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Strategie  
TOUR DE SKALKA

1

TRAMVAJÍ BLÍŽE K METRU 
DŮM PRO VAŠE AUTO
VLAK ZASTAVÍ U DEPA HOSTIVAŘ

2

MALEŠICKO-HOSTIVAŘSKÁ  
PRŮMYSLOVÁ OBLAST  
DRÁŽNÍ PROMENÁDA & LINIOVÝ PARK 

3

BUDOVA ŠKOLY S NOVÝM PLÁŠTĚM 
NOVÁ SKALKA

4

VLAKOVÁ STANICE ZAHRADNÍ MĚSTO 
POHODLNĚ TRAMVAJÍ NA VLAK 
MĚSTSKÝ OKRUH

5

NOVÝ PARK SKALKA 
SOUSEDÉ SKALKY
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SOUSEDÉ ZE SKALKY

Bára Králová a Tereza Kynclová 
Kreativní Garage 

... najdete u nás kreativní pro-
stor pro tvoření, inspiraci i po-
vídání si a k tomu malý ob-
chod s květinami a hezkými 
nezbytnostmi...

Snažíme se, aby si u nás dospělí i děti mohli 
v příjemné atmosféře vyzkoušet různé kreativní 
techniky, vyrobit si třeba ptačí budku nebo si 
uvázat kytku. Letos rozšíříme naše Dopolední 
Dýchánky tak, aby se jich mohlo účastnit více 

seniorů a připravujeme pravidelný tvořivý 
kroužek pro děti samoživitelů. Máme rádi, 
když to kolem nás žije, když známe místní děti 
jménem, když se sousedi zastaví jen tak na 
kus řeči, dají si kafe nebo si koupí kytku. 
kreativnigarage.cz

Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2 
Ve Školce K2 nabízíme kvalitní předškol-
ní vzdělávání pro děti od dvou let. Na 
veliké přírodní zahradě si děti společně 
hrají a objevují svět. Pro rodiče a děti ze 
Skalky a okolí pořádáme programy 

s ekologickou tematikou. Na plot školky 
v Olešské ulici jsme nainstalovali galerii, 
která se může stát příjemným cílem vaší 
procházky.           klubk2.cz

... jsme nablízku 
rodinám s dětmi...

... udělejme 
všední den 
nevšedním...a přinesla do všedních dnů nečekanou 

barevnost. Motivovala sousedy k vlast-
ním projektům, které budou utvářet 
Skalku jako místo,  které máme rádi 
a o které se společně staráme.

Lucie Laňková
Skalka je pro mě místo, kde se dobře 
žije. Svými akcemi a intervencemi do 
veřejného prostoru bych ráda více 
propojila sousedskou komunitu, na-
bídla oživení rutinně známých míst 

Petra Slánská

... provozuji on-line farmář-
ské tržiště na Scuk Skalka 
u Péťi Slánské...

Jmenuji se Petra Slánská a jsem hrdou maminkou dvou 
malých holčiček. Protože mi není lhostejná kvalita 
potravin, které jíme, a také odkud potraviny, které 
nakupujeme pochází, rozhodla jsem se připojit k projektu 
Scuk.cz, a tím zároveň podpořit i naše menší lokální 
farmáře, kteří prodávají kvalitní a čerstvé české potraviny.  

Založila jsem na Scuku nákupní skupinu Na Skalce 
nakupujeme od lokálních farmářů na Scuk.cz, kde 
společně se sousedy ze Skalky každý týden od pondělí 
do neděle nakupujeme farmářské produkty a ve středu 
se pak spolu sejdeme při výdeji farmářských dobrůtek. 
                    scuk.cz/skalka

... budujeme 
parčík na Te-
hovské, uspěli 
jsme v Mojí sto-
pě s návrhem 
Nového parku 
Skalka...

Monika Martišková a František Huber 
Jsme sousedé z Tehovské ulice 
a Na Padesátém. Seznámili jsme 
se při péči o okolí našeho bydliště. 
Pět let díky Zásobníku projektů 
MČ Praha 10 a společnému úsilí 
našich sousedů budujeme „parčík 
na Tehovské“. Uklízíme ho a peču-
jeme o něj. Díky němujsme se se 

sousedy lépe poznali. V roce 2019 
jsme s návrhem Nového Parku Skalka 
vyhráli participativní rozpočet Moje 
stopa. Na realizaci spolupracujeme 
s radnicí a snad jej ještě letos dokon-
číme. Právě zakládáme Spolek Na 
Padesátém. Přidejte se!
           parkskalka.cz


