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Prahu 10 čeká „porod nového občana“ v přímém přenosu

Praha, 20. září 2012 - Nová občanská platforma “Společně pro Desítku” (www.prahadeset.cz), 
která sdružuje dvanáct občanských sdružení z Prahy 10, oslaví své nulté narozeniny 24.září 2012 
odpoledne během zasedání zastupitelstva desátého pražského obvodu, které bude přenášeno on-
line. Na něm členové nové platformy představí „Pět přání pro Desítku“ –  klíčový dokument, 
který mapuje hlavní témata, jež pálí občany na Praze 10, a zároveň načrtne možná řešení. Síla 
nové platformy spočívá v tom, že pokrývá jak celé území Prahy 10, tak všechny stěžejní oblasti 
života, od ochrany zeleně přes podporu rodin s malými dětmi po prosazování zájmů seniorů. 
Jednotlivá sdružení, jež jsou členy platformy, za sebou mají roky zkušeností i konkrétní výsledky 
v oblastech, na které se dlouhodobě specializují. 

„Datum i místo našeho „narození“ jsme vybrali záměrně, neboť naším hlavním cílem je zlepšit  
komunikaci  s radnicí  o  všech  zásadních  tématech.  Leckdy  stačí  málo  -  zavčas  problémy  
pojmenovat a společně s radnicí najít a uskutečnit vhodná řešení. Právě proto, abychom se spolu  
uměli co nejlépe domluvit, vznikla iniciativa  "Společně pro Desítku", uvedla Renata Chmelová 
z občanského sdružení Trojmezí, které je jedním ze zakládajících členů nové platformy. 

„΄V jednotě je síla΄ není klišé,  ale osvědčená pravda, a proto jsme se rozhodli  spojit  síly a  
komunikovat  s radnicí  jednotně  a  koordinovaně,“  doplnila  Olga  Richterová  ze  sdružení 
Zaostřeno na Desítku, která stála u zrodu projektu platformy.“Naším cílem je v první řadě zlepšit  
život lidí žijících na Praze 10 stejně jako umožnit radnici lépe rozumět potřebám jejích občanů,“ 
dodala O. Richterová.      

„Pět přání pro Desítku“ zahrnuje pět klíčových oblastí, z nichž každá má svého „garanta“, tedy 
člena platformy, který ručí za naplňování a realizaci jednotlivých bodů, koordinuje komunikaci 
mezi sdruženími a radnicí. Pět přání obnáší:

1. vědět, co se na Desítce děje aneb jak zlepšit informovanost občanů o dění na Praze 10 
(garant: Renata Chmelová, o.s. Trojmezí, renata.chmelova@trojmezi.info)

2. živý a kulturní veřejný prostor (garant: David Mateásko - david@mad-arch.com)
3. kultivace a ochrana zeleně (garant: Martin Moravec - martin.moravec@zaostrenona10.cz)
4. podpora rodin, mládeže a seniorů (garant: Karin Marques - karin@klubk2.cz)
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5. zvýšení transparentnosti na Praze 10 včetně veřejných zakázek a zlepšení komunikace mezi 
radnicí a občany (garant: Olga Richterová, olga.richterova@zaostrenona10.cz)

Kompletní text Pěti přání pro Desítku najdete na http://prahadeset.cz/spolecne-pro-desitku?m=47

Členové platformy „Společně pro Desítku“:  
 Klub K2 ops - klubk2.cz
 OS Kaple Rektorská - kaple.rektorska@email.cz
 OS Malešice pro lepší život - osmalesice.cz
 Iniciativa Moje Malešice – Naše Malešice - malesice.eu
 OS Spravedlivé bydlení - spravedlivebydleni.cz
 OS Start Vršovice - startvrsovice.cz
 OS Taxus - ochrana zeleně, stavební řízení; taxus@centrum.cz
 OS Trojmezí - trojmezi.info
 OS Útulné Strašnice - strasnice.org
 OS Záběhlice - info@osz.cz
 01/14 ZO ČSOP „Natura,quo vadis?“ - natura-praha.org
 OS Zaostřeno na Desítku - zaostrenona10.cz

Kontakt: 
Olga Richterová, tel. 774153361, email: olga.richterova@zaostrenona10.cz
Renata Chmelová, tel. 724022964, email: renata.chmelova@trojmezi.info
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