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Z pražských čtvrtí
Krátce
STRAŠNICE

Začala rekonstrukce
plynovodních sítí
Ve Strašnicích a Záběhlicích v těchto dnech začínají opravy plynovodu. Potrvají až do 28. července. Práce jsou rozdělené do pěti etap, přičemž po jejich dokončení budou
zcela zrekonstruovány sítě včetně
jednotlivých přípojek k domům u
ulic V Olšinách, Na stezce, V Předpolí, U hráze, Průběžná, U Vesny,
Na Hroudě a částečně i v jihovýchodní části Kubánského náměstí.
Výkopové práce probíhají převážně v chodnících, do vozovky se
bude zasahovat pouze minimálně.
Provoz by tak neměl být příliš omezován.
(ap)
HOSTIVAŘ

Seniorům zahrají písně
Karla Hašlera
Na zahradě domova pro seniory
v Gercenově ulici v Hostivaři se
bude v pondělí 21. června pořádat
zahradní slavnost. Akce začíná ve
14.00 hodin, kdy se začnou hrát
písně Karla Hašlera, staropražské
písničky z hospůdek a šantánů a
také známé lidovkové hity, které
zazní v podání plzeňské kapely
Švejk band. Vstup na akci je zdarma.
(ap)
VRŠOVICE

„Desítka“ rozdělovala
granty na sociální služby
Dva miliony korun rozdělila radnice Prahy 10 mezi žadatele o granty
na sociální služby. Z devíti podaných žádostí bylo vybráno šest nejlepších projektů. Dva z nich, které
chtějí peníze využít na pečovatelské služby, získaly 1,8 milionu korun. Mezi zbylé čtyři žádosti, jejichž projekty se zabývaly službami pro zdravotně postižené, se rozdělila částka 200 tisíc korun. (ap)

Čtvrtek: Vršovice, Malešice,
Strašnice, Záběhlice, Dubeč a další

Pátek: Dejvice, Střešovice,
Břevnov, Vokovice, Veleslavín

Sobota: Jílové, Davle, Mníšek pod
Brdy, Řevnice, Černošice, Hostivice

Pondělí: Malá Strana, Hradčany,
Staré Město, Nové Město, Josefov

Úterý: Nové Město, Vyšehrad,
Vinohrady, Žižkov

„Rangherka“ se stane
domovem pro 69 seniorů

Lidé od nás

V kostele chci
obnovit
divadelní sál
David
Frýdl

Měl tam být hotel, o kterém už bylo dokonce známo,
jak bude vypadat. Teď je vše jinak. Vršovický
zámeček bude domovem pro seniory. Stavět se
začne v červenci, hotovo by mělo být příští rok.
VRŠOVICE Desátá městská část je
jedním z věkově nejstarších regionů Prahy. To je důvod, proč se na
seniory začíná orientovat i řada
projektů. Pečovatelské služby využívá kolem 1 500 lidí, nedávno
místní radnice otevřela také moderní léčebnu dlouhodobě nemocných v Obloukové ulici.
S desetimilionovými náklady rekonstruuje domov pro seniory v Sámově. A teď je jasné, že seniorům
bude sloužit i Vršovický zámeček.
A to i přesto, že ještě před několika
měsíci byly záměry radnice s tímto
objektem úplně jiné. Měl totiž sloužit jako obřadní síň a hotel. Zatímco obřadní síň v objektu zůstane,
plány na hotel se rozplynuly.
„Vršovický zámeček měl být rekonstruován v rámci projektu partnerství soukromé a veřejné sféry.

Koncesionář ale nikdy nepředložil
garance finančních prostředků,
které měly být z jeho strany na rekonstrukci vynaloženy, ani konkrétní záměr provozu objektu vršovického zámečku. Proto jsme nakonec jako alternativní řešení zvolili
využití zámečku jako Domova pokojného stáří,“ řekl místostarosta
Bohumil Zoufalík. Podle něj záměru radnice nahrává i špatná situace v cestovním ruchu.
To, že ve Vršovickém zámečku
nebude hotel, má ještě jeden důležitý klad. Původní záměr počítal
s náklady celkem 386 milionů korun, současné řešení se má pohybovat v řádech desítek milionů korun, ubytování by přitom mělo nabídnout 69 důchodcům.
„Zahájení prací je nyní naplánováno na 1. července, termínem

evangelický farář

V

Vršovický zámeček Opravy objektu začnou v červenci. Kromě
bydlení pro seniory tady bude i obřadní síň.
předpokládané kolaudace je konec roku 2011,“ uzavřel Zoufalík.

Vyrábělo se tam hedvábí
Vršovický zámeček, nazývaný také
Rangherka, je bývalá továrna na výrobu hedvábí. Novorenesanční reprezentativní budova z poloviny

Foto: MF DNES

19. století stojí mezi ulicemi Moskevská a Heroldovy sady. Pojmenovaná je podle prvního majitele Giuseppa Rangheriho. Budova je státem chráněnou kulturní památkou, v současné době není v dobrém stavu. Na opravu totiž čeká
dlouhá léta.
Alena Hechtová

Řidiči už zaparkují, mají stovky nových míst
VRŠOVICE (ap) Obyvatelé „desítky“
si už dlouho stěžují, že nemají kde
parkovat svá auta. Teď už jim tolik
parkovacích míst scházet nebude.
Na území desáté městské části totiž přibylo osm set sedm stání.
„Během uplynulých měsíců se
nám v různých částech Prahy 10
podařilo zvýšit počet parkovacích

míst o stovky,“ popisuje starosta
Prahy 10 Vladislav Lipovský.
Nová parkovací stání vznikla například úpravou silnic, kde se dříve neparkovalo. „To je případ třeba ulice V Olšinách, kde se z jednoho jízdního pruhu zřídila parkovací místa. Nyní tam přibylo sto třicet šest parkovacích míst a sto tři-

B 5

cet tři se chystá,“ říká mluvčí Prahy 10 Jan Charvát.
Lidé z Počernické ulice se dočkali sto jedenáct místi a v Průběžné
ulici přibylo dalších dvacet sedm.
Radnice nedávno zřídila také
dvě parkoviště, a to na rohu ulic Petrohradská – Vršovická a Sportovní
– Vršovická. Obě jsou však place-

ná. Zatímco obyvatelé Prahy 10,
kteří zde mají trvalý pobyt, zaplatí
čtyři sta padesát korun za jedno
parkovací místo za měsíc, ostatní
řidiči už sáhnou hlouběji do peněženky. Za stejnou dobu zaplatí
sedm set padesát korun.
Z čtyř set stání je nyní volná
zhruba polovina.

e Vršovicích bydlí David
Frýdl už osmým rokem,
kam se přestěhoval z Vinohrad. Stará část Vršovic je podle
jeho slov nejkrásnější kout této
městské části.
„Dětství jsem prožil na Vinohradech, které jsou od Vršovic, co by
kamenem dohodil, a dokonce se
společně dělí o jeden z nejpůvabnějších pražských parků – Gröbovku. Tady jsem prožil velkou část
svého dětství a vzhledem k tomu,
že nyní jsem otcem čtyř dětí, zůstává tento park i nadále takřka naším druhým domovem,“ říká
Frýdl, který se stará o chod vršovického Centra Mana, jenže se věnuje různým volnočasovým aktivitám a zároveň působí jako farář v
Husově sboru.
S vršovickým kostelem má mnoho plánů. Hlavním z nich je vytvořit z něj místo, kam lidé budou
chodit za kulturou.
„Součástí budovy, která si letos
připomíná 80. výročí vzniku, byl
od počátku velký divadelní sál, který nesl název Jiráskovo vršovické
divadlo. Máme s ním odvážné plány. Chceme tuto zapomenutou
kulturní scénu obnovit. Proto se
postupně rekonstruuje a v jedné z
opravených částí sálu už více než
rok pořádáme řadu kulturních pořadů. Chceme naučit lidi, že i u
nás najdou zajímavé kulturní programy, a mám pocit, že se nám to
daří,“ pochvaluje si David Frýdl.
(ap)

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.
Maskota šampionátu ve fotbale mohli
obdivovat návštěvníci Staroměstského
náměstí.
Foto: František Tůma

Ze soboty na neděli mohli v průběhu Pražské muzejní noci
obdivovat návštěvníci i exponáty Leteckého muzea v
pražských Kbelích.
Foto: V. Kofroň
Barvami léta se v těchto dnech mohou
těšit obyvatelé metropole.

V plamenech skončila bývalá ubytovna v Běžecké
ulici na Strahově.
Foto: Jaroslav Hrubeš

Foto: Jaroslav Hrubeš

SLEVA 50 % NA DRUHÝ PRODUKT HANNAH
A 30 % NA OSTATNÍ ZNAČKY
ZNAČKOVÉ SPECIÁLKY HANNAH: REVOLUČNÍ 1; OC LETŇANY

WWW.HANNAH.CZ

Sleva je poskytnuta vždy na levnější produkt. Akci nelze kombinovat s žádnou jinou akcí, kartou či poukázkou na slevu.
Platí od 9. 6. do 4. 7. 2010.
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