum na Vinohradech. 
  Začátkem 50. let přešel objekt do vlastnictví České katolické charity a v roce 1956 ji odkoupil stát, aby zde po 
rozsáhlé adaptaci otevřel ubytovnu pro vysokoškoláky. Už tehdy byla v přízemí zřízena i ambulance. V roce 
1960  se dům dočkal další nákladné přestavby, tentokrát na nemocnici. 
 
  V červnu navštívili LDN v Obloukové ulici místostarostové městské části Praha 10  – Ing. Antonín Weinert 
CSc a Ing. Vladimír Novák (oba z ČSSD). Chtěli se přesvědčit, jak léčebna dlouhodobě nemocných funguje. 
Zjistili, že ředitel a zároveň primář MUDr. Jaroslav Kalivoda umí zajistit správný chod celého zařízení a že 
zachování LDN v Obloukové ulici splnilo svůj účel.  
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Záchytka v areálu Na Míčankách skončila 
 
   Nová záchytka v nemocnici na Bulovce začala fungovat koncem ledna 2004 a má 24 lůžek. Tato záchytná 
stanice nahradila původní zařízení Na Míčankách, které fungovalo při nemocnici Královské Vinohrady a měla 6 
lůžek. Po zrušení nemocničního areálu Na Míčankách ztratila tamní záchytka těsnou návaznost na nemocniční 
péči, a proto se rozhodlo o jejím přemístění. Místo záchytky se tak zde začal stavět justiční areál. 
 
 
 
 

Darování krve „Zdraví-život“ ve FN Královské Vinohrady 
   Dne 6. dubna 2004 od 8 do 11 hodin se uskutečnilo na transfúzním oddělení Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady další pokračování akce k darování krve v rámci projektu Zdraví-život. Akce probíhala  do 19. 4. 
2004. 
   Projekt Zdraví-život pak probíhal znovu, a to až do 15. prosince.  Díky této akci se pak zvýšil počet nových 
dárců o 8 na den. 
 
 
 

Pohotovost v Praze 10 a poliklinika v Malešicích 
  Na Praze 10 fungovala lékařská pohotovost na dvou místech. Pro děti se nacházela v Poliklinice Malešice a 
pro  dospělé v  ulici Nad  Olšinami  ve Strašnicích.  Od  1. října 2004   však  radnice obě  pohotovosti  spojila 
(schválila to Rada městské části Praha 10 usnesením č. 382 ze dne 12.7.).Vedly ji k tomu především ekonomické 
důvody, ale sloučení obou pohotovostí má přinést řadu zlepšení i pro pacienty. Umožní například vzájemnou 
zastupitelnost lékařů pro děti a dospělé v akutních a naléhavých případech ohrožujících život pacienta. Vozidla 
vybavená výstražným majákem, vysílačkou a kvalifikovanou posádkou budou přistavena přímo před 
poliklinikou. Bude-li to povaha obtíží vyžadovat, zajistí dopravu lékaře k pacientovi. Tím se výrazně posílí 
operativnost služby. Dojde ke zvýšení bezpečnosti zdravotního personálu i pacientů, neboť objekt je střežen 24 
hodin denně profesionální bezpečnostní agenturou. V případech, kdy lékař LSPP shledá nutnost ošetření na 
odborném pracovišti, je kontinuálně připravena lékařská péče ve spádové Vinohradské nemocnici, kam budou 
pacienti odesíláni. 
  
   Sloučená lékařská služba první pomoci pro děti a dospělé se nachází v Poliklinice Malešice, Plaňanská ulice 
573/1. Funguje  v pracovní dny od 19 hodin večer do 7 hodin ráno následujícího dne a od pátku 19 hodin večer 
do pondělí 7 hodin ráno včetně svátků. Telefonní spojení: LSPP pro děti: 281 019 244, LSPP pro dospělé: 281 
019 213, 274 810 990.  
  Do konce září pohotovost pro dospělé ještě fungovala v ulici Nad Olšinami  a dětská pohotovost v poliklinice 
Malešice. Obě pohotovosti zajišťuje Praha 10 nejen pro své obyvatele, ale i pro Prahu 15. Obec dostala na rok 
2004 příspěvek na provoz lékařské služby první pomoci  od magistrátu 2,5 miliónu korun. Provozní příspěvek 
městské části na zajišťování provozu (LSPP) pro rok 2003 přesáhl 5 mil. Kč. 
 
   Tento stav měl trvat jen do konce prosince 2004. Magistrát plánoval, že od ledna roku 2005 omezí lékařskou 
pohotovost z 14 na pět stanovišť. Dotace by tak  dostalo jen pět městských částí, a to lékařské služby v Praze 1, 
4, 5, 6 a 8. Znamenalo by to např., že do Prahy 1 do Palackého ulice by na  pohotovost jezdili obyvatelé i z Prahy 
2, 3, 7, 10, 15 a 21. S tímto novým modelem však mnohé městské části nesouhlasily, a to nejen ty, které o 
pohotovost přišly, ale i ty, kterým zůstala.  Toto omezení vzniklo z nedostatku peněz, ale i díky analýze, kterou 
si město nechalo zpracovat a kde se ukázalo, že počet nemocných na pohotovostech klesá.   
   Hlavní město vyčlenilo v rozpočtu pro rok 2005 na podporu lékařských služeb první pomoci 25 milionů korun. 
Stejně dostaly pohotovosti i v roce 2004. Stomatologické pohotovosti v Praze 1 a 4 dostanou na provoz od 
hlavního města každá 2,5 milionu korun, zbylých 20 milionů korun si mezi sebe rozdělí lékařské služby první 
pomoci pro děti a dospělé. 
 Pokud by chtěly provozovat pohotovosti i jiné radnice, musely by si je zaplatit samy. A jednou z radnic, která o 
tom nejen uvažuje, ale hlavně jedná, je Praha 10. Radnice Prahy 10 nechtěla o svojí pohotovost přijít, ale 
zachování lékařské služby první pomoci by citelně změnilo rozpočet městské části, neboť dotace od magistrátu 
by již nedorazila. Proto vyhlásila výběrové řízení na nájemce polikliniky, který by  fungování pohotovosti 
zajistil. Navíc by mohla být otevřena lékárna s 24 hodinovým provozem; její vybudování a provoz by stálo 2,5 
milionu korun. 
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   Do té doby objekt Polikliniky Malešice užívala příspěvková organizace Poliklinika Malešice, p .o. 
(zřizovatelem byla m.č. Praha 10), a to na základě nájemné smlouvy s m.č. Praha 10. Nájemné činilo 4 mil. Kč 
ročně. 
 
 
   Vítězem soutěže a novým pronajímatelem polikliniky Malešice se stala společnost STS. Ta by měla všechny 
služby polikliniky zachovat, ať se jedná o veškeré ambulantní lékařské péče, RTG, biolaboratoř, zubní laboratoř, 
rehabilitace, lékařskou službu první pomoci pro dětí a dospělé včetně dopravy k pacientovi. Vítězný nájemce je 
taktéž povinen uzavřít nejpozději k datu účinnosti nájemní smlouvy podnájemní smlouvy se všemi dosavadními 
lékaři. V areálu budou také doplňkové zdravotní služby. Navíc dostane Praha 10 od společnosti STS ročně za 
nájemné 5,5 miliónů korun, z čehož finančně pokryje provoz Lékařské služby první pomoci. Vítězný zájemce 
bude navíc povinen zajistit na vlastní náklady pohotovostní lékárenskou službu po dobu 24 hodin denně. 
  Vítězství společnosti STS vyvolalo odezvu mezi některými občany. Podepisovaly se petice a občané se sešli při 
zasedání zastupitelstva, aby vyjádřili svůj nesouhlas. Nicméně starosta Milan Richter a další mluvčí na 
zastupitelstvu tvrdili, že není třeba mít obavy, že je všechno smluvně ošetřeno. Nový nájemce musí zachovat 
všechny služby polikliniky a jakékoliv změny, např. v nájemních smlouvách, podléhají rozhodování samotné 
Rady městské části Praha 10. Nájemní smlouva bude s vítězem výběrového řízení uzavřena na „zkušební“  jeden 
rok. V případě, že se nájemce ve své činnosti osvědčí a městská část Praha 10 nepřistoupí k ukončení smlouvy, 
se doba nájmu automaticky prodlouží a vznikne dlouhodobý nájemní vztah. 
 
 
 

Další informace ze zdravotnictví 
 
   Koncem roku byla otevřena oční ambulance v  Minské ulici 551/7. Lékaři Eva Říhová, Zdeňka Gajdošíková a 
Karel Puš se např. specializují na problematiku nitroočních zánětů, zelený zákal, oční choroby podmíněné 
věkem.  
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5.3) SENIOŘI 
 
 

Tísňové volání pro seniory 
 
  Od září roku 2003 nabízí Centrum sociálních služeb možnost zavést linku tísňového volání do svých 
domácností  K lednu 2004 bylo přihlášeno  přes padesát starších lidí. Služeb využívá i více než stovka obyvatel 
dvou domů s pečovatelskou službou. 
  K takzvané signalizační službě se může od loňského podzimu připojit každý obyvatel desáté části, který žije 
sám a obává se, že bude potřebovat pomoc v případě zdravotních problémů. Přes pevnou telefonní linku je 
napojen na dispečink, s nímž se může kdykoliv domluvit pomocí dálkového ovladače, který má stále při sobě. 
Dispečink pak zařídí pomoc. 
  Výhodou služeb, které mohou mnohdy starším lidem i zachránit život, využívají senioři v několika pražských 
městských částech už několik let. Na instalaci zařízení přispívají radnice. Senior hradí jen část – zaváděcí 
poplatek 1000 korun a měsíční poplatek sto korun. 
 
 
 

Přednáška městské policie o bezpečnosti 
 
  Na své členské schůze si  Svaz důchodců zve různé zajímavé lidi z oblasti zdravotnictví, kultury či úřadu. 
Jedním z vážných problémů současné doby je i bezpečnost občanů a její ochrana. Proto také výbor 4. místní 
organizace SDČR působící v oblasti nových Vršovic si na svou lednovou výroční schůzi pozval příslušníky 
městské policie.  
   Jednalo se již o druhé setkání. První se uskutečnilo v září roku 2003, kdy  byli senioři  poučeni, jak se chovat 
při setkání se zloději. K dalšímu setkání došlo 28. ledna, kdy přišli okrskáři městské policie z obvodního 
ředitelství Praha 10. Beseda byla velmi živá a mnozí ze seniorů vyprávěli své zážitky. Poučné bylo m.j. 
objasnění kompetencí jednotlivých složek ministerstva vnitra, tedy jak může pokutovat městská policie a odkud 
to přísluší již Policii ČR. Policisté varovali  starší občany, aby byli obezřetní a opatrní zejména při oslovení 
neznámými lidmi na ulici nebo před dveřmi. Senioři poděkovali příslušníkům městské policie obvodu Praha 10 
za jejich vystoupení. 
 

 
Centrum sociální pomoci Prahy 10 získalo sponzorské auto 

 
   Díky pomoci celkem 37 sponzorů se 14. dubna  podařilo předat tzv.sociální automobil Ford Transit v hodnotě 
600.000 korun Centru sociální pomoci (CSOP) v Praze 10 v Zahradním Městě. Na sponzorství vozidla se 
podílely především firmy z Prahy 10. Počin vznikl díky agentuře Kompakt, která projekt vymyslela a díky němu 
již podobných vozidel předala v minulosti celkem 60. 
  Tento automobil  má sloužit v systému CSOP Praha 10 - pečovatelská služba ho využije k zajišťování dovozu 
obědů, nákupů, úklidů v bytech klientů a dalším službám. 
 
 
 

Senátorka Zuzanou Roithovou o „Vstupu ČR do Evropské unie“ 
   Beseda se senátorkou za Prahu 10 Zuzanou Roithovou na téma „Vstup ČR do Evropské unie“ se konala  21. 
dubna 2004. V 13.30 hodin v DPS Zvonková 6 a od 15 hodin v DPS Sámova. V DPS Sámova se přednášky 
zúčastnilo kolem 50 staroušků. Paní senátorka Z. Roithová vyprávěla o vstupu do EU a o tom, jak je důležité stát 
se součástí Unie. Seznámila přítomné s některými změnami, které členství v EU přinese. Beseda trvala do 16 
hodin, pak se musela paní Roithová kvůli svému nabitému programu  omluvit.  
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Radnice Prahy 10 organizuje programy na zahánění osamělosti  
seniorů 

  Radnice Prahy 10 chce pomocí nejrůznějších akcí obohatit život  a zahnat pocit osamělosti u svých starších 
spoluobčanů. Jelikož  Praha 10 patří k jedné z nejstarších městských částí co do průměrného věku obyvatel, 
snaží se radnice zahánět každodenní starosti či dokonce deprese důchodců např. besedami. Díky místostarostovi 
Bohumilu Zoufalíkovi tak vznikla tradice pravidelných besed s vedoucími představiteli radnice, jež  jsou 
otevřeny všem seniorům.  

  V září se například v DPS Sámova uskutečnila beseda o zajišťování zdravotní péče v Praze 10, na niž si 
místostarosta Vladimír Novák, který má tuto problematiku na starosti, přizval ředitelku Vinohradské nemocnice 
Marii Alušíkovou. Jen pár dní poté se v DPS Zvonková konala zahradní slavnost. 

 
Mezinárodní den seniorů 

   Dalším programem radnice Prahy 10 ke zpříjemnění života seniorů bylo pořádáni tří koncertů u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů  1.října. Dva jsou pořádány pro obyvatele domovů důchodců ve Sněženkové a 
Rektorské ulici, třetí koncert, který se uskuteční v 15 hodin v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci ve 
Zvonkové ulici, je určen pro seniory a obyvatele domů s pečovatelskou službou. Koncerty se konají pod záštitou 
starosty městské části Praha 10 Milana Richtera, účinkovat budou Martha a Tena Elefteriadu, originální dámská 
kapela České buchty a dixielandová skupina Steamboat Stompers. 

 

 

Literární soutěž pro seniory 
   V roce 2004 již podruhé pořádala  městská část Praha 10  literární soutěž pro obyvatele domů s pečovatelskou 
službou a domovy důchodců svého obvodu na téma „Jak vnímám místo, kde žiji, Prahu 10“. Soutěže se mohl 
zúčastnit každý obyvatel domova důchodců nebo centra sociální a ošetřovatelské pomoci a domů s 
pečovatelskou službou - Rektorská, Sněženková, Zvonková, Sámova, který zaslal  do 30. listopadu 2004 na 
adresu Úřadu městské části Praha 10  svůj příspěvek. Mohl to být rukopis nebo strojopis rozsahu 1 A5 až 2 A4 
libovolného literárního stylu, ve kterém se autor vyjádřil k zadanému tématu. Literární soutěž vyhráli: Jiřina 
Fajmanová, Marie Zelenková, Josef Trojan a Miloš Dobiáš. 
 
 

Pravidelné přednášky 
   V centrech sociální a ošetřovatelské pomoci a domů s pečovatelskou službou se konají pravidelně přednášky.  
   V květnu se konaly  (Sámova 7, Zvonková 6, 28. pluku 1393)   např. tyto pořady „Lásky Bedřicha 
Smetany“, „Srí Lanka“ s cestovatelem Lubomírem Linhartem nebo „Po stopách Albrechta z Valdštejna“. 
   V listopadu  to např. byly tyto: „Krádeže uměleckých děl I – zahraničí“, „Krádeže uměleckých děl II – 
Česká republika“ a „Kudy chodil Franz Kafka“. 
V prosinci to byly tyto přednášky : paní Aleny Krčálové nazvaná Ungelt (v Karpatské, Zvonkové, 28. pluku,  
DPS Sámova), Vánoční rozjímání – přednáška RNDr. Libuše Fassatiové (Sámova, 28. pluku. Karpatská, 
Zvonková), Island (Sámova, Karpatská). 
 
 

Právní poradna pro seniory 
   Od listopadu se v klubech seniorů mohou využít bezplatné služby právní poradny. Advokát Mgr. Aleš Choděra 
radí každý první pátek v měsíci  v klubu seniorů Zvonková 6 -  poprvé se tak stalo 5.11 od 14 do 16 hodin a 
každý třetí pátek v měsíci v klubu seniorů 28. pluku 1393  - poprvé poradna proběhla 19.11. od 14 do 16 hodin. 
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Několik kratších zpráv 
  Podrobnější přehled o programu vychází  v Měsíčníku Centra SOP, který vydává Centrum SOP, Sámova 7, 
Praha 10. 
 
Klub důchodců – bývalých pracovníků ve školství – koná pravidelné schůzky každou druhou středu v měsíci v 
ZŠ Vladivostocká od 15 hodin.  
 
Klub důchodců spolu s Domem UM pořádali od listopadu již 5. ročník kurzů Práce s počítačem. 
 
 
 

DOMOV DŮCHODCŮ SNĚŽENKOVÁ 
Sněženková  8, Praha 10 - Zahradní  Město 
ředitel JUDr. Eduard Kaplan  
 
Při Domově důchodců ve Sněženkové ulici 8 na Zahradním Městě se nachází ve vstupním prostoru Galerie Nad 
Botičem. 
 
25. února v 16 hodin zde proběhla vernisáž výstavy fotografií Jiřího Veselého „Santorini Kréta Kypr“. 
 
Vernisáž k výstavě obrazů Jaroslavy Kupkové se uskutečnila 2. června 2004 v 16 hodin. Výstava trvala  do 
konce června. 
 
V červenci a srpnu zde probíhala  výstava výtvarných kroužků Domu dětí a mládeže Prahy 10 - Dům UM. 
Obrázky vytvořily děti z mateřských škol, zvláštních a speciálních škol a školních družin v Praze 10. Jejich 
motivem byl  Den země.  
 
  Ve středu 9. června se v  Domově důchodců ve Sněženkové ulici konaly  Hry bez hranic. Soutěžilo se v šesti 
disciplínách a kdo se nemohl aktivně zúčastnit, alespoň přihlížel. Původně byla akce plánovaná na zahradě, déšť 
však program změnil a účastníci  se museli  přesunout do budovy. I přes nepřízeň počasí se soutěžilo.  K dobré 
pohodě všech přispěla i hudba a zpěvačka. 
 
 
  Od 1. září do 5. října 2004 proběhla v Galerii Nad Botičem výstava obrazů paní Olgy Schwarzmeierové a 
Jany Soukeníkové.  
 
  Na koncertu k Mezinárodnímu dni seniorů 1 . října 2004 pod záštitou  starosty MČ Prahy 10 Ing. Milana 
Richtera  hrála od 14 hodin Originální dámská kapela České buchty. 
 
  První ročník cyklu výstav Ševčíkův říjen se konal  do 2. listopadu 2004. Výstava byla zpřístupněna denně od 8 
do 19 hodin, a to od 6. října, kdy se konala vernisáž. 
 
V listopadu proběhla výstava obrazů Dany Savelia. 
 
  Vánoční výstavu výrobků obyvatel Domova důchodců ve Sněženkové ulici 8 byla  k vidění až do 31. 12. v 
prostorách Galerie Nad Botičem.  
 
 
   
 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SÁMOVA 
Sámova ulici 7, Praha 10 
Ředitelka Jiřina Budínská 
 
  Při své dubnové  návštěvě Domu SOP v Sámově ulici předal místostarosta MČ Praha 10 Ing. Vladimír Novák 
paní Doupcové, která  zde byla právě rok, kytičku s blahopřáním.  Paní Doupcová je odkázána na invalidní 
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vozík, ale i přes svůj handicap vše zvládá, neboť ji při  tom pomáhá čtyřletá fena labradora – Bedřiška. Jedná se 
o speciálně vycvičeného vodícího psa.  Aby fenka nepřišla zkrátka, dostala ke svým čtyřem rokům věnec buřtů. 
 
   Vernisáž výstavy obrazů Františka Vlacha se konala  v jídelně DPS Sámova 16. března 2004 ve 14.30 
hodin.  Kolem  70 návštěvníků výstavy zaujalo i vystoupení žáků ze Základní umělecké školy Bajkalská. 
Výstava obrazů a grafik s figurálními a pražskými motivy Františka Vlacha byla vystavena do poloviny května. 
Umělec se zabývá především volnou grafickou tvorbou – barevnou litografií a leptem. Obrazy maluje akrylem 
nebo pastelem a vytváří také originální plastiky. Ústředním tématem jeho děl je žena. 
 
1.6. 2004 v 14 hodin měla v místním klubu  přednášku paní Alena Krčálová nazvanou „Zaniklé Podskalí“. 
 
 7.6. byla beseda s cestovatelem Prof. Lubomírem Linhartem -  „Antarktida“. Pan Linhart promítal současně 
i vlastní film. 
 
 Na  Křeslo pro hosta dne 3. června od 14 hodin 30 minut  zavítal zástupce starosty MČ Praha 10 Ing. 
Vladimír Novák. 
 
V úterý 14. září v 14:30 se v klubu Sámova 7 uskutečnilo další „Křeslo pro hosta“. Tentokrát do něj usedla 
ředitelka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Marie Alušíková. 
 
 Další vernisáž se konala 15. září v 14:30. Jednalo se o výstavu netradičních obrazů ak. Arch. Miroslava 
Tolara, která byla pojmenována „Příroda v přírodě“. Autor vystavoval obrázky na zdech zahrady; jednalo se 
výtvory malované na kachle a nejrůznější originální dřevěné podklady. Námětem většiny z nich byla příroda, 
především motýli a horská krajina. Ale byly zde i obrázky z cest. Po vernisáži se obrazy přemístily do jídelny 
DPS, kde byly k shlédnutí do 25. října. 
 
6. října se v 14 hodin a 30 minut konalo Křeslo pro hosta. Tentokrát se besedy zúčastnil starosta Ing. Milan 
Richter a zastupitel Ing. J. Malypetr 
 
Den zdraví pro seniory na Praze 10 
  11. října od  8 do 14 hodin pořádalo centrum SOP v Praze 10  ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. Den 
zdraví pro seniory v DPS Sámova. Jednalo se již o čtvrté pořádání této akce. Dorazila zhruba stovka starších lidí, 
kteří si nechali změřit hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak nebo hmotnost. Mohli se i poradit  o zdravé 
výživě.  Připravena byla ukázka cvičení se speciálními rehabilitačními pomůckami. Vyšetřeni byli nejen 
obyvatelé domu s pečovatelskou službou, ale i příchozí odjinud.  
 
26. října 2004 ve 14:30 proběhla vernisáž výstavy paličkovaných obrazů – Paličkovaná krajka od paní 
Jaroslavy Perény. 
 
27.10. zde přednášela paní Alena Krčálová na téma „Leonardo da Vinci“. Přítomné seznámila s životem    
geniálního renesančního umělce. 
 
3. listopadu v 14:30 usedl v  Křesle pro hosta  Jaroslav Štětina. 
 
15. prosince vystoupila od 14 hodin na vánoční besídce skupina  MUSICA PER TIBIA. 
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CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI - 
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  K.  VÝRUTA -  

ZVONKOVÁ 
 
Zvonková 6,  Praha 10 - Zahradní Město  
ředitelka Jiřina Budínská  
 
  V úterý 23. března ve 14.30 hodin zde byla  na programu beseda  „Z hereckého alba: Jiřina Bohdalová“. 
Součástí besedy byla videoprojekce. 
 
Jiří Veselý vyprávěl a promítal o největším z Kanárských ostrovů v úterý 25. května 2004 od 15 hodin.  
 
Ve středu 12. května v 14 hodin usedl  do Křesla pro hosta starosta MČ Prahy 10 Milan Richter. 
 
Svátek hudby na Praze 10 
   V pondělí 21. června od 14:30 se uskutečnilo hudebně zábavné odpoledne v rámci Svátku hudby, které ve 
spolupráci s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Karla Výruta ve Zvonkové  připravila pro seniory 
městská část Praha 10. Akce se konala pod záštitou starosty MČ Praha 10 Ing. Milana Richtera a byla veřejnosti 
přístupná. 
   1. letní den je totiž Evropským svátkem hudby. Proto se také uskutečnilo toto posezení při muzice skupiny 
Funtrio. Svátku hudby se zúčastnili obyvatelé DPS, ale dorazili i další návštěvníci. Akce se měla konat na 
zahradě, ale kvůli proměnlivému počasí se nakonec pořádala v jídelně. 
  Členy skupiny Funtrio jsou Vladislava Hořovská (houslistka a vokalistka), Jaroslav Škarda (kytarista, zpěvák 
a autor písní a textů), Magdaléna Škardová (zpěvačka, violoncellistka, autorka písní a textů). Funtrio je vokálně 
instrumentální skupina založená na sólovém zpěvu, vokálech a zajímavé instrumentaci pro kytaru, housle a 
violoncello. Při volbě repertoáru se nijak žánrově neomezuje, vybírá si skladby a písně z různých stylových 
období a upravuje si je na míru. Část repertoáru je též z vlastní dílny. 
  Posluchačů se zde na skupinu Funtrio sešlo 68.  Jídelna byla plná, dokonce poslední opozdilci museli sedět na 
chodbě. A když někdo předčasně odcházel, tak musel zvednou několik lidí, aby mohl projít. 
  Skupina Funtrio zahrála posluchačům moravské lidové písničky, písně od Voskovce a Wericha či Ježka nebo 
Suchého.  Když skončili, pustila se celá jídelna do vytleskávání, skupina proto několik písní přidávala. Názory 
seniorů na to, co by se mělo v přídavku zahrát, se různily, tak se nakonec zahrál třeba Pramínek vlasů. 
 
 
  Obyvatelé DPS  Zvonková a členové klubů seniorů Centra SOP se zúčastnili Zahradní slavnosti pod záštitou 
ČSSD s venkovním grilováním a bohatým kulturním programem. Akce se konala 23. září od 14:30. Slavnosti se 
zúčastnili místostarostové desátého pražského obvodu Antonín Weinert a Vladimír Novák a členové 
zastupitelstva Zuzana Lánská a Petr Želízko. Skvělou atmosféru nepokazil ani drobný déšť. 
 

 
  Steamboat Stompers Dixieland Band zahrál od 15 hodin na koncertu pořádaném starostou Milanem 
Richterem k Mezinárodnímu dni seniorů. 
 
  Do Portugalska, kraje Algarve a Lisabonu, ve fotografii zavedla výstava Jiřího Veselého. Vernisáž proběhla 
19. října  v 14:30 a výstava trvala do 22. listopadu. 
 
  13. října v 14:30 se zde konala beseda s ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Marií 
Alušíkovou. 
 
  14. 10. ve 14 hodin se konala přednáška paní Aleny Krčálové „Pražské zahrady“. Vyprávění bylo o 
nejkrásnějších zahradách Starého Města a Malé Strany. 
 
  18.10.  se konala od 14 hodin přednáška paní Aleny Krčálové „Leonardo da Vinci“.  
 
  20. října v 14:30 zde byla beseda se zastupitelem Ing. Janem Malypetrem. 
 
  21. října  proběhla od 14:30 beseda o českých hercích. Tentokrát s Ing. A. Pfeiferem z hereckého alba: 
Viktor Preiss. 
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  18.11. od 14:30 se zde konala beseda s redaktorem rozhlasové stanice ČRo 3 – Vltava Ing. A. Pfeiferem. 
Tentokrát byly tématem  „Sametové hlasy“ -  Judita Čeřovská a Laďka Kozderková. Součástí vyprávění 
byly i  hudební ukázky. 
 
Mikulášské odpoledne za účasti starosty Prahy 10 
  Na pondělí 6. prosince připravilo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci ve Zvonkové „Mikulášské 
odpoledne.“ V rámci tohoto setkání seniorů desátého pražského obvodu se uskutečnil od  14.30  i koncert pod 
záštitou starosty Prahy 10 Milana Richtera, na němž vystoupil soubor Musica Bohemica vedený Jaroslavem 
Krčkem. Pořadu se zúčastnil kromě starosty Milana Richtera i zastupitel  Jan Malypetr. Kromě zástupců radnice 
dorazili i  „pohádkoví“ zástupci – Mikuláš s andělem a čert. 
 
  13. prosince od 14:30 zde proběhla vánoční besídka. Pro posluchače vystoupil zpěvák Richard Adam. 

   20. prosince se účastníci mohli zaposlouchat do nejkrásnějších vánočních příběhů, které pod názvem 
„Vánoční zvonění“ připravil redaktor ČRO 3 – Vlatava Ing. Antonín Pfeifer. 

 
 

KLUB SENIORŮ 28. PLUKU 1393 
 
V klubu se pořádají přednášky, v říjnu to byly např. tyto: 
  7.října  v 14 hodin se zde  konala přednáška paní Aleny Krčálové „Pražské zahrady“.  
 
  21.10.  od  14 hodin bylo možné navštívit přednášku paní Aleny Krčálové „Leonardo da Vinci“.  
 
 
 

KLUB SENIORŮ KARPATSKÁ 19 
 
V klubu se pořádají přednášky,  byly to např. tyto: 
 
14. října ve 14 hodin proběhla beseda s vrchní komisařkou pražské městské policie paní Krumlovskou na 
téma „Prevence kriminality“ 
 
19.10. v 14 hodin byla přednáška paní Aleny Krčálové „Leonardo da Vinci“.  
 
V „Křeslu pro hosta“ 2. listopadu v 14:30 mluvil Jaroslav Štětina. 
 
 
 
 

DOMOV DŮCHODCŮ MALEŠICE 
Rektorská 577, Praha 10 - Malešice (274 779 451-4) 
ředitel Mgr. Tomáš Ján 
 
  Martha a Tena Elefteriadu  vystoupily od 13 hodin koncertu k Mezinárodnímu dni seniorů 1 . října 2004, 
který věnoval starosta MČ Praha 10 Ing. Milan Richter.  
 
Slavnostní otevření kavárny „U Cestovatele“ 
  Symbolickým přestřihnutím pásky otevřeli v říjnu  kavárnu „U Cestovatele“ v Domově důchodců Malešice 
radní hl. m. Prahy Mgr. Hana Halová společně s ředitelem domova Mgr. Tomášem Jánem. K slavnostnímu 
otevření kavárny zarecitoval pan Trojan svou báseň „Kavárna“. O hudební program se postarala zpěvačka 
Tereza Staňková za doprovodu pianisty Davida Hlaváče. Během slavnostního odpoledne proběhla také dražba, 
jejíž výtěžek putoval do kulturního fondu obyvatel. Vydražil se velký hrnek “kafáč“ výtvarně zpracovaný Jitkou 
Koldovou a čokoládový dort vyrobený panem Potůčkem, obyvatelem penzionu. Celková vydražená částka se 
vyšplhala na 2000 Kč.  
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  22.12. se konal koncert Vánoce s Karmínou pod záštitou starosty městské části Praha 10. Začátek byl od 14 
hodin a akce se pořádala  v 1. patře. Hrál vokálně instrumentální soubor  Karmína, v jejímž podání zazněly  
vánoční písně - koledy z Čech, Moravy a staré Evropy. Pořadem provází moderátor, který vyprávěl o vánočních 
zvycích, o hudebních nástrojích, o popularitě určitých vánočních koled, vzniku betlémů, atd. Kromě písní mohli 
návštěvníci koncertu zhlédnout i staré české hudební nástroje. Během koncertu dorazil i  pan starosta Ing. Milana 
Richter, který donesl  květinu na zkrášlení domova důchodců a vánoční cukroví na dokreslení vánoční 
atmosféry. Pan starosta předal i ocenění  za vítězství v literární soutěži, již vyhlásila městská část Praha 10, panu 
Josefu Trojanovi. 
  Účastníci koncertu byli spokojeni, neboť byl opravdu zdařilý a milý. Celé představení se navíc konalo  v pěkné 
a vánočně vyzdobené místnosti.  
 
 
    
 
 

Dům Naděje Záběhlice 
 
  Radní hl. m. Prahy Mgr. Hana Halová v doprovodu místostarosty městské části Praha 10 Ing. Vladimíra 
Nováka a oblastní ředitelky Naděje Petry Lakatošové navštívila Dům Naděje Záběhlice. Jedná se o 
zařízení, které  je v republice ojedinělé a které  poskytuje své služby výhradně starým a invalidním 
bezdomovcům. V době návštěvy Domu Naděje Záběhlice zde bydlelo  30 obyvatel, jejichž průměrný věk byl 60 
let. K dispozici jsou jedno až třílůžkové pokoje, za které klienti zaplatí v průměru 80 Kč za den. Panuje zde 
rodinná atmosféra, obyvatelé si sami nakupují, připravují snídaně a večeře, perou, žehlí a také pěstují zeleninu 
nebo ovoce.  
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6) POHYB OBYVATELSTVA, KAŽDODENNÍ ŽIVOT 
OBYVATEL OBCE, KRIMI 
 

6.1) POHYB OBYVATELSTVA 
 
 
 
Pohyb obyvatel na Praze 10 mezi 1. lednem a 31. prosincem roku 2004. 
 

MČ 
STAV 

1.1.2004 SŇATKY ROZVODY NAROZENÍ ZEMŘELÍ

PŘÍR-
STĚH.-

2004 
PŘÍRŮS.-

2004 
STAV 

31.12.2004
Praha 

10 107 038 602 301 988 1570 861 279 107 314 
 
 
 
 

Srovnání vybraných ukazatelů mezi Hlavním městem Prahou a Prahou 10 v 1. - 3. 
čtvrtletí 2004 

 
 
Hl. město Praha celkem  

 
Praha 10 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2004)     
Rozloha v km2 496 19 
Počet obcí  1 x 
Počet částí obcí 146 9 
Počet městských částí 57 1 
OBYVATELSTVO     
Počet živě narozených 8 478 744 
Počet zemřelých 9 310 1 148 
Počet přistěhovalých 21 790 3 759 
Počet vystěhovalých 17 686 3 314 
Počet obyvatel 1) 1 168 853 107 079 
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6.2) KAŽDODENNÍ ŽIVOT OBYVATEL OBCE 
 

Strážník pomohl epileptikovi v nouzi 
 
   Dne 28. ledna kolem deváté hodiny ráno v ulici Sobotecké v Praze 10 zachránil strážník epileptika. Zhruba 
padesátiletý muž byl stižen epileptickým záchvatem. Upadl na zem a začal se dusit. Kolemjdoucí mu v domnění, 
že se jedná  o opilce, nepomohli. Šťastnou náhodou však v kritické chvíli vykonával v okolí pravidelnou 
obchůzku jednatřicetiletý strážník městské polici Ladislav Bekr. V první chvíli si také myslel, že muž je opilý, 
Když však přišel blíže, tak zjistil, že má muž křeče a pěnu u úst. Neprodleně mu uvolnil zapadlý jazyk a chtěl 
mu dát masáž srdce. Šlo mu to těžko, jelikož měl muž v náprsní kapse doklady a krabičku s prášky. Ladislav 
Bekr tedy věci vyndal, ale tehdy muž začal kývat hlavou, že ony prášky chce. Po dvou třech minutách, co mu je 
strážník dal, se postiženému znatelně ulevilo. Posadil se a vysvětlil, že trpí epilepsií a že nešlo o první záchvat. 
   Lékaře, jehož chtěl policista zavolat, nemocný odmítl s tím, že je již v pořádku. Bekr o události na svojí 
služebně vůbec nemluvil. Vedení se o jeho záslužném činu dozvědělo až od zachráněného, který krátce po 
nešťastné události zavolal na policejní ředitelství. Až podle čísla odznaku, který si zachráněný zapamatoval, byl 
strážník Bekra vypátrat. Ten se pak svěřil, že v inkriminované chvíli se mu velmi hodila nejen školení první 
pomoci, kterými všichni strážníci procházejí, ale že si vzpomněl i na případy, které mu popisoval jeho otec 
působící u záchranné služby. Bekr dostal od starosty Prahy 10 Milana Richtera značkové pero a dvě sklenky na 
whisky jako poděkování za pomoc spoluobčanovi. 
 
 
 

VOZÍČKÁŘ DOSTAL NOTEBOOK 
 
   Občanské sdružení Život dětem začátkem února předalo osmnáctiletému Bohumilu Sokolovi notebook, který 
zakoupilo z výnosu „srdíčkové“ sbírky. Bohumil má problémy s motorikou horních končetin, dolní mu nefungují 
vůbec. Je upoután na vozíček po  nešťastném úrazu v roku 2002. 
 Jeho otec sháněl pro svého syna notebook, který je ovšem drahou záležitostí, proto se telefonicky snažil obvolat 
nejrůznější nadace, až narazil na nadaci Život dětem a vše se během 14 dní uskutečnilo.  
 
 
 

Kachyňu doprovodily stovky lidí 
 
   Do obřadní síně strašnického krematoria se s režisérem Karlem Kachyňou, který 5. března  zemřel ve věku 
nedožitých osmdesáti let, přišlo rozloučit asi dvě stě lidí. Karel Kachyňa  se proslavil jako tvůrce legendárních 
filmů, kterými například byly Ucho, Dobré světlo či Lásky mezi kapkami deště. Ze známých osobností se na 
pohřbu sešli například scénáristé Vladimír Körner a Jiří Hubač, kameramani Miroslav Ondříček a Ilja 
Bojanovský, střihač Jiří Brožek, skladatel Petr Hapka, ministr kultury Pavel Dostál, ředitel televizní stanice O 
Jiří Balvín, kritička a programová ředitelka karlovarského festivalu Eva Zaoralová a mnoho dalších. Z herců se 
pietního aktu zúčastnili například Stanislav Zindulka, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Bronislav Poloczek, Lukáš 
Vaculík a Lucie Vondráčková a hlavní představitelky z filmu Fany Jiřina Bohdalová a Jiřina Jirásková. 
 
 
 

Na stadionu Bohemians soutěžili mladí zdravotníci 
  Krajské kolo Soutěže zdravotních  hlídek Prahy a Středočeského kraje, které uspořádal Český červený kříž, se 
v úterý 25.května konalo na stadionu Bohemians ve Vršovicích.  
  Ve dvou kategoriích soutěžily pětičlenné hlídky mladých zdravotníků ze základních škol, které prokázaly svou 
zdatnost, znalost při poskytování první pomoci a schopnost pomoci druhým při úrazech a dalších nenadálých 
situacích. Vítězným hlídkám předal ceny zástupce starosty Prahy 10 Vladimír Novák, který nad celou akcí 
převzal záštitu. Ve starších žácích zvítězila škola Na Pražačce, druzí se umístili zdravotníci ze školy Nad 
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Vodovodem z Prahy 10. V mladších žácích zvítězila škola Bellova (Praha  15). Akce se zúčastnilo 120 dětí pod 
dohledem 24 učitelek. Zraněné představovalo 32 figurantů a výkony hodnotilo 25 rozhodčích.  
 
 
 
 
 

Okresní rada Junáka, Praha 10 
 
   Okresní rada Junáka, Praha 10 pořádala 15. května v areálu hornoměcholupského lesoparku nad Hostivařskou 
přehradou závody vlčat a světlušek O putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelníka.  
   V prostoru prázdninového tábora se sešlo deset šestičlenných hlídek světlušek a vlčat ve věku 7 až 11 let ze 
skautských středisek Prahy 10, aby ukázaly své dovednosti a znalosti. Tyto závody se konají pravidelně každé 
dva roky.  
    Nejmenší členové se vydali na start ke kontrole krojů, výstroje, v podání hlášení a úrovně vystupování. Potom 
v časových intervalech podle mapky a značení na cestě vyrazili k prvnímu zastavení – všeobecné znalosti (např. 
určit významnou osobnost české kultury či politiky, poznat významnou pražskou budovu, důležitá telefonní 
čísla), na další zastávce prokazovali manuální zručnost (zatlouci hřebíky, přišít knoflík a zhotovit balíček), při 
krmení Balúa házeli míčkem na cíl, měli poznat 12 dopravních značek, zdolat 60 metrů dlouhou překážkovou 
dráhu, při testech znalosti přírody určovali 12 živočichů z možných 40. U bylin, dřevin, hub a plodů  měli určit  
12 správných  ze 63 možných. Jinde zase poskytovali první pomoc, např. ošetření řezné rány, spáleniny, 
puchýře, bodnutí hmyzem, obvaz palce. Účastníci  museli prokázat znalost 10 skautských pochodových značek, 
nebo vyluštit šifrované dopisy.  
 
 
 

Běh pro Paraple 
 
   Již 5. ročník akce Běh pro Paraple uspořádal 3. června od 15:30 na atletickém stadiónu ASK Slavie Praha Svaz 
paraplegiků  - Centrum Paraple. Špatné počasí se, bohužel, podepsalo pod slabší návštěvu.  
  Účastníky Běhu pro Paraple přivítali prezident správní rady Konta Paraple Zdeněk Svěrák a autor myšlenky 
Michal Horáček. Akci moderoval  Petr Šimůnek, zástupce šéfredaktora MF DNES a redaktor Radiožurnálu 
Vladimír Kroc. Ze známých osobností se akce dále zúčastnil Martin Doktor, Zora Jandová, Michal Kubal, Jiří 
Menzel, Vít Pohanka, Petr Šabach a Jaroslav Uhlíř a další. Za radnici Prahy 10 se zúčastnil např. zastupitel Jiří 
Veselý. 
  V průběhu odpoledne se uskutečnil křest CD „Perličky Bohumila Hrabala“, které pro Centrum Praple přečetli 
Josef Abraham, Jiří Menzel, Viktor Preiss a Zdeněk Svěrák. Pro všechny účastníky byl připraven zábavný 
program. 
   Ale jak se vlastně závodí ?  Princip závodu je jednoduchý: účastníci uzavírají sázky se svými přáteli a závodí v 
běhu na 100m. Poražený neodevzdá prohranou částku vítězi, ale na místě ji věnuje Centru Paraple. V běhu na 
stometrové trati závodí dospělí, děti s rodiči, děti na koloběžkách. Závody veřejnosti se střídají se závody médií 
a firem. Startují i známé osobnosti. Proběhly závody vozíčkářů na kolech „handbike“. 
   Závodu o sázky, které putovaly na konto paraple, se zúčastnilo 325 osob a vybrala se v hotovosti  částka 
71.594 Kč. Na více než 390 tisíc korun se odhaduje výtěžek z charitativní akce Běh pro Paraple. V průběhu 
akce převzal Zdeněk Svěrák dary na činnost Centra Paraple: společnost Europress věnovala 82.000 Kč na 
koupení kola pro vozíčkáře „handbike“. Česká spořitelna věnovala 50.000 Kč, společnost OKsystem spol. s r. o. 
věnovala 20.000 Kč, společnost Vinné sklepy Lechovice spol. s r. o. věnovala 20.000 Kč, společnost K+B 
Elektro – Technik, spol. s r. o. věnovala 11.700 Kč na koupení pračky pro klienty Centra Paraple. ASK Slavie 
Praha půjčila na akci stadion zdarma. V roce 2003 se utkalo v běhu 464 závodníků, kteří pokladnu Centra 
Paraple zaplnili 219 000 korunami. 
  Zisk  z akce použije Centrum Paraple na poradenskou a rehabilitační pomoc vozíčkářům s poškozením míchy 
z celé České republiky. Zejména to bude k finančnímu zajištění pobytu nových klientů centra Paraple i v jiných 
krajích. Svaz paraplegiků - Centrum Paraple (Ovčárská 471, 108 00 Praha  10, e-mail: paraple@paraple.cz, 
www.paraple.cz) pomáhá lidem ochrnutým po poranění míchy vyrovnat se co nejrychleji s důsledky zdravotního 
postižení, řešit případné zdravotní komplikace, snížit svou závislost na pomoci druhých osob, udržet se v dobré 
kondici, zapojit se do společnosti a najít pracovní uplatnění. 

  Akce je příležitostí pro setkání vozíčkářů a veřejnosti, pomáhá podnítit zájem o lidi se zdravotním postižením a 
ovlivňovat postoj veřejnosti k nim.  
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Součástí Běhu pro Paraple jsou: 

• závody jednotlivců  

V běhu na 100 metrů se může závodit s kýmkoli, s přáteli, dětmi, dalšími rodinnými 
příslušníky, zvířecími miláčky atd. Minimální výše vsazené částky je 100 Kč. 

• závody firem  

Společnosti se mohou zúčastnit exhibičního závodu firem. Závodit mohou dva zástupci 
společnosti nebo zástupce firmy se zástupcem partnerské společnosti. Na darovanou částku 
může být sepsána darovací smlouva.  

3.6.2004 se zúčastnili  zástupci: Adecco spol. s.r.o., Messenger Service s.r.o., OKsystem spol. 
s r.o., Trigema s.r.o., Vinné sklepy Lechovice.  

• závody dětí na koloběžkách  

Pro děti se jedná o závody na trati 100 m na koloběžkách. Pro ty, které přišli bez koloběžky, 
byly dvě k zapůjčení.  

• závody médií  

V běhu na 100 m se utkali zástupci médií. 3.6. 2004 se závodu médií zúčastnili:Český rozhlas 
Radiožurnál, Český rozhlas Regina, Česká televize, MF DNES, Mladý svět, Televize Prima  

• exhibiční závody známých osobností  

3.6.2004 přišli: Martin Doktor, Zora Jandová, Vladimír Kořen, Michal Kubal,, Jiří Menzel, Vít 
Pohanka, Jan Potměšil, Petr Šabach, Jaroslav Uhlíř 

• exhibice vozíčkářů na kolech "handbike" a jiných kolech  

I vozíčkáři mohou jezdit na kolech, které pohánějí rukama. Ukázku jízdy na kolech "handbike" 
a jiných kolech předvedli: Rudolf Brojír, Luděk Carbol, Radek Civiš, Jiří Kuchta. 

 
 
 
 
 

Koncert skupiny Kabát 
 
   V sportovním areálu na lehkoatletickém stadionu v pražském Edenu měla dne 10. června koncert skupina  
Kabát. Toto vystoupení  bylo součástí celorepublikového turné Kabátů nazvané DOLE V DOLE. Koncert se jistě 
podařil, ale množství  lidí, kteří bydlí v okolí, si stěžovalo na příšerný hluk.  
    Celá akce podle policie, která  na koncertu zajišťovala bezpečnost a pořádek, proběhla bez problémů.  Jedině 
díky koncertu  zaznamenali policisté rapidní nárůst telefonů na tísňové lince 158. V průměru má linka denně 
přes tisíc hovorů, ten den však volalo téměř 2 tisíce lidí, hlavně se stížností na hluk nebo na to, že nemají v 
ulicích kde zaparkovat. 
   Návštěvníci koncertu, kterých sem přišlo asi patnáct tisíc, se chovali vcelku slušně. Výjimkou byl jen zásah 
policejní hlídky proti patnáctiletému mladíkovi. Ten  se u vstupní brány domáhal vstupenky tak vehementně, že 
se mezi ním a pořadateli strhla potyčka, kterou ukončila až přivolaná hlídka. Policisté mladíka odvezli na 
ošetření do nemocnice. I tady se však choval vůči zdravotníkům velmi agresivně. Policisté mladíka, který se 
nedal uklidnit, odvezli na psychiatrii. 
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Chlapec se popálil o železniční trolej 
 
    Závažné popáleniny obličeje a ruky utrpěl 16. června dvanáctiletý hoch, který se z mostu ve Strašnicích 
pokoušel dotknout kamenem železniční troleje. Záchrannou službu přivolal jeho kamarád, který byl svědkem 
neštěstí. Záchranka chlapce převezla na oddělení popálenin vinohradské nemocnice. 
 
 
 

Srážka s vlakem a s tramvají 
 
   S vážným zraněním skončil ve vinohradské nemocnici třiapadesátiletý Ukrajinec, kterého 14. 7. krátce po 
sedmé hodině ráno porazil vlak na Skalce v místě zvaném Mitaska. Vlak mu způsobil poranění zad se 
zlomeninou lopatky a četné tržné rány v obličeji. Po ošetření záchranáři byl předán na chirurgii vinohradské 
nemocnice. Strojvedoucí osobního vlaku „pantografu“ si muže všiml na poslední chvíli, neboť ten vyšel z křoví 
asi pět metrů před vlakem a rovnou vešel do kolejiště.  Přes použití  rychlobrzdy vlak muže odhodil na stranu, 
kde mu  strojvedoucí poskytl první pomoc. Kvůli nehodě nabraly vlaky na trase mezi Prahou a Benešovem až 
čtyřicetiminutové zpoždění. 
    Další střet, ale tentokrát s tramvají,  se stal v noci 16. září kolem čtvrt na devět. Díky tomu byla  na 45 minut 
přerušena doprava na lince číslo 11. Opilý sedmačtyřicetiletý muž s více než 3,3 promile alkoholu se pokusil 
přejít křižovatku Černokostelecké a Starostašnické ulice. To se mu však nepovedlo a skončil pod tramvají, která 
projížděla do zastávky Vozovna Strašnice.  Přivolaní lékaři zjistili, že uvězněný žije. Hasiči museli se speciálním 
vybavením – za pomoci nafukovacích vaků a silného ramene jeřábu - nejprve rozpojit a pak nadzvednout 
tramvajový vůz, aby se k muži dostali. Krvácejícího muže vytáhli zpod zadní nápravy druhého vozu a posádka 
sanitky povedla resuscitaci.  Do vinohradské nemocnice byl předán v kritickém stavu, ale se zachovanými 
životními funkcemi.  Druhý den již zraněný dýchal bez přístrojů. Z noční  nehody si odnesl jen pohmožděniny a 
dvě zlomená žebra. Jeho stav již nebyl vážný. 
 
 

Úmrtí Karla Zicha 
 
    Karel Zich zemřel 13. července v podvečer při potápění u města Porto-Vecchio na Korsice, kde se svou 
manželkou trávil dovolenou. Podle lékařů zpěvák zahynul kvůli onemocnění srdce a cév. Karel Zich se narodil 
10. června 1949 v Praze. Pocházel z hudební rodiny a studoval kompozici na Státní konzervatoři v Praze. Na 
Karlově Univerzitě vystudoval obory estetika-sociologie, byl doktorem filozofie. Celý svůj život prožil jako 
obyvatel Prahy 10 – „Vinohraďák“. 

   V letech 1964 až 1965 působil ve skupině, kde zpíval a hrál spolu s Michalem Prokopem a Ivanem Trnkou. V 
letech 1968 - 1973 byl členem Spirituál kvintetu. V roce 1974 začala jeho sólová kariéra. Dva roky nato vydal 
svoji první LP desku Dům č. 5. Zpíval převážně své písně, ale nevyhýbal se ani spolupráci s renomovanými 
autory (Bohuslav Ondráček, Petr Janda, Karel Svoboda a jiní). 

   Do svého repertoáru zařazoval také řadu převzatých písní, jako Alenka v říši divů, Mosty nebo písně od  Elvise 
Presleyho. V polovině 70. let skončil v anketě Zlatý slavík na 4. místě. V roce 1979 založil doprovodnou 
skupinu Flop.Karel Zich zpíval a spolupracoval s Lenkou Filipovou, Wandou Jackson nebo nazpíval duety s 
Pavlem Bobkem, Petrou Janů, Jitkou Zelenkovou, Yvonne Přenosilovou a dalšími. Natočil patnáct alb, složil i 
hudbu k několika filmům a byl i autorem skladby pro fontánu v Mariánských Lázních. Od roku 1992 hrál  opět 
se Spirituál kvintetem. Vystupoval nejen v Evropě, ale i v USA, Kanadě, Chile, Brazílii či Austrálii. 

 
 

Zemřel Jiří Sirotek 
 
    Filmový producent Jiří Sirotek zemřel v Praze ve věku 58 let. Sirotek pocházel z rodiny s dlouholetou 
filmařskou tradicí, vystudoval obor produkce a zprvu se věnoval audiovizuálním programům pro zahraničí. Poté 
se soustředil i na hrané filmy a reklamy, připravil některé pořady pro světovou výstavu EXPO 1992 v Seville a 
dokument pro National Geographic Society. Pracoval pro Německo či Francii a nejnověji pracoval s Janem 
Nejedlým na filmu Snowboarďáci. Podílel se i na vzniku koprodukčních snímků Stalingrad či Hurá na medvěda. 
   Poslední rozloučení se konalo 26. srpna v 10 hodin v krematoriu v Praze-Strašnicích. 
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Mezinárodní turnaj v paintballu 
 
  V sobotu 4.  září a v neděli 5. září se v  areálu velodromu v ulici Nad Třebešínem konal mezinárodní 
paintballový turnaj. Akce začala v sobotu v 10 hodin. Velodrom nabízel dobrý terén a zajištěné zázemí pro 
účastníky. Na turnaji byly k  vidění  kvalitní domácí i zahraniční týmy (např. Litevští Sigur, rakouští MercsAAC, 
Italští Padrinos). 1. místo ZCES Prague Open 2004 vybojoval tým  Mafia. 
 
 
 

Centrum prevence a pomoci v Praze 10 
 
     V prostorách činžovního domu v Sámově ulici bylo  zřízeno Centrum prevence a pomoci v Praze 10. Jedná se 
poradnu pro děti z dětských domovů či vychované náhradními rodiči. Centrum v Sámově ulici zřídilo sdružení 
Vhled ve spolupráci s odborníky ze Střediska náhradní rodinné péče, které se problematikou prevence a pomoci 
dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu zabývají již deset let. Cílem zařízení je příprava dětí na vstup do života, 
aby se dokázaly samy o sebe postarat. Slavnostní otevření se konalo za přítomnosti starosty Milana Richtera, 
který přestřihl pásku. 
    Celkem se zde může ubytovat šest mladých lidí ve třech bytech s vlastním sociálním zařízením. Dále zde byla 
zřízena studovna, společenská místnost, ateliér a ubytovna pro čtyřiadvacet osob. Od října totiž centrum 
připravilo vzdělávací program pro děti z dětských domovů v Litoměřicích, Znojmě a Opavě, který má děti 
zábavnou formou připravit na běžný život. 
    Oprava činžovního domu ve Vršovicích stála patnáct milionů korun. Prostory domu má bezplatně pronajato 
občanskému sdružení Vhled na deset let. 
 

 
Úraz při „bojích“ v Malešicích 

 
    Opuštěný objekt v Malešicích posloužil v září mladíkům jako bojiště s kuličkovými pistolemi. Jeden mladík 
nešťastnou náhodou spadl do šestimetrové betonové šachty.  Jiný mladík zavolal záchranáře do opuštěného 
objektu u Průmyslové ulice v Praze 10. Mezitím sestra na dispečinku mladíkům po telefonu radila, jak chlapci 
poskytnout první pomoc. 
     Než dorazili hasiči, s nimiž vyrazili také specialisté na lezení, podařilo se skupině chlapců zraněného mladíka 
ze šachty vytáhnout. Kvůli nepřístupnému terénu přistál vrtulník záchranářů přímo v areálu. Místo k přistání 
pilotovi vyznačili hasiči pomocí dýmovnice. 
    Záchranáři zraněného chlapce přenesli na vakuové matraci k vrtulníku, který s ním odletěl na urgentní příjem 
do vinohradské nemocnice. Kromě několika zlomených žeber měl po pádu protrženou slezinu a krvácel do 
břicha. Musel se podrobit operaci, kdy mu slezinu odstranili a vyčistili dutinu břišní od krve. Mladík dostal 
několik transfuzí. 
 

 

 Centrum Paraple slaví 10 let 
   Centrum Paraple oslavilo ve čtvrtek odpoledne 21. října  10 let  své činnosti. Instituce, jež pomáhá ochrnutým 
po poranění míchy vyrovnat se co nejrychleji s důsledky zdravotního postižení, slavila ve svém sídle v Ovčárské 
ulici v Malešicích deset let své činnosti. Na slavnosti samozřejmě nechyběl ani herec a režisér Zdeněk Svěrák, 
který moderuje Dobročinnou akademii a který  má velkou zásluhu na tom, že akademie získala za celou dobu 
své existence pro Paraple miliony korun. Oslavy zpestřili herci Divadla Na tahu a Bilbo compagnie, kteří zahráli 
asi stovce návštěvníků hru Staré i nové příběhy barona Prášila. V podvečer také zazpívala Sylvie Krobová s 
hudební skupinou La Bouch. 
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Zemřel dětský psycholog Zdeněk Matějček 
    Ve věku 82 let zemřel 26. října Zdeněk Matějček, nestor české dětské psychologie. Popularizátor vědeckých 
poznatků, jeden z prvních kritiků socialistického modelu kolektivní výchovy a zastánce klasického modelu 
rodiny byl znám jako autor mnoha článků a knih o výchově a dětské psychologii. Působil v pražském 
sociodiagnostickém ústavu, na dětské psychiatrii a na Dětské klinice ILF v Praze-Krči. Bydlel na Praze 10. 

  Profesor Matějček byl do poslední chvíle odborně aktivní. Pracoval  na částečný úvazek na oddělení pro 
výzkum rodiny Psychiatrického centra Praha a v Dětském centru Paprsek pro děti s kombinovaným postižením. 
Pro svou  nemoc se však už nemohl zúčastnit prezentace své poslední knihy Rodičům na nejhezčí cestu, která se 
konala týden před jeho úmrtím. Kniha pojednává o  poznávání dětského světa. Pro autora byl charakteristický 
laskavý a citlivý přístup k dítěti a k životu vůbec. 

   Rozloučení s dětským psychologem Zdeňkem Matějčkem proběhlo 5. 11. v 14 hodin ve velké obřadní síni 
Strašnického krematoria.  
 

 
86. výročí vzniku samostatného Československa 

 
   Oslavy 86. výročí vzniku ČSR pořádala v úterý 26. října organizace Českého svazu bojovníků za svobodu 
Prahy 10 ve spolupráci s městskou částí Praha 10 a dalšími občanskými sdruženími. Vzpomínkový akt s mládeží 
se konal od 11 hodin u Sokolovny Vršovice. Setkání se konalo u Stromu republiky a hlavní projev přednesla 
Svatomíra Mendelová. Poté zazněly moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka a lidové písně v podání Dětského 
pěveckého sboru Slavíček. 
 
   U příležitosti 86. výročí vzniku samostatného Československa se ve středu 27. října od 9 hodin konal pietní akt 
u Památníku padlým z první světové války, který se nachází v zahradě Speciální školy V Olšinách. Slavnostního 
položení věnců se zúčastnil také starosta městské části Praha 10 Milan Richter. Následně se konalo slavnostní 
shromáždění v KD Barikádníků. Akci organizovala městská část Praha 10 a Územní vojenská správa Praha – 
východ ve spolupráci se Svazem důstojníků a praporečníků AČR, Obvodním výborem Českého svazu bojovníků  
za svobodu Prahy 10, Československou obcí legionářskou,Vojenským sdružením rehabilitovaných Prahy 9 a 10, 
Občanskou iniciativou Čech, Moravy a Slezska, Konfederací politických vězňů,Vojenským klubem důchodců 
 
   Na rohu Pražské a Švehlovy ulice bylo 28. října živo. U pomníku Antonína Švehly se zde konalo setkání u 
příležitosti oslav státního svátku České republiky. Akci zahájil předseda Společnosti Antonína Švehly - Pavel 
Černý a mezi dalšími řečníky vystoupil i Jan Malypetr, zastupitel městské části Praha 10.  
 

Profesorka Königová dostala medaili Za zásluhy 
 
    Při výročí založení republiky předával 28. října prezident Václav Klaus i 21 vyznamenání. Medaili Za zásluhy 
dostala i prof. MUDr. Radana KÖNIGOVÁ (31. 7. 1930). MUDr. Radana Königová je dlouholetou vedoucí 
kliniky plastické chirurgie na Vinohradech . Je uznávanou kapacitou ve svém oboru, má vysoký morální kredit a 
je známa i svou  mimořádně rozsáhlou publikační činností. 
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HASIČI 
 
   Sbor pro Prahu 10 sídlí v Průběžné ulici 74 a čítá 3 čety a celkem 105 pracovníků. Četa má vždy 24 hodin 
službu a poté dva dny volna. Hasiči však nepomáhají jen při požárech. Jedno družstvo mělo při MS v hokeji 
nepřetržitou pohotovost před Sazka Arenou, kde zajišťovalo přímou ochranu haly a okolí. Hasiči  také provádí 
odchyt včel na místech, kde by mohly ohrozit děti, tahají zvířata z výkopů a pomáhají záchranné službě 
   V roce 2003 měli hasiči z Průběžné ulice na svém kontě téměř 1300 výjezdů, z větší části v obvodě Prahy 10. 

  
  Unikátní novinku získal v roce 2004 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy sídlící na Praze 10 - vůz na 
likvidaci nebezpečných havárií. Ministerstvo vnitra za něj zaplatilo 15 miliónů korun.  
  Vůz dokáže zlikvidovat jakoukoli chemickou havárii. Díky speciálnímu zařízení lze zastavit únik nebezpečné 
látky a odčerpat ji pomocí super výkonných čerpadel. Hasiči mohou také změřit koncentraci nebezpečných látek 
a určit postup likvidace. Vůz slouží nejen pro potřeby hlavního města, ale i pro střední Čechy. Nejbližší podobný 
vůz operuje v Západních Čechách. 
   
 

Mistrovství České republiky hry Plamen a soutěže dorostu SH 
ČMS 

 
   Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Městským sdružením hasičů hlavního města Prahy a 
Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy pořádalo Mistrovství České republiky hry Plamen a 
soutěže dorostu SH ČMS. Akce se pořádala  pod záštitou náměstka primátora hlavního města Prahy Mgr. 
Rudolfa Blažka a starosty městské části Praha 10 Ing. Milana Richtera ve dnech 2. – 5. července 2004. Akce 
začala 2. července v 15:15 startem závodu požární všestrannosti. Vyhodnocení mistrovství ČR dorostu proběhlo 
v pondělí 5. července. Akce se konala na stadionu SK Slavie Praha. 
 
 

Výjezdy hasičů 
   V sobotu 14. února v noci začalo hořet v restauraci Červený trpaslík v Praze 10. Požár vznikl patrně od 
pohozené cigarety. Od  ní postupně  vzplál odpadkový koš,  dveře a automat na cigarety. 
 
  29. března krátce po šesté hodině ráno hořelo v Ruské ulici. V domě vzplál sklep a plameny se už objevovaly 
v přízemních oknech. Ty sice hasiči zanedlouho zvládli tlakovou vodou, ale k odstranění hustého kouře, který se 
již  táhl celou ulicí, museli nasadit přetlakové ventilátory. Protože požár poškodil plynové potrubí,  museli 
dorazit i plynaři.  
 
   Nepříjemný zásah čekal 30. března odpoledne hasiče v ulici V Korytech v Praze 10. V opuštěném drážním 
domku totiž policisté našli mrtvolu muže, který zahynul při požáru. Přivolaní hasiči ohořelé tělo z domku 
vyprostili a mrtvola byla odvezena k pitvě. Jednotka hasičů asi čtyřicetiletého bezdomovce vynesla ven a 
zároveň dohasila skrytá ohniska požáru. Z výpovědí ostatních bezdomovců vyplynulo, že svého kolegu 
naposledy viděli někdy po půlnoci. Muž byl podle nich pod vlivem alkoholu a zalezl do sklepa, kde přespával. 
Příčinou požárů byla nedbalost při kouření nebo neopatrné užívání otevřeného ohně. 
 
  Celkem sedmkrát vyjížděli pražští hasiči likvidovat škody, které napáchala silná bouře, jež se ve čtvrtek 8.7. 
přehnala přes hlavní město. Na Praze 10 museli odstraňovat ze silnice spadlou větev stromu v ulici K 
Červenému dvoru ve Strašnicích. 
 
  Jižní spojku ve směru do centra Prahy 8. července uzavřela nehoda cisterny převážející umělou hmotu v 
granulích. Cisterna se kolem 10. hodiny převrátila v Malešicích na sjezdu z Průmyslové na Štěrboholskou 
radiálu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči odčerpali asi 400 litrů nafty z protržené nádrže, pomocí dvou 
jeřábů postavili kamión i cisternu na kola a posypali vozovku několika pytli sorbentu, který vstřebal uniklé ropné 
látky. 
 
      V ulici Na Míčánkách v Praze 10 se krátce před pátou hodinou 18.7. zřítilo při stavbě podzemních garáží 
stavební bednění. Na místo dorazili záchranáři i hasiči ze dvou stanic. Pohotovostní jednotky na místě zjistily, že 
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jde o zřícení patrového bednění s nalitým betonem o rozloze šestkrát šest metrů a o čtyři zraněné dělníky. 
Dělníci byli ošetřeni v nemocnici, nejvážnější zraněním  byl otřes mozku. 
   Hasiči pro jistotu prohledali prostor  pod troskami lešení a ve zbytcích betonu, ale nikdo jiný zde již naštěstí 
nebyl. Případ byl předán stavbyvedoucímu a Policii České republiky. 
 
   Další výjezd se konal kvůli vzplanutí vyprahlé trávy.  A to  12. srpna odpoledne poblíž Dubečské ulice v Praze 
10. S požárem o rozměrech 100 krát 200 metrů bojovalo několik hasičských jednotek včetně drážních a 
podnikových z Mitasu. Hasiči museli hadice protahovat pod kolejnicemi tratě Praha – Benešov, na které nebyl 
přerušen provoz.  
 
 
   15. srpna se muselo hasit  v půl čtvrté odpoledne do bývalého pensionu v Norské ulici ve Vršovicích. Společně 
s pražskými hasiči ho likvidovala i jednotka Českých drah. Oheň zachvátil zhruba třetinu dřevěné stavby. 
  
   
   31. srpna před šestou hodinou ranní  kdosi zapálil v Dubečské ulici starou škodovku. K požáru vozidla vyrazila 
jedna jednotka pražských hasičů. I přes rychlý zásah plameny Škodu 120 zcela zničily. Škoda se v tomto případě 
pohybovalo jen kolem tisíce korun, neboť se jednalo o odstavený vůz, který neměl ani baterii. Oheň uvnitř někdo 
zapálil na zadní sedačce, kam se dostal rozbitým zadním oknem. 
   K požárům aut na pražských ulicích vyjíždějí hasiči poměrně často. Většinou jsou ale příčinou požáru 
technické závady nebo auta vzplanou po dopravní nehodě. Úmyslných zapálení je tak deset až dvacet do roka. 
 
 
   Hasiči museli zasahovat i ve čtvrtek 2.9. v noci, a to v restauraci ve Slovinské ulici. Ve 23.32 přijalo operační 
středisko informaci o požáru ve vršovické restauraci. Nedlouho na to hasiči již zasahovali. Restaurace už měla 
zavřeno, proto se musela  vyslaná jednotka hasičů dovnitř dostat násilím. Plameny začali hasiči  likvidovat 
vodou z místního zdroje. 
   Oheň vznikl od cigaretového  nedopalku,  který někdo odhodil do papírové krabice pod barem. Při zásahu 
nebyl nikdo zraněn. Škoda činila zhruba čtyřicet tisíc korun. Zakouřený objekt museli následně odvětrat. 
Požárem byly poškozeny rozvody chladicího média a lahve s CO2. 
 
   Před třetí hodinou odpoledne vybuchl 12. září v rodinném domě ve Strašnicích v Mrštíkově ulici plyn a okolí 
zahalila oblaka kouře. Hasiči zlikvidovali požár uskladněných věcí ve sklepě. Majitel byl odvezen záchrankou s 
popáleninami v obličeji a na rukou do nemocnice k ošetření. 
 
   Pražští hasiči s kolegy z Českých drah hasili v neděli 19. září  po půl druhé odpoledne. Mohutné plameny 
zachvátily osamocený nákladní vagón nedaleko železniční stanice Vršovice. Oheň  způsobili buď  bezdomovci, 
kteří zde přespávali, nebo děti, které si kolem trati hrají. Z vagónu zbyla jen železná kostra. 
 
 
 
   K úniku čpavku vyjížděli 26. července pražští hasiči na zimní stadion do Sámovy ulici pod Havlíčkovými 
sady. Čpavek unikl při výměně čerpadla. Záchranáři podle vyšetřovatele hasičů naměřili v ovzduší jen slabou 
koncentraci chemikálie. Zástupci pražské organizace Českého svazu rybářů však tvrdili, že se v oblasti kolem 
Perucké ulice objevily stovky  uhynulých ryb, které byly cítit čpavkem. Těla uhynulých ryb sbírali pracovníci 
svazu celý den. Z vody vytahovali převážně drobné rybky. Obětí chemikálie se však staly i kapři a větší dravé 
ryby.  
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6.3) KRIMI 
 
   Když člověk projíždí Prahou 10, tak jistě zahlédne příslušníky policie a městské strážníky, jak procházejí 
ulicemi a hlídají bezpečí občanů. A to ještě v letošním roce v Praze 10 přibyli další čtyři okrskáři městské 
policie. V Praze 10 se tak počet strážníků zvýšil na 16 osob.  O čtyři kusy kamer byl posílen také monitorovací 
systém. Dohodl se o tom starosta desáté městské části Milan Richter s náměstkem  primátora Rudolfem 
Blažkem. Ale ani tento krok nezabránil nekalým „živlům“ konat svou činnost. Na následujících stránkách jsou 
právě příběhy zločinů, které se udály na Praze 10. Bohužel však i tyto příběhy mají určitou vypovídající hodnotu 
o časech, v nichž se staly. Určitě bychom četli jiné příběhy z dob 1. republiky a jistě přibyly i nové druhy 
trestných činů, které dřívější doba neznala.  Zde se ale nesnažím o nějaké srovnávání. Na těchto stránkách chci 
jen vypsat příběhy, které mají dokumentovat  i to nedobré, co se v Praze 10 stalo. Nejedná se o úplný výčet, ale o 
jakýsi průřez. 
 
 

Leden  
 
  Hlídka motorizované jednotky pražské policie zadržela ve Vršovické ulici čtyři muže v autě. Při prohlídce u 
nich byly nalezeny tyto věci: krabičky s náboji, páčidlo, kukla a černá kombinéza. Jeden z nich je stíhán pro 
nedovolené ozbrojování.  
 
   Dne 17. ledna  vyrazila hlídka strážníků do prodejny potravin v Chotutické ulici, kde podle oznámení zákazník 
napadl pracovníky prodejny. V prodejně se nacházel do půli těla svlečený dvacetiletý muž ve zjevně podnapilém 
stavu, který odcizil zboží v hodnotě 312,- Kč. Potom, co byl  přistižen pracovníky prodejny, je fyzicky napadl. 
Mladou ženu, která se ho snažila zastavit ve dveřích prodejny, opakovaně udeřil pěstí do břicha, a to i přesto, že 
ho upozornila na skutečnost, že je těhotná. Muže, který přispěchal napadené těhotné ženě na pomoc, udeřil 
výtržník několikrát pěstí do obličeje. Strážníci opilého mladíka předali hlídce policie ČR, která si celý případ 
převzala k dalšímu šetření. 
 
    Dne 19.1. dostala hlídka strážníků oznámení, že v restauraci „Sportbar“ na Kubánském náměstí se pokoušejí 
dva muži vloupat do výherního automatu. Po vstupu do restaurace jí obsluha označila dva muže, kteří vytáhli z 
řady jeden z výherních automatů a pokoušeli se pomocí zavíracího nože násilně otevřít jeho zadní část automatu, 
přičemž došlo k jeho poškození. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu strážníci omezili dva muže z 
Běloruska na osobní svobodě. 
 
   K hádce a rvačce došlo  mezi trojicí bezdomovců kvůli tomu, že jeden z mužů začal osahávat ženu, na kterou 
si činil nárok jeho kolega. Trojice již předtím popíjela krabicové víno ve zchátralém objektu železničního hradla 
v areálu jedné firmy  ve Strašnické ulici v Praze 10. Nedočkavec byl zasažen mladším bezdomovcem přímo do 
nosu a musel být ošetřen na chirurgickém oddělení nemocnice. Útočník skončil na policii.  
   
  

Únor 
 
   Dva lupiči  s pistolí přepadli v sobotu 7. února trafiku v ulici Na Hroudě v Praze 10. Krátce před čtrnáctou 
hodinou vešli do prodejny. Pod pohrůžkou použití zbraně přiměli prodavače, aby nekladl odpor. Odcizili 99 
kartonů cigaret, alkohol, mobilní telefon a finanční hotovost. Majitel obchodu přišel takřka o šedesát tisíc korun.  
 
   Dne 9.2.2004 dostala hlídka strážníků oznámení, že v drogerii DM ve Starostrašnické ulici dochází ke 
konfliktu pracovníků prodejny se zákazníkem. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že muž z Prahy 10 pronesl 
přes pokladnu bez zaplacení zboží v hodnotě 350,- Kč. Vzhledem k tomu, že lustrací přes PČR bylo zjištěno, že 
se jedná o osobu, která byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena za trestný čin, byl muž omezen na 
osobní svobodě. 
 
   Při rozhazování odpadků z koše na náměstí Svatopluka Čecha zadrželi strážníci tři Ukrajince (dvě ženy a 
muže) s propadlým povolením k pobytu. Při zákroku jedna z žen omdlela. Strážníci ji vytáhli zapadlý jazyk.  
 
 
   Kuriózním případem se zabývali pracovníci odboru pátrání Celního ředitelství Praha. V lehátkovém voze 
ukrajinských drah, stojícím na vlakovém nádraží v Praze - Vršovicích, objevili 4600 kusů cigaret značky Astor 
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bez českého kolku. Cigarety pašovali dva průvodčí, kteří se ve vagónu zamkli a nechtěli ani na výzvu otevřít 
celním orgánům. Celníci se nakonec do vagónu dostali a oba muži se přiznali, že cigarety jsou jejich. Protože 
stejní muži se již o pašování několikrát pokusili, skončili v policejní cele. Ve zkráceném přípravném řízení 
vyfasovali dvouletý zákaz pobytu v ČR.  
 
   K páté letošní vraždě došlo v noci na úterý 17. února v bytě v Moskevské ulici. Hádku, která se strhla mezi 
čtyřiatřicetiletým mužem a jeho o patnáct let starší družkou, žena ukončila bodnutím muže. Oba byli pod vlivem 
alkoholu. Zatímco žena usnula, muž zranění podlehl. Marcela Moravcová byla odsouzena na sedm let. 
Obžalovaná sama možného činu litovala, ale na to, co se v bytě stalo, si nepamatuje. U soudu navíc vyšlo 
najevo, že druh ženu, která ho většinou živila, v minulosti několikrát napadl. 
 
 
   V péči zdravotníků skončil řidič tramvaje, který končil svoji jízdu v půl čtvrté ráno a dojel se svou soupravou 
na konečnou v ulici U vozovny. Zde se dostal do křížku s opilým cizincem a na místo museli dorazit muži 
zákona i sanitka. Ukrajinsky hovořící násilník skončil u výslechu.  
 
 
  V Průběžné ulici se v pondělí večer 23. února  střílelo. Šedesátiletý zaměstnanec bezpečnostní agentury, který 
střežil objekt společnosti Auto Base, prodávající luxusní vozy BMW, si všiml podezřelého muže.  Muž postával 
před vstupem do firmy a byl opilý. Hlídač ho vyzval, aby odešel. Když muž nereagoval, vystřelil pracovník 
ostrahy ze služební pistole do vzduchu. Situace se však tímto činem nevyřešila, naopak došlo k hádce a 
k potyčce. Během ní padl druhý výstřel, který zasáhl útočníka do nohy.  Hlídač se hájil tím, že šlo o nešťastnou 
náhodu. Během minuty a půl dorazila záchranka, která měla stanoviště kousek od místa činu, a odvezla 
zraněného muže do vinohradské nemocnice. Hlídač čelí ublížení na zdraví z nedbalosti. 
 
 
  V Malešicích ve čtvrtek 25. února v podvečer okradli muže na invalidním vozíku. Stalo se tak u parčíku 
v Malešické ulici. Neznámý pachatel uhodil invalidního muže zezadu do hlavy a ukradl mu peněženku i nový 
mobilní telefon, který si právě vezl z prodejny. 
 

   Ve středu 25. února zavolal anonym na linku 158 a oznámil, že na vršovickém nádraží bude přepaden vlak s 
penězi. Než mladík stačil domluvit, byl zajištěn u veřejného telefonního automatu. Policisté museli celou věc 
prošetřit. Ve chvíli, kdy se potvrdilo, že takový vlak skutečně existuje, museli prohledat nádraží. Lupiče však 
nenalezli. Mladistvý se nakonec přiznal, že si celou věc vymyslel.  

 
 
 
 

Březen 
 
    Před třetí hodinou ranní si strážníci při kontrole dětského hřiště v Sobotecké ulici povšimli stop ve sněhu. Ty 
je dovedly až k muži, který surově kopal do bezvládného těla ženy, zejména do oblasti hlavy. Strážnici útočníka 
přemohli a předali jej kolegům z republikové policie. 
  49letou ženu převezla záchranná služba s vážným poraněním hlavy a obličeje do vinohradské nemocnice. Lékař 
sanitky ji musel okamžitě převést na přístrojovou podporu životních funkcí. Žena měla mnohočetné zlomeniny 
střední části obličeje, vyražené zuby, otřes mozku. 
 
 
  Večer v neděli  7. března se vraceli opilí fanoušci fotbalové Slavie z prvoligového utkání v Jablonci nad Nisou, 
kde jejich tým remizoval 0:0. Při zastávce u čerpací stanice u Hlavence na Mladoboleslavsku zdemolovali 
prodejnu. Poničili nejen část obchodu, kde povalili regály, ale napadli a poranili ženu a muže, kteří tam pracovali 
a snažili se je z prodejny vyhodit. Po tomto incidentu naskákali do autobusu a odjeli směrem do metropole. 
Přivolaná policie již  dorazila, když byl autobus s rozladěnými fanoušky pryč.  
   V Praze 10 si však na autobus chuligánů počíhali policisté a většinu z nich zadrželi. Nešlo to ale nijak hladce. 
Někteří z nich se totiž rychle snažili zmizet a policisté je museli honit. Autobus byl  zastaven v ulici V Olšinách 
v neděli kolem jedenadvacáté hodiny. 
 
 
   Novou trestnou činností je tzv. sprejerství . Policii se podařilo v březnu zadržet čtyři sprejery.  Například dva 
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pachatele ve věku 16 a 17 let chytili policisté kolem půlnoci při poškozování garáže v Malešické ulici. 
V souvislosti s věkem podezřelých se nejedná o trestný čin, nýbrž o provinění.  
  Policisté sloužící na Praze 10 se kvůli nárůstu trestných činů souvisejících se sprejerstvím rozhodli zvýšit 
dohled na místech, kde sprejeři řádí, a na místech (jako např. nové fasády domů), kde lze předpokládat 
poškozování těchto ploch.  
 
 
   24. března v ranních hodinách se stala další bankovní loupež. Do pobočky Komerční banky v ulici V Olšinách 
v Praze 10 vstoupil muž, který vyhrožoval pracovnicím za přepážkou výbušninou. Lupič z peněžního ústavu 
odnesl statisíce korun. Na místě zanechal pouze igelitovou tašku, v níž měla být výbušnina. V tašce byl sice 
balíček, který prozkoumal přivolaný pyrotechnik, ale o  nálož  se nejednalo. 
   Pobočku v ulici V Olšinách si zřejmě lupič nevybral náhodou. Z ulice sem totiž není téměř vidět. Vchod je z 
boku budovy a klient se k němu dostává po několika schodech. I proto byla tato pobočka lupiči v minulosti 
přepadena už dvakrát. Loni v září si odtud ozbrojení a maskovaní lupiči odnesli desítky tisíc korun. V srpnu 
1999 se kořistí útočníků stalo asi půl milionu korun, převážně ve valutách.  
 
  Na dvaadvacetiletého pracovníka drogerie zaútočili ve čtvrtek 25. března  v podvečer v Goyově ulici v Praze 10 
tři muži. Krátce po sedmé hodině na něj namířili pistolí a požadovali peníze. Zatlačili jej do chodby, srazili na 
zem a spoutali. Lupiči si pak odnesli zhruba 170 tisíc korun a větší množství telefonních karet.  
 
  Dva cizinci přepadli prodejnu s levným zbožím v Průběžné ulici. Nejdříve chtěli koupit zapalovač, pak 
prodavačkám začali vyhrožovat nožem a nakonec jim vzali z pokladny 9 000 Kč. K loupeži došlo v pátek 26. 
března ve dvě hodiny odpoledne.  
 
 
     Téměř celý březen procházeli okrskáři městské policie pražské ulice a hledali  odstavené vraky aut. Nejvíce 
nepojízdných vozů objevili na území Prahy 10, kde bylo nalezeno téměř šest set automobilů. Naopak jen tři 
polorozpadlá vozidla našli strážníci v Praze 1. Všechny poznatky předali Technické správě komunikací. 
 
  Za první tři měsíce roku 2004 strážníci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 10 odhalili celkem 
21 442 přestupků, za které bylo uloženo celkem 3 827 blokových pokut v celkové výši 728 400 Kč. Ve 179 
případech byl zjištěný delikt včetně důkazního materiálu postoupen příslušnému správnímu orgánu s návrhem na 
zahájení správního řízení.  
   V oblasti veřejného pořádku, což je například rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, bylo 
odhaleno 1 226 přestupků a uloženo celkem 256 blokových pokut v celkové výši 58 300 Kč. V oblasti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo odhaleno 20 175 přestupků a uloženo 3 539 
blokových pokut v celkové výši 645 700 Kč. Řidiči nejčastěji porušovali zákaz zastavení, zákaz vjezdu nebo 
nedovolené stání na chodníku. Na vyhrazeném místě pro invalidu stálo v 687 případech nesprávné auto. Ve 40 
případech byl strážníky zajištěn pachatel krádeže, kdy byla  škoda do 5 000,- Kč, a předveden k dalšímu šetření 
na služebnu Policie ČR nebo předán k správnímu řízení příslušnému odboru Úřadu m.č. Praha 10.  
   Strážníky bylo kontrolováno celkem 10 930 osob a v rámci těchto kontrol a další služební činnosti se podařilo 
nalézt 4 odcizená vozidla, zajistit a předat Policii ČR 5 celostátně hledaných osob, zadržet 19 pachatelů různé 
trestné činnosti při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Na Policii ČR strážníci předvedli celkem 10 
osob a zajišťovali do příjezdu policistů 21 míst trestného činu. Bylo realizováno celkem 94 asistencí správním 
orgánům, pracovníkům Úřadu městské části Praha 10 a dalším subjektům. Ve 37 případech strážníci zajistili 
doručení písemností, které byly poštou vráceny správním orgánům jako nedoručitelné. Ve dnech provozu škol 
zajišťovali strážníci každý den v době od 07.20 do 08.05 hod. bezpečnost dětí na přechodech pro chodce v 
blízkosti školských zařízení v ulicích Bělocerkevská a Francouzská, dle personálních možností též v ulicích V 
Olšinách, Kubánské nám., V Rybníčkách a K Rybníčkům.  
   Při kontrole povinností majitelů psů bylo  kontrolováno 400  osob a  u 42 byl zjištěn přestupek. Bylo nalezeno 
58 vraků vozidel a předáno podnětů TSK k odstranění. Při kontrole funkčnosti veřejného osvětlení a světelné 
signalizace bylo zjištěno 15 závad, bylo vyhledáváno 11 „černých“ skládek. K 31.3. 2004 bylo na OŘ MP Praha 
10 zařazeno celkem 75 strážníků, z toho 71 strážníků v přímém výkonu služby, rovněž bylo obsazeno všech 12 
tabulkových míst strážníků specialistů-okrskářů ( jedná se o strážníky, kteří až na výjimky vykonávají hlídkovou 
činnost formou jednočlenné pěší hlídky ve svěřených okrscích ).  
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Květen 
   V květnu 2004 strážníci provedli celkem 4 021 kontrol nedovoleného stání na vyhrazených parkovištích pro 
invalidy a v této souvislosti řešili 224 přestupků. Na ostatních vyhrazených parkovištích bylo zjištěno a řešeno 
celkem 329 přestupků. Linka tísňového volání 156 vyjížděla v tomto měsíci celkem 376x. V této souvislosti bylo 
odhaleno celkem 127 přestupků, 10 trestných činů a 108 ostatních přestupků (proti majetku, alkohol, správních 
deliktů).  
 
 

Červen 
 
    Pod záminkou opravy kamionu si pustil dvaaosmdesátiletý muž do bytu v Černokostelecké ulici v Praze 10 
neznámou ženu a muže. Dvojice chtěla od důchodce půjčit peníze na opravu. V jeho bytě žena vyndala zbraň a 
položila ji na stůl. Starý muž, kterému se pravděpodobně z rozrušení udělalo špatně, jí peníze dal. Toho navíc 
využil její společník, který v bytě ukradl ještě další finance. Celkem si odtud dvojice odnesla 47 tisíc korun. Po 
drzých lupičích nyní pátrají policisté. 
 
 
   Lékař pražské vinohradské nemocnice Jan Karas srazil 7. června ve čtvrt na jedenáct dopoledne v areálu 
nemocnice dvouletou Lucii Šimrovou. Ačkoli mu naměřili 3,29 promile alkoholu v krvi, tvrdil, že pil až po 
nehodě, aby zvládl stres z toho, že porazil matku s dítětem.  Za nehodou podle Karase stálo  selhání brzd. Vedení 
vinohradské nemocnice však neuvěřilo tomuto tvrzení, zvláště když se objevily informace o pití i v předešlém 
zaměstnání, a dalo doktorovi výpověď. Expertiza už 11. června prokázala, že brzdy měl jeho vůz v pořádku a Jan 
Karas byl policií obviněn z trestného činu ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu 
tak několikaletý trest. 
  Holčička byla v kritickém stavu převezena do Thomayerovy nemocnice, kde podstoupila náročnou 
šestihodinovou operaci. 16. června pak Lucie prodělala první čtyřhodinovou plastickou operaci; 25 procent 
ztracené kůže nahradili doktoři umělou. 7. července byla převezena na druhou několikahodinovou plastickou 
operaci, ale to již normálně reagovala a vnímala. V září pak byla Lucinka doma a zkoušela znovu chodit.  
 
 
   Třicetiletý muž v sobotu 12. června časně ráno napadl a oloupil o deset let staršího chodce, který čekal na 
tramvaj na zastávce Kubánské náměstí. Zaútočil na něj pěstmi a kopanci. Přitom mu vytrhl tašku s mobilním 
telefonem, dioptrickými brýlemi, doklady a penězi. S lupem za bezmála šest tisíc korun utekl. Policie ho však 
týž den zadržela. S obviněním skončil v cele. 
 
  16. června našli dělníci při výkopových pracích (při likvidaci starých garáží na dvoře) v ulici V Olšinách v 
Praze 10 ostatky těla. Další tělo pak nalezli přivolaní policisté. Ze začátku se zdálo, že těla ležela v zemi několik 
let. Vše nasvědčovalo, že se jedná o vraždu.  Zahrabaná těla byla předtím i rozčtvrcena. 
   Následovala soudní pitva, která měla určit příčinu smrti. Kriminalisté prověřovali starší případy lidí, kteří se 
zde  ztratili, a získali informace o tom, kdo v domě bydlel nebo kdo se zde pohyboval. Díky tomuto pátrání byly 
zjištěny koncem června první indicie. Těla patřila sedmačtyřicetiletému Štefanu Kissovi a jedenapadesátiletému 
Miloši Knorrovi. Ti zde spolu bydleli v domě jako partneři a již od 23. února byli  nezvěstní. Po jejich zmizení 
se v bytě objevil neznámý, asi pětadvacetiletý mladík, který tvrdil, že mu muži byt pronajali. Majitelka ho však z 
bytu vyhodila.  
    Práce policie byla zakončena necelý měsíc od nálezu. Ráno devátého července kriminalisté zadrželi v jednom 
z ústeckých bytů jedenadvacetiletého muže z Prahy a devatenáctiletého muže z Karlových Varů, které obvinili z 
dvojnásobné vraždy. Vrazi se svými oběťmi v bytě v ulici V Olšinách bydleli a důvodem k vraždě byla jejich 
snaha získat tento byt a věci v něm. Mladíci své dvě oběti čtvrtili a jedno tělo dokonce vařili, aby se dříve 
rozložilo. Pak obě těla zakopali. 
   Policisté se domnívají, že jejich zadržením zachránili muže, u kterého vrazi v Ústí nad Labem bydleli. Spolu 
s vrahy  policisté zadrželi i ženu, která byla obviněna z toho, že vraždu neoznámila. 
   Jedním z nepřímých důkazů proti těmto dvěma mužům bylo i to, že policisté při domovní prohlídce v 
ústeckém bytě u pachatelů našli výstřižky z novin, které o nálezu dvou těl v ulici V Olšinách psaly. 
   
 
  Dvojice bezdomovců se 24.6. kolem šesté hodiny pohádala o padesátikorunu v jedné z garáží v Křeslické ulici. 
Mladší z nich při hádce bodl druhého muže nožem do hrudníku a utekl. Pro vážně zraněného 
čtyřiačtyřicetiletého muže pak na popud dalších bezdomovců vyrazila záchranka. Muž však na následky svého 
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zranění zemřel. Zanedlouho už měli policisté popis útočníka. Osmatřicetiletého muže pak policisté zadrželi asi 
po čtyřech hodinách, když se pokoušel v obchodním domě na Národní třídě ukrást čokoládu. 
 
 
   V červnu 2004 strážníci provedli celkem 3 963 kontrol nedovoleného stání na vyhrazených parkovištích pro 
invalidy a v této souvislosti řešili 308 přestupků. Na ostatních vyhrazených parkovištích bylo zjištěno a řešeno 
celkem 418 přestupků.  V červnu  strážníci vyjeli na 363 hlášení na tísňovou linku. Bylo tak odhaleno celkem 
148 přestupků, 5 trestných činů a 93 ostatních přestupků (proti majetku, alkohol, správních deliktů). Při 
kontrolách zaměřených na volné pobíhání psů, znečišťování veřejného prostranství a známky v rámci běžné 
hlídkové činnosti bylo kontrolováno celkem 160 majitelů psů a řešeno celkem 40 přestupků. V červnu proběhlo 
celkem 112 kontrol restaurací zaměřených na nalévání alkoholických nápojů mladistvým, kdy byly  zjištěny 3 
přestupky.  
 
 
    Při srovnáních v pravidelných Zprávách o bezpečnostní situaci v desátém obvodu, které se prováděly 
v polovině roku a porovnávaly se se stejným obdobím v  roce 2003, se zjistilo, že o polovinu klesla hospodářská 
kriminalita. Celkově se pak kriminalita snížila o 7,8 procenta a na trestné činnosti se nejvíce podíleli recidivisté 
a narkomani. 
    I přes pokles o 3,9 procent u obecné kriminality jsou stále největším problémem krádeže a vykrádání 
automobilů. V minulém roce to bylo 5277 případů. Tento druh kriminality tvoří přes polovinu celkového počtu 
trestných činů . 
   Naopak nárůst o 44 případů zaznamenali kriminalisté u násilné trestné činnosti - především loupeží. Počet 
nejzávažnějších násilných trestných činností - vražd - poklesl meziročně o tři na celkových pět případů. 
Hmotné škody dosáhly u celkové kriminality 621 milionů korun, u hospodářské 137 milionů korun. V roce 2003 
poklesla kriminalita páchaná mládeží na 109 trestných činů z předloňských 216. 
 
 

Červenec 
 
  Ve Strašnicích byl zraněn muž, který v restauraci v Žermanické ulici protestoval proti vykřikování nacistických 
hesel. Mladíkům se nelíbilo, že staršího z nich okřikl, a surově ho napadli pěstmi. Kopali do něj, i když spadl na 
zem. Po surovém útoku mladíků  ve věku 21 a 23 let měl přeraženou čelist a skončil v nemocnici. Mladíci 
zastrašovali nebo brali mobilní telefony i ostatním přítomným, aby jim zabránili zavolat policii. Obvodní soud 
pro Prahu 10 uvalil na výtržníky vazbu. 
 
  
 

Srpen 
 
   V benzínové stanici ve Vršovické ulici v sobotu 21. srpna odpoledne vyndával  dvaadvacetiletý muž z regálů 
různé sušenky a nápoje. Když jej zaměstnanci požádali, aby zboží vrátil, dočkali se agresivního útoku. Muž po 
nich začal házet pivní láhve. Dokonce vytáhl i nůž a ohrožoval pracovníky, aby jim tím zabránil v přivolání 
policie. Ta  však na místo dorazila a výtržníka zadržela. Během svého řádění způsobil výtržník škodu více než 
dvanáct tisíc korun. 
 
 
 

Září 
 
   Rekordních 120 přechodů v blízkosti škol, které jsou vytipované jako rizikové, hlídali strážníci celé Prahy. 
Jelikož jsou pak  nejhorší následující dny, kdy policisté z přechodů zmizí, trvala tato bezpečnostní akce celý 
první týden v září. Současně se rozjela i letáčková kampaň, kterou město spolu s neziskovými organizacemi 
provádí v pražských školách. 
 
  Ve čtvrtek 2. září odpoledne vtrhlo do areálu v Tiskařské ulici přes dvě stě celníků, policistů a pracovníků 
České obchodní inspekce. Akce trvala osm hodin a během ní bylo zadrženo pět nákladních aut s 15 tunami 
padělků za několik milionů korun. Kriminalisté obvinili osmnáct lidí z porušování práv k ochranné známce.Ve 
velkoskladu také zatkli jednu celostátně hledanou osobu a zadrželi jednoho člověka, který se vyhýbal nástupu 
trestu do vězení. 
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  Hned potom se policisté přesunuli k Václavskému náměstí a na Prahu 4 a Prahu 10, kde se zaměřili na pouliční 
kriminalitu, ale především na zloděje a vykradače aut. Během akce zkontrolovali na dvě stovky lidí a 180 vozů. 
Policisté zadrželi dva zloděje vozidel a jednu osobu v celostátním pátrání. Našli čtyři kradená auta. 
   
 
   Pozorná obyvatelka zahlédla mezi domy malešického sídliště na hřišti v Tuchorazské ulici opilé dítě 
s prázdnou  lahví vodky. Ihned tedy zavolala policii. Hlídka městské policie, která na místo dorazila, zastihla 
chlapce v doprovodu jeho dvou kamarádů, kteří ho podpírali, a když zahlédli policii, pokusili se ho schovat do 
nedalekého křoví.  Jaké bylo překvapení, když strážníci zjistili, že dětem je teprve dvanáct let.  Jelikož chlapec 
nebyl schopen pohybu a měl velké problémy s artikulací, museli strážníci přivolat záchrannou službu, jejíž 
pracovníci hocha okamžitě připojili na infuzi. S otravou alkoholem ho odvezli na jednotku intenzivní péče 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
   Jeho společníci – stejně stará dívka s chlapcem - se sice trochu napili, ale oba byli v pořádku, takže je strážníci 
předali rodičům. 
   Později se zjistilo, že dětem vodku prodala  sedmadvacetiletá cizinka v prodejně potravin v Černokostelecké 
ulici. Byla  obviněna z trestného činu podávání alkoholických nápojů mládeži. 
  
   Policisté koncem září zadrželi osmatřicetiletého muže, který byl podezřelý z výroby a prodeje pervitinu. 
V jeho bytě v Petrohradské ulici ve Vršovicích zajistili i kompletní laboratoř a připravovanou drogu. Za rok 
2004 si tak prodejem přibližně jednoho a půl kilogramu vyrobené drogy přišel na více než jeden a půl milionu 
korun.  
 
 
   Koncem září proběhla další akce ve skladu poblíž velkotržnice textilu a obuvi v Malešicích. Tato kontrola byla 
součástí rozsáhlé akce, která trvala již třetí týden. Celníci objevili zhruba 10 tisíc napodobenin předních 
světových značek zapalovačů v hodnotě pět milionů korun.  
 
    

Říjen 
 
   Mrtvolu muže našli lidé 4. října ráno v potoce Botiči nedaleko Práčské ulice.  Na těle se nenašly stopy po násilí 
a pravděpodobně se nejednalo o loupež, neboť všechny doklady i peněženku měl u sebe. Jednalo se o 44letého 
Čecha, který podle všeho utonul. Přesnou příčinu smrti měla určit smrti až pitva.   
 
   V noci ze 4. na 5. října vyjížděli záchranáři  do restaurace v přízemí dělnické ubytovny v Topolové ulici 
dokonce dvakrát. Nejprve ošetřovali zbitého 30letého muže. Za půl hodiny byl hlášen další úraz. Tentokrát  se 
jednalo o 47letého hosta. Ten však asi v opilosti upadl hlavou  na roh stolu tak nešťastně, že zemřel.  
 
 
     2. října po třetí hodině ráno na linku 155 telefonovala dvaapadesátiletá žena, že našla svého 44letého muže  
na chodbě domu opilého, vydává divné zvuky, pomočil se a pokálel se.  Žena dostala radu, ať na něj dává pozor, 
aby se neudusil zvratky a případně zavolá znovu, kdyby potřebovala další radu. Ženu odradilo od přivolání  
sanitky obava, že by mohl skončit na záchytné stanici. Operátorka však nebrala v potaz, že muž ztratil vědomí. 
  Druhý telefonát na tísňovou linku se odehrál až v 20:25. Tentokrát už  telefonoval syn, kterému se zdál 
zdravotní stav otce podivný. Dostal na výběr tři možnosti a vybral si možnost kontaktovat pohotovost. Jenže ani 
nyní se nic nestalo. 
 
   Třetí telefon v 21:13. Volá opět žena, nabízí i zaplacení převozu. Ani tentokrát jí  nebylo pomoženo. Manželka 
je již bezradná, ale až další  telefon v 21:57  má odezvu a sanitka pak doráží za sedm minut. 
   Když dorazili záchranáři na místo, zjistili, že muž byl při cestě z restaurace nejspíše přepaden. Neměl sice 
viditelné zranění, ale měl těžká vnitřní zranění. Lékaři muže udržovali  v umělém spánku. Krvácel do mozku, 
měl prasklou lebku a hrozilo mu ochrnutí pravé strany těla.  
  Záchranka uznala lidské pochybení. Pracovnice, které špatně zhodnotily situaci, byly potrestány. Jedna 
z operátorek byla přeřazena, druhá musela odejít. Manželka postiženého uvažovala o podání trestního oznámení 
na záchranku. Případ šetřila i policie kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti.  
  Jednalo se však spíše o výjimku. Záchranáři dorazí k  případu později než za čtvrt hodiny jen ve třech 
procentech případů z osmdesáti tisíc výjezdů ročně. V průměru je to za 7,9 minuty po oznámení události náhlého 
ohrožení zdraví nebo života. 
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   Dvacetiletý řidič se v úterý 26. října snažil ujet policejní kontrole s vozem Škoda Forman. Dokonce najížděl 
ukradeným autem na policisty a jednoho z nich při tom zranil. Policejní hlídka muže po honičce zadržela a 
obvinila z útoku na veřejného činitele. Automobil byl ukraden v Praze 6. 
 
 

Listopad 
 
   Osmatřicetiletý muž platil v úterý 2. listopadu odpoledne u pokladny obchodního domu v ulici V Olšinách. 
Když si pokladní při placení prosvítila bankovku speciální lampou zjistila, že dvousetkoruna je falešná. Na 
policejní stanici muž později řekl, že padělek dostal poslední říjnový den v jiném obchodním domě v Praze 10 
při placení, když mu pokladní vracela zpět po zaplacení bankovkou vyšší hodnoty. Policisté odeslali bankovku 
na odbornou expertizu. 
 
 
   3. listopadu zprovoznili na operačním středisku Obvodního ředitelství Policie ČR Praha 4, kam spadá také 
Praha 10, monitorovací pracoviště Městského kamerového systému hl. m. Prahy (MKS).  
   Toto pracoviště bylo rekonstruováno v souvislosti s rozhodnutím ministra vnitra ČR provést reorganizaci 
Policie ČR – snížit počet obvodních ředitelství Policie ČR v hl. m. Praze z 10 na 4 včetně snížení počtu 
operačních středisek městského kamerového systému také na čtyři. Pracoviště rekonstruované v rámci rozvoje 
MKS bylo třetím ze čtyř operačních středisek Policie ČR a umožní využívat 50 kamer tohoto systému 
umístěných v městských částech Praha 4, 10, 11, 12, 15 a 22. Náklady na rekonstrukci činily  částku 2,8 mil. 
korun.  
   Monitorovací pracoviště v ulici U Plynárny uvedl oficiálně do provozu náměstek primátora Mgr. Rudolf 
Blažek, prohlédl si ho také starosta Prahy 10 Milan Richter. Kamery by měly pomoci snížit kriminalitu na Praze 
4 a Praze 10. Tyto obvody totiž mají největší kriminalitu v republice na jednoho policistu. Pražský kamerový 
systém má 241 stanovišť a jejich obrazové výstupy jsou k dispozici čtyřem pracovištím. Nejvíce kamer je 
v centru města.  
 
 
   Třiadvacetiletý  řidič dodávky srazil v neděli 7.11. krátce před třetí hodinou odpoledne na Jižní spojce v Praze 
10 – Strašnicích policistku, která na místě odkláněla dopravu. Žena skončila s těžkými zraněními v nemocnici a  
její stav byl  vážný. Řidič dodávky se plně nevěnoval řízení a srazil policistku i přesto, že měla na sobě reflexní 
vestu a že místo bylo řádně označeno. 
 
 
 
   V pondělí 15. listopadu ve tři čtvrtě na sedm večer se ve Strašnicích na křižovatce ulic Na Třebešíně a K 
Červenému dvoru stala vážná nehoda. Bílou Škodu Favorit řídil sedmnáctiletý mladík bez řidičského oprávněný, 
spolu s ním jeli ještě tři mladíci ve věku do devatenácti let. Mladík vyjel z protisměru jednosměrné ulice Na 
Třebešíně na hlavní ulici K Červenému dvoru, kde zrovna projížděl autobus linky 133, který jel z Malešic na 
Florenc. Řidič autobusu se chtěl nehodě na poslední chvíli vyhnout, a tak strhl řízení doleva. Ani tak střetu s 
favoritem nezabránil. 
   Autobus auto odmrštil do sloupu veřejného osvětlení, kde  se roztrhlo na dva kusy. Řidič  vozidla ani 
devatenáctiletý spolujezdec nehodu nepřežili. Další dva mladíci byli v kritickém stavu převezeni do nemocnice. 
Čtyři dni po havárii již dva zranění osmnáctiletí mladíci byli mimo ohrožení života. 
   Na místo nehody vyjelo kromě hasičů i deset výjezdových skupin záchranné služby. Mladíky museli z auta 
vyprostit hasiči pomocí hydraulických nůžek a další speciální techniky. Práci záchranářům komplikovalo také to, 
že v přilehlém okolí nesvítilo pouliční osvětlení. Museli si proto pomoci nouzovými svítilnami, které ozařovaly 
místo neštěstí. V autobuse, ve kterém jelo asi dvacet lidí, byli dva lehce zranění muži ve věku šestapadesát a 
sedmdesát let Městské autobusy jezdily kvůli nehodě ještě kolem desáté hodiny večer po objížďce. 
 
 
   Desítky tisíc cigaret objevili celníci v železničním vagónu ukrajinských drah na nádraží Praha-Vršovice. 
Pravděpodobně vlaková četa cigarety ukryla za zrcadly v lůžkovém voze mezinárodního rychlíku Silesia. 
Celkem zabavili 21 540 cigaret. V únoru se našlo  ve vlaku 5 tisíc cigaret. 
 
 
    V pátek 19. listopadu, jen několik minut před půlnocí, v Jabloňové ulici na Zahradním Městě napadl asi 
pětadvacetiletý útočník muže, po kterém chtěl peníze a mobil. Při potyčce darebák vytáhl nůž a chtěl 
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devětačtyřicetiletého muže bodnout. Muž skončil s pořezanou rukou v nemocnici,  své věci ubránil i za cenu 
pořezané ruky. Lupič uprchl s prázdnou. 
 
 
   Asi třicetiletá žena se v sobotu 20.11. vydávala za kontrolorku vodovodních baterií  a  vnutila se do bytu 
devětasedmdesátileté ženy ve Vršovicích. Ta po jejím odchodu zjistila, že ji zmizely šperky v hodnotě asi 100 
tisíc korun, dvoje hodinky, krabice s mincemi v hodnotě přibližně 50 tisíc korun, 60 tisíc v hotovosti a dvě 
vkladní knížky.  
 
 
   Třiačtyřicetiletý Ukrajinec se  hodinu před půlnocí z neděle 21.11. na pondělí 22.11. upálil. U čerpací stanice v 
Praze 10 si koupil deset litrů benzinu a nedaleko od benzínky se zapálil.  
 
  
   21. listopadu byl kolem 15. hodiny napaden v Práčské ulici třiapadesátiletý muž. Napadli ho  a okradli dva 
rusky mluvící muži. Napadený měl otřes mozku, zlomenou čelist, pohmožděný nos.  
 
   V Kodaňské ulici v Praze 10 byla přepadena prodavačka, když se chystala zavřít. Dovnitř vtrhl muž, který ji 
dotlačil za pult, kde ji povalil na zem a bitím se ji snažil donutit, aby otevřela pokladnu. Když se to ženě 
nepodařilo, popadl celou kasu s penězi a utekl. Násilník tak způsobil škodu za více než 30 tisíc korun. 
Přepadenou odvezla sanitka na ošetření do nemocnice. 
 
 

Prosinec 
 
    Další přepadení se na Praze 10 odehrálo v prodejně potravin. Zde byl lupič ozbrojen pistolí. Nejdříve nakoupil 
několik drobností, a  když prodavačka otevřela při placení kasu, tak  muž vyndal pistoli a z pokladny sebral asi 
pět tisíc korun. Při loupeži nebyl naštěstí nikdo zraněn. 
 
 
 
   Výbuch zemního  plynu v činžovním domě v Ruské  6. prosince v 16:36 poškodil sklepy, rozbil okna a zranil 
plynaře. Výbuch způsobil nashromážděný plyn po tlakových zkouškách plynařů v suterénní místnosti (dílně) 
obytného činžovního domu. Během rekonstrukcí rozvodu plynu, které prováděla soukromá firma, došlo k úniku 
většího množství zemního plynu, místo nebylo dostatečně odvětráno a při zahájení svářečských prací došlo 
k následnému výbuchu. Plamenné hoření poškodilo el. vodiče ve sklepě a část uskladněných novin, tlakovou 
vlnou byla devastována cihlová příčka a v několika patrech domu vyrazila skleněné výplně.. Při zapalování 
hořáku svářecí soupravy byl při následném výbuchu lehce popálen na obličeji dělník zmíněné firmy, který byl 
ZZS převezen k nemocničnímu ošetření. Na místo vyjely jednotky hasičů z centrální stanice v Sokolské ulici 
(stanice č.1) i ze Strašnic (č. 5). Škoda činila  250 000 Kč.  
 
 
  Na Štědrý den  půl hodiny před polednem, zabíjel kysličník uhelnatý v bytě v Krátké ulici v Praze 10. 
Manželka objevila svého 29 muže ve vaně bez známek života. Usmrtil jej kysličník uhelnatý, který zřejmě 
unikal ze špatně odkouřené karmy. Lékař už mohl konstatovat jen smrt. 
 
 

A nakonec shrnutí činnosti městských strážníků v roce 2004. 
   Za uplynulých dvanáct měsíců strážníci odhalili celkem 82 981 přestupků, za tyto bylo uloženo celkem 14 751 
blokových pokut v celkové výši 2 688 6- Kč. V 514 případech byl zjištěný delikt včetně důkazního materiálu 
postoupen příslušnému správnímu orgánu s návrhem na zahájení správního řízení (oznámení přestupku). V 
oblasti veřejného pořádku (rušení nočního klidu, neoprávněný zábor a znečištění veřejného prostranství, 
porušení povinností stanovených vyhláškou města) bylo odhaleno 3 758 přestupků a uloženo celkem 1 016 
blokových pokut v celkové výši 208 200,- Kč. V oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích (dopravy v klidu) bylo odhaleno 56 210 přestupků a uloženo 10 155 blokových pokut v celkové 
výši 1 809 800,- Kč. Mezi nejčastější „prohřešky“ řidičů patřilo již tradičně porušení zákazu zastavení, zákazu 
vjezdu a nedovolené stání na chodníku (v 2 348 případě bylo řešeno neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti 
pro invalidu). V 141 případě byl strážníky zajištěn pachatel krádeže (škoda do 5 000,- Kč) a předveden k 
dalšímu šetření na služebnu Policie ČR nebo předán k správnímu řízení příslušnému odboru Úřadu m.č. Praha 
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10. Strážníky bylo kontrolováno celkem 33 028 osob a v rámci těchto kontrol a další služební činnosti se 
podařilo nalézt 26 odcizených vozidel, zajistit a předat Policii ČR 38 celostátně hledaných osob, zadržet 101 
pachatelů různé trestné činnosti při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Na Policii ČR strážníci 
předvedli celkem 72 osob a zajišťovali do příjezdu policistů 145 míst trestného činu. 
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Závěr 
 
   Končím Kroniku městské části Praha 10 za rok 2004. Snažil jsem se 
postihnout vše, co významného se v tomto roce stalo, co obyvatele trápilo i 
z čeho měli radost. Škoda, že kronika nemůže informovat jen o pěkných a 
radostných událostech, ale k životu patří i ty méně veselé. Jako kronikář si 
přeji, abych v příštím roce mohl psát hlavně o těch událostech, které 
přinášejí užitek obyvatelům  a  rozkvět městské části Praha 10. 
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