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Až do 17. června můžete na Skalce u obchodního centra poblíž stanice 
metra navštívit informační kontejner městské části Praha 10. Dozví
te se v něm podrobnosti o různých projektech radnice, které jsou 
představeny na panelech rozmístěných po okolí. Každý den od pon
dělí do čtvrtka mezi 13. a 18. hodinou jsou zde přítomny pracovnice 
informační kanceláře úřadu, které rády zodpoví vaše dotazy, případně 
vám poradí, na koho se obrátit. Součástí zdejší zastávky Strategie 
tour je i doprovodný program. Můžete se třeba vydat na procházku 
po informační stezce se starostkou a experty a diskutovat s nimi 
o jednotlivých záměrech. Proběhne také sousedské odpoledne, které 
nabídne setkání s místními aktivními občany a spolky.

S občany Prahy 10 komunikujeme v této souvislosti i jinými cestami. 
Na stránkách www.praha10.cz/strategie můžete v sekci „Zapojte se“ 
vyplnit různé ankety, například nám poslat návrh na název připravova
né železniční zastávky u Depa Hostivař. A pokud si do konce srpna ne
stihnete osobně projít stezku na Skalce, můžete si všechny zveřejněné 
projekty pohodlně prostudovat v sekci „Strategie pro Desítku: Tour de 
Skalka“. Nezapomeňte si potom stáhnout a vyplnit kvíz. Ze správných 
odpovědí budou poslední den turné vylosováni výherci zajímavých cen.

— Iva Hájková, oddělení strategického rozvoje a participace

TOUR DE SKALKA PROGRAM 
V ČERVNU

Zveme vás na 8. 6. 17. 6.
od 17.00 15.00-18.00

VYCHÁZKA SE STAROSTKOU 
městské části a experty na slovo vzatými 

po stopách projektů na Skalce 
Sraz u informačního kontejneru

SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
+ losování výherců kvízu

Sledujte naše webové stránky prahalO.cz/strategie a facebook Prahy 10.

VYBERTE JMÉNO 
PRO PARČÍK
Radnice výrazně pokročila s úpravami 
parkové plochy v Rybalkově ulici ve Vršo
vicích. Proměna naší zelené vstupní brány 
do Havlíčkových sadů bude završena už 
na konci prázdnin. Při té příležitosti hledá
me také název, který bude dosud bezejmen
né veřejné prostranství napříště označovat. 
Pomozte nám s výběrem z pěti možností, 
které se nabízejí!

S jednou variantou přišli sami místní obyva
telé, kteří navrhli pojmenování aleje po spiso
vateli Karlu Půlpánovi. Umělec, který zemřel 
v osmadvaceti letech, již má v ulici pamětní 
desku a pravidelně bývá připomínán v rámci 
sousedských slavností Zažít město jinak. 
Místostarostka Jana Komrsková, do jejíž ges
ce životního prostředí spadají i parky, tento 
podnět přivítala: „Za aktivitu občanů jsem 
rada a děkuji jim. Určitě se jedná o zajímavý 
návrh. Ve spolupráci s naším kronikářem jsme 
vytipovali i další osobnosti spjaté s blízkým 
okolím a nyní necháme vybrat veřejnost.“

Osobnosti, po nichž může být parčík pojme
nován:

1) Karel Půlpán
1885-1914, novinář a spisovatel. Nejprve člen 
redakce Českého slova, roku 1912 založil 
a v místě svého bydliště (dnešní Rybalko- 

va 379/51) vydával časopis Nový člověk, který 
měl i přílohu pro děti. Byl také redaktorem 
a hlavním autorem časopisu Mladé proudy. 
Psal verše a vydal několik povídkových knih. 
Antimilitarista, sociálně smýšlející, zemřel 
v mladém věku na tuberkulózu.

2) Václav Talich
1883-1961, patří k našim nejvýznamnějším 
dirigentům 20. století. Působil v Národním 
divadle, vedl Českou filharmonii a v roce 1946 
založil legendární Český komorní orchestr. 
Dirigoval, koncertoval, učil a organizoval 
hudební tělesa na mnoha místech v zahraničí. 
Více než čtyřicet let bydlel v nedaleké Fran
couzské ulici, kde má také na domě čp. 152 
pamětní desku.

3) Fráňa Šrámek
1877-1952, slavný spisovatel (např. román 
Stříbrný vítr), dramatik (Měsíc nad řekou) 
a básník (sbírka Splav). Jeho tvorba byla 
ovlivněna antimilitaristickými postoji, patřil 
ke generaci tzv. anarchistických buřičů. Zabý
val se také motivy, jako jsou radost ze života 
nebo milostné vztahy mladých lidí, kteří se 
odmítají podřídit konvencím. Žil v blízké Nor
ské ulici čp. 603.

4) Bedřich Šplíchal
1855-1929, učitel, historik a dlouholetý or
ganizátor místního kulturního života. Stal se 
ředitelem vršovické obecné školy, zasloužil 
se o založení zdejšího muzea a knihovny 
Měšťanské besedy, sepsal obsáhlé „Paměti 
obce Vršovické u Prahy“. Má pamětní desku 
na obchodní akademii v Heroldových sadech.

5) Jindřich Waides
1876-1941, podnikatel, zakladatel vršovic
ké továrny na kovové zboží a mechanická 
spínadla Koh-i-noor. Postupně vybudoval 
mohutný koncern s pobočkami v mnoha 
evropských městech i v New Yorku. Mecenáš 
umění i sportu, sběratel obrazů, své rozsáhlé 
sbírky spínadel, knoflíků a pásů zpřístupnil 
ve Waldesově muzeu.

Pro svého favorita můžete 
hlasovat do 30. června 2021, 
a to na webové stránce 
www.mobilnirozhlas.cz/app/ 
anketa/y8HxJ6P9, nebo nám 
svoji volbu pošlete mailem či
poštou na adresu redakce, která je uvedena 
v tiráži. Vítězný návrh bude pak projednán 
ve Výboru pro životní prostředí a infrastruk
turu a předán magistrátní místopisné komisi. 
Na její doporučení rozhoduje o pojmenování 
veřejných prostranství s definitivní platností
Rada hl. m. Prahy.
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