
Koupí Praha 10 vilu Karla Čapka? A na jaké komisi byl Tomáš Hrdlička? Rozpadne se ODS? A jak nezávislí jsou Nezávislí? 
 

 

Vážení a milí sousedé, 
v baboletním vydání tohoto newsletteru o dění v naší městské části z pohledu občanů naleznete informace o plánech na koupi vily Karla Čapka či 
o vývoji situace v Proluce, upozorňujeme však i na zajímavé články o vlivu Tomáše Hrdličky, bývalého desítkového radního, či o rozpadu 
desítkové ODS. 

Mějte při jeho četbě radost nejen z chystané sousedské slavnosti "Zažijte Prahu 10 jinak!" (21.9.), na níž se podílejí všechny desítkové čtvrti, ale 
zvažte i zapojení do akce Společně ukliďme Prahu 10 aneb za Desítku bez odpadků a černých skládek, kdy budeme v neděli 6.10. dopoledne 
společně dobrovolnicky uklízet vybrané lokality naší MČ. Obě akce pořádá iniciativaSpolečně pro Desítku s podporou radnice naší MČ. Další 
podrobnosti se dozvíte na jejím webu, nebo na občanském informačním rozcestníku PrahaDeset.cz. 
 
Aktuální informace zveřejňujeme na zaostřeném Facebooku. Další informace najdete v kalendáři akcí iniciativy Společně pro Desítku 
na PrahaDeset.cz. 
Upozorňujeme také na to, že nový web o.s. Zaostřeno na 10  možná ještě má nějaké chyby. Prosíme, napište nám je (ale zkuste si kdyžtak nejdřív 
aktualizovat prohlížeč). 
  

 

Zastupitelstvo, dění na radnici, koupě, stavby, prodeje 
 
Červnové zastupitelstvo schválilo koupi vily Karla Čapka 
Přibližně 50 milionů Kč vyčlenilo zastupitelstvo MČ na koupi poloviny vily, v níž žili bratři Čapkovi. MfDnes přinesla zprávu o tom, že po koupi by 
do procesu měli být zapojeni odborníci a naidnes.cz zveřejnila fotografie současného stavu vily. Jak se Zaostřeno na 10 dozvědělo na schůzce se 
starostou B. Zoufalíkem, v současné době probíhá soupis a oceňování kompletního inventáře vily, samotná koupě však jistá není a např. s 
Památníkem národního písemnictví doposud pokud víme vedení radnice nejednalo. Má Praha 10 vilu a pozůstalost po jednom z našich 
největších spisovatelů vůbec kupovat? Bude například schopná ji adekvátně provozovat? Ankety na webu Zaostřeno se zatím zúčastnilo 172 
osob - většina zdá se podporuje koupi vily státem, ale ne Prahou 10. Co si myslíte vy? 
  
Proluka a participace - ještě je šance na kvalitní architekturu! 
Složitá situace okolo Proluky ve vršovické Moskevské nekončí. Od posledního newsletteru se události posunuly, ale k happyendu se zatím 
neblížíme.  
24. 6. 2013 veřejně představil investor v divadle Mana slíbené a kupní smlouvou požadované tři varianty řešení zástavby v Proluce, které posléze 
oficiálně odevzdal městské části. Nebyly to však ve skutečnosti varianty tři, ale jedna – ta původní z ledna 2013, jen s kosmetickými změnami. A 
nejen přítomní odborníci na tento fakt upozornili – více najdete ve zprávě z akce zde. 

Miliónová Gutovka 
Na investice do areálu Gutovka bylo zastupitelstvem schváleno 20 milionů Kč, došlo však ke kuriózní situaci - tentokrát podklady k danému 
projektu neměli ani zastupitelé (natož veřejnost). Ivana Mádrová z o.s. Útulné Strašnice se zúčastnila jednání tohoto výboru, na němž byl i J. Vlk, 
ředitel městské společnosti Praha 10 - Majetková a.s., která Gutovku spravuje. O průběhu celé záležitosti se dočtete zde, nezbývá než dodat, že 
Gutovka je zkrátka miliónová. 
  
Zásobník projektů opět v září 
Letos můžeme ještě jednou přihlásit sousedské projekty cílené na rozvoj místních komunit do soutěže pro projekty od 10 000 do 100 000 Kč. 
Přihlášky posílejte na MČ do 13. 9., 12:00, více informací zde. Doporučujeme také požádat o potvrzení přijetí přihlášky - maily od občanů totiž 
radnici často padají do spamu. 
  
Co bude s Vlastou? A jak to je s pozemky mezi tamními paneláky? 
Zanedbaná dětská hřiště, přerostlé keře, nejasná budoucnost. Co bude s radnicí, tzv. Vlastou, a okolním sídlištěm? To závisí jednak na 



rozhodnutí Komise pro alternativy nové radnice, ale i na dalším postupu radnice ve vztahu k pozemkům mezi paneláky. Oficiální informace 
k nalezení zde.  
  

 

Z celé Prahy, z celých Čech 

Podívejte se na zoubek nepříjemným místům 
Vedle již velmi úspěšné aplikace Chodci sobě můžeme nově používat i "Lepší místo". Máme na Desítce co zlepšovat?  
Slavný architekt Ricardo Bofill zmiňuje v rozhovoru o Praze (které hrozí Disneylandizace) přímo naši MČ: "Předměstí by přece měla vypadat 
téměř lépe než historické centrum. Je to příležitost pro progresivní architekty. Praha 10 by měla být stejně zajímavá jako Praha 1, ale není. Je to 
selháním městského plánování a péče o veřejný prostor. Pražská předměstí neobsahují žádnou myšlenku. Proto se lidem nelíbí. Praha bez 
centra by vlastně neexistovala, neměla by žádnou identitu." 
 
  

Připravuje se sdílení kol v Praze - přidáme se? 
Máme šanci přidat se na Desítce do komunitního bikesharingu - půjčování kol za určitý měsíční poplatek. Pokud jste z Vršovic či Strašnic, kde je 
šance nasbírat větší síť zapojených, určitě se podívejte na tento dotazník. A pokud třeba nepoužíváte své staré kolo, autoři projektu se s vámi 
moc rádi spojí. S otázkami se obracejte na: chci@rekola.cz. 
  

 

Co se děje u nás na Desítce 

 
Co bude s poslaneckou kanceláří v Mrštíkově? 
"Zvláštní situace se v pátek odehrála před společnou poslaneckou kanceláří exposlanců a exčlenů ODS Borise Šťastného a Jana Floriana v 
pražských Strašnicích. Redaktorka Lidových novin se v poledne vypravila prohlédnout a vyfotografovat hanlivé nápisy, které se na dveřích a 
oknech kanceláře objevují od chvíle, kdy Boris Šťastný opustil ODS," píšou Lidovky.cz a zmiňují se o „podivných“ lidech agresivně hlídajících 
bývalou kancelář bývalého člena ODS Borise Šťastného. 

Je tu stále "Hrdličkovo"? 
Tomáš Hrdlička je bývalý předseda Komise územního rozvoje a radní Prahy 10 a bývalý 
vlivný člen ODS. Zrekapitulujme si vývoj posledních událostí: poslanec z Prahy 10 J. Florián 
byl spolu s kolegou Úlehlou za neúčast na hlasování o vládě vyloučen z ODS. (Jak 
píše idnes, řekl šéf klubu ODS Marek Benda: "totálně nás zradili".) Motejlek.com dále uvedl, 
že Tomáš Hrdlička z ODS, který byl za primátora Bohuslava Svobody vytlačen z pražské 
radnice, pro Zemana organizoval zpovídání potenciálních ministrů (citujeme dle Erika Besta, 
který na svém FB píše. "Vsjo jasno. Hrdlička pomohl Zemanovi rozložit bývalou koalici a na 
oplátku si ponechá kontrolu nad Pražskou radnicí, jak jsme naznačili na konci července."). 
Spekuluje se o úzkých vztazích mezi T. Hrdličkou a J. Floriánem a vlivu tohoto majitele dvou 
benzinek na celorepublikovou politiku, ptaly se na to např. Lidovky.cz. A T. Hrdlička 
odpověděl: "Teď úplně bez legrace. Přísahám na co chcete, že jsem pana Úlehlu dva roky 
neviděl, nemluvil jsem s ním, ani neesemeskoval. A s panem Floriánem, přesto, že je členem 
ODS na Praze 10, jsme měli lehké nedorozumění minulý rok v říjnu a od té doby jsem ho 
viděl třikrát." Lidovky.cz: V nedávné době? TH: "Jednou na nějaké komisi pro Prahu 10, pak 
to byla rodinná akce, kterou domlouvaly manželky a jednou asi před týdnem." 
Co nás zajímá:  
Na jaké komisi pro Prahu 10, kterou Tomáš Hrdlička zmiňuje v rozhovoru, byl a jak tam byl 
nominován? Zastupitelem byl v minulém volebním období, nyní by mohl maximálně být 
vylosovaný jako občan do komise pro nějakou zakázku. Nebo je za ODS v některé z veřejně 
nepřístupných komisí? Jak to můžeme zjistit? Bohužel mluvčí MČ Praha 10 Jan Charvát 

vzkazuje, ať se na odpověď zeptáme pana Hrdličky. Máte někdo mail? Zatím se ptáme alespoň poslance, p. Floriána, přes web Napištejim. 
Neodpověděl. Stejně tak se ptáme úřadu, přes webInfoprovšechny. K žádné účasti pana Hrdličky na radniční komisi prý nedošlo. Tak jsme té 
odpovědi jen špatně rozuměli? 
A proč byl T. Hrdlička vyloučen z ODS? 
Aktuálně uvádí: "V případě Hrdličky vyloučení úřadující předseda strany Martin Kuba zdůvodnil tím, že Hrdlička svými mediálními vyjádřeními 
poškozuje dobré jméno ODS. Hrdlička se totiž pro server Parlamentní listy hanlivě vyjadřoval o některých stranících." A čtenáři se pod článkem 



ptají: "Kdo ještě může poškodit dobré jméno ODS? To ještě jde? Co ještě nevíme?"  
Vedení ODS v Praze 10 se každopádně důrazně postavilo za Tomáše Hrdličku. Vyloučení označilo za nedemokratické a za přímý útok na 
demokratické základy státu. Česká pozice to označila za projev kolektivní poruchy vnímání. Člověka napadá: šlo by tak označit i přechody 
dlouholetých členů desítkové ODS do klubu Nezávislých? Co myslíte? 
 
  
Dotazník k politickým preferencím 
„Muž, nebo žena? A kolik Vám je let? Kdyby se teď konaly komunální volby, půjdete volit? Znáte nějakého představitele městské části Praha 10? 
Koho?“ - Tak začínal rozhovor, který s desítkami občanů Prahy 10 vedli mladí muži a ženy s deskami v rukou a s oválnou plackou CCG na krku. 
Zaostřeno na 10 se ptá: 

 Jaký dojem na Vás výzkumníci  udělali? 

 Jaká otázka Vám v dotazníku chyběla? 

 Otravují Vás průzkumy veřejného mínění na ulici, nebo jste v tomto případě udělali výjimku? 

 A zeptali jste se, pro koho průzkum vzniká? 

Za Vaše brzké odpovědi budeme vděčni. 
  

 

Co se povedlo 
Velký posun v zodpovídání infožádostí 
Vzhledem k tomu, jak vypadaly odpovědi na infožádosti v minulosti, nás velmi těší, že nyní jsou zveřejňovány se všemi náležitostmi - včetně 
příloh a jejich dodatků a s názvem, který umožňuje infožádosti smysluplně prohledávat. Za zlepšení děkujeme. 

 
Svatojánský oheň ve Strašnicích 
V neděli 23. června se ve Strašnicích za soumraku znovu rozhořel svatojánský oheň. 
Přivítat léto přišli zejména místní a pár přespolních; na zarostlém pozemku, kde kdysi 
stála Bečvářova vila a kde má stát developerský projekt Aurora, se pálilo se staré dřevo 
ze sousedního pivního stanu. Akci pořádalo o.s. Útulné Strašnice. 
 
Malešická zeď bude díky snaze místních opět stát 
Na začátku září, přibližně 14 dní po plánovaném srpnovém otevření zrekonstruovaného 
Malešického parku, dojde k instalaci zbourané, ale veřejností nově navržené a 
prosazené Malešické zdi. Přesný termín veřejného zpřístupnění Malešické zdi a 
poděkování všem, kteří ze zasloužili tento "náš kousek Malešic" bude brzy uveřejněn na 

stránkách neformální iniciativy (http://www.malesickazed.cz) a též na Facebooku zde. Všichni podporovatelé, ale i další, kteří mají spodek parku v 
paměti jako "U Zdi", jsou srdečně zváni! 

 

  
Kam jít a co dělat na Desítce 
Přehled kulturních akcí naleznete v občanském informačním rozcestníku na www.PrahaDeset.cz. 

  
Zažijte Prahu 10 jinak! 21.9., skoro celý den, i ve vaší čtvrti 
Sousedská slavnost připravená dobrovolnicky, různými občanskými sdruženími či třeba farnostmi, a ve spolupráci s MČ, nabízí program v pěti 
zónách Desítky. Těšit se můžete na hudbu, divadlo i dílny a soutěže pro děti - ve Vršovicích (zóna I: Krymská, zóna II: před kostelem Sv. 
Václava), Strašnicích (v parku před divadlem), u Malešického náměstí a v Záběhlicích/Trojmezí, na Kozinově náměstí. 
Bližší informace najdete na tomto plakátu a na webu Společně pro Desítku, které je iniciátorem letošního Zažít město jinak na Praze 10. 
 
Z dalších akcí vybíráme tyto: 
  
Malešice 
V pátek 13. září v 10 hodin bude slanostně otevřena nová naučná stezka sv. Josefa. 10 informačních panelů přibližujících historii sídliště i staré 
zástavby a další místní zajímavosti doplní též návštěvnická kvíz a zejména 10 doprovodných atrakcí podpořených z projektu MČ Praha 10 
"Zásobník projektů - Město na míru". Slavnostní zahájení proběhne ve spodní části Malešického parku (vstup z Káranské ul.) a ještě tentýž den 
odpoledne od 17 hodin proběhne veřejná vycházka po nové trase. Více informací zde. 
  



Vršovice 
11. 9. se od 10:00 až do 17:00 konají komentované prohlídky Husova sboru a divadla Mana, architektonické dominanty nyní rozkopané 
Moskevské. Další informace zde. 
  
Strašnice 
27.9. a 10.10.: Strašnické Divadlo X10 vás zve k návštěvě hry Philippa Löhle: To Tam - Tričko s příběhem! Ochutnávky z repertoáru během Zažít 
Prahu 10 jinak. 
  
Ostružinová - Klub K2  
Od 20. 9. 2013 do 17. 1. 2014 bude probíhat kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory. Pro bližší 
informace a přihlášky prosím pište na rekvalifikace@klubk2.cz 
  
  
Společně ukliďme Prahu 10 aneb za Desítku bez odpadků a černých skládek, v neděli 6. 
října dopoledne! 
Občanská iniciativa Společně pro Desítku ve spolupráci s MČ Praha 10 vyhlašuje na neděli 6. října dobrovolnický úklid veřejných prostranství. 
Akce usiluje o „Desítku bez odpadků a černých skládek“ a vybízí občany k zapojení do dobrovolnického úklidu. Zapojit se můžete do již 
existujících skupin v rámci lokalit Malešice, Trojmezí, Vršovice nebo Strašnice. Další možnost zapojení je obratem nahlásit jinou problematickou 
lokalitu a vytvořit pro ni novou úklidovou skupinu. Úřad MČ zajistí pracovní pomůcky (rukavice, pytle) i odvoz nashromážděného odpadu, 
případně přistavení kontejneru. Akce se koná v rámci celosvětové kampaně "Clean Up The World" a kampaně MČ "Chceme čistou Prahu 10". 
Společný úklid navazuje na tradiční akce pořádané malešickou základní organizací Českého svazu ochránců přírody „Natura, quo vadis?“, Koalicí 
Trojmezí a radnicí Prahy 10. Věříme, že společná péče o veřejná prostranství se může stát tradicí. Upřesňující informace budou postupně 
zveřejňovány opět na občanském informačním rozcestníku PrahaDeset.cz. Uklízíme Desítku pro sebe, nikoliv po sobě - zkusme to společně! 
 
Společně měníme Zahradní Město – přidejte se 
Radnice Prahy 10 chystá revitalizaci veřejného prostoru kolem nákupního centra Cíl na Zahradním Městě. Klub K2 nabízí možnost zapojit se 
do veřejné debaty o tom, jak by tento prostor měl vypadat. V rámci občanské iniciativy Společně pro Desítku chceme být jako občané zapojeni do 
spolurozhodování o místech, kde žijeme a participaci veřejnosti velmi vítáme. 

 
A ještě jedna věc: Milí desítkoví, nechcete se vy nebo někdo z vašich blízkých podělit s ostatními o piáno (třeba proto, že vám doma překáží a 
nikdo na něj už léta nehrál)? Jistě bychom si na Desítce, třeba u metra Strašnická, jedno taky uměli představit - a projekt Piána na ulici by nám 
jistě pomohl s realizací. Tak co? Sdílejme, ptejme se a třeba to u nás brzo taky rozezvučíme! 

Hodně radosti z bydlení na Praze 10 i v jiných městských částech a seznámení se sousedy na některé z výše uvedených akcí za Zaostřeno na 
Desítku přeje 
 
Olga Richterová (shoda jmen je náhodná) a redakční tým Zaostřeno, 3.9. 2013 
 
PS: Minulá vydání newsletteru naleznete zde.  
PPS: Líbí se vám, co děláme? Podpořte nás! Transparentní účet zde. 
  

 
  
  
  
  

  

Tento e-mail jste obdrželi, protože se domníváme, že se zajímáte o dění ve svém okolí. Doufáme, že pro Vás je tento alternativní informační zdroj o 
Městské části Praha 10 přínosný. Newsletter je rozesílán přibližně jednou měsíčně a vytváří ho občanská iniciativa Zaostřeno na Desítku 
(www.zaostrenona10.cz), podpořená z  Fondu Otakara Motejla. Z mailing listu se můžete kdykoli odhlásit na níže uvedeném odkazu.  

Máte pro nás pochvalu, podnět, komentář?  Napište nám! info@zaostrenona10.cz. 

 odhlásit ze seznamu | aktualizovat údaje   
   

 


