
Víte, že se má rušit nádraží Strašnice zastávka? Jsou volná místa na majetkoprávním oddělení Prahy 10 - je 
možná souvislost s viladomy? Proč Klausův CEP peníze od Key Investments dostal a P10 nikoli?

 Co se v novém roce chystá na Praze 10?

Vážení sousedé, milí obyvvatelé Prahy 10. V pondělí 6.2. se koná první 
jednání zastupitelstva v tomto roce, patrně od jedné hodiny odpolední. 
Program bude nejpozději týden před jednáním zveřejněn na úřední desce.

Volná místa na úřadě ― do 31.1. probíhají výběrová řízení:
Můžete se hlásit např. na místo vedoucího oddělení prodeje bytového fondu 
či vedoucího oddělení bytů a nebytových prostor - jen na oddělení 
majetkoprávní je vypsáno 9 pozic.  Napadá vás někdo s patřičnou kvalifikací? 
Více informací k nalezení zde. (Ostatně: Máte už někdo čerstvou zkušenost 
s výběrovým řízením na vedoucího odboru živ. prostředí, dopravy 
a rozvoje?) Třeba tato výměna lidí souvisí i s tím, že v kauze viladomy (již 
má úřednicky zajistit právě odbor majetkoprávní) možná ještě není 
rozhodnuto: Naše MČ je totiž nevlastní, magistrát jí je pouze svěřil. A může jí 
je zase odebrat, pokud uzná stížnosti nájemců jako oprávněné. Jen škoda, 
že na oficiální Facebookové stránce naší radnice nedošel přímý dotaz po 
reakci na článek České pozice žádné odpovědi. Zato se na ní dočtete o dvou 
stech krásných pejscích. 

Kácí se už v Malešickém parku?
Celkově  se má kácet (a vyklučit) údajně 6 000 metrů čtverečních 
keřových porostů. Na webu to ale vypadá docela hezky: http://
www.malesickypark.cz/. Bydlíte v blízkosti a rádi byste informovali ostatní 
o tom, jak akce probíhá? Napište na obcaneprahy10@gmail.com.

Zelená mapa Prahy trpí bílými místy ve Vršovicích
Znáte web zelenamapa.cz obsahující užitečné tipy pro všechny, kdo v Praze 
chtějí skutečně žít a ne jen přežívat? Pokud máte chuť pomoci s doplňováním 
Zelené mapy, ozvěte se prosím na mail jakub.smolik@auto-mat.cz. Jde 
především o dodání aktuálních tipů např. na nekuřácké restaurace, pěkná 
hřiště, vydařené obchůdky. Ideálně se na tuto činnost hodí maminky s malými 
dětmi, které hodně chodí na procházky a místa, jež projekt Zelené mapy 
zpracovává, stejně vyhledávají.
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V. Klaus peníze od Key Investments dostal ― a naše radnice?
Server Česká pozice informoval o tom, že CEP, již řadu let fungující think 
tank V. Klause, dostal zpět peníze vložené do Key Investments. Jen je škoda, 
že nevíme, kdo dluhopisy držené původně CEPem koupil. Cituji radu Istvána 
Léko, jak to zjistit: „Jednoduše. Starostka Prahy 6 Marie Kousalíková (ODS) 
a starosta Prahy 10 Milan Richter (ODS) ať zvednou telefon a ať zavolají 
Václavu Klausovi (mobilní číslo na něj mají oba), nebo jeho kancléři Jiřímu 
Weiglovi (mobilní číslo na něj mají rovněž oba), aby jim řekli, kdo byl ten 
obětavec, který i za cenu finanční ztráty vytáhl CEPu trn z paty.“ M. Richter 
by se pak mohl toho dobroděje  zeptat, zda neudělá totéž i pro naši 
městskou část.  

Rušení nádraží Strašnice zastávka – co bude s pozemky?
Psaly o tom Novinky v tomto článku. Bude vám osobně zrušení zastávky 
chybět? Věcná diskuze k tomuto tématu se rozvinula na Facebooku Prahy 
10, vyjímám z ní názor cestujícího: „Vybudování přestupního uzlu na 
Zahradním městě podporuji, ale zrušení již zmíněné Strašnické zastávky 
a vybudování zastávky na Edenu nepodporuji vůbec. Jak je i v článku 
uvedeno, je hojně využívaná obyvateli okolí, ale také lidmi, kteří cestují do 
Prahy a zde přestupují na autobus/tramvaj, popřípadě na metro, které je 
v docházkové vzdálenosti. V případě navrhované zastávky v Edenu (...) je 
umístěná za stadionem Slávie, kde je dle mého názoru daleko od všech 
obyvatel a okolních zastávek MHD, z čehož plyne, že pro přestup není 
vhodná tak, jako tomu je u Strašnic.  (...) V současnosti se mi zdá, že 
současné vedení železniční tratě se někomu „nehodí do krámu“.“ V radniční 
odpovědi byl zmíněn nevyhovující oblouk zatávky a „zabírání obrovských 
ploch zbytečnou kličkou". Na to poučený diskutující namítá, že při 
rekonstrukcích mohou oblouky tohoto typu zůstat (srov. Praha-Kyje) a že asi 
skutečně půjde spíš o lukrativní pozemky, které by se uvolnily. 

Pozitivní akce: pochvalme Prahu 10 za projekt na zklidnění Moskevské 
ulice
A ještě jedna prosba o spolupráci, která nezabere víc než pár minut a jejímž 
výsledkem může být vytvoření výjimečného precedensu pro zkvalitňování 
veřejného prostoru a podmínek pro život v Praze.
Díky dlouhodobé snaze mnoha jednotlivců i sdružení se postupně  začíná 
zhmotňovat jeden z prvních projektů komplexního polidštění veřejného 
prostoru v Praze. Už jste o tom v newsletteru četli, jde o Moskevskou ulici 
a cílem je vytvoření příjemného, živého, moderního a bezpečného prostoru 
v srdci Vršovic, kde hlavní hodnotou není rychlost a kapacita průjezdu, nýbrž 
kvalita veřejného prostoru  nabízejícího co možná nejrozmanitější využití 
všem uživatelům. V tuto chvíli prochází urbanisticko–architektonická studie 
procesem připomínkování. Zklidnění Moskevské ulice a okolí je však jen 
začátek, po kterém by mělo ideálně následovat vytvoření zón „Tempo 30“ se 
zklidněnou dopravou i v dalších přilehlých ulicích.
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Můžete se podívat na připomínky sdružení Auto*Mat, podané na vyzvání 
zastupitelů Prahy 10, hlavně ale i každý z nás může tuto realizaci účinně 
podpořit. Napišme prosím na Prahu 10 co největší množství pozitivně 
laděných emailů, kterak si ceníme toho, že radnice konečně realizuje projekt 
vytvářející důstojné prostředí pro život preferující bezpečný pohyb, pobyt 
a rozličné pouliční aktivity obyvatel před projížděním auty. Kdo není z Prahy 
10, může napsat, že doufá v to, že se projektem budou inspirovat i ostatní 
městské části a obdobné prostory vzniknou i u Vás (a ideálně poslat mail 
v kopii někomu z Vaší radnice).
Proč je toto angažmá nás všech potřeba? Ti, kdo projekt obtížně 
a průkopnicky prosazují, potřebují slyšet a číst podporu veřejnosti. V rámci 
Prahy se jedná o relativně nové řešení a je spousta lidí, kteří jsou z důvodu 
neinformovanosti proti, nebo kteří se bojí učinit sebemenší změnu. 
Komunikace veřejnosti s radnicemi a naopak je často minimální, anebo se 
jedná hlavně o kritiku. Jakýkoliv pozitivní ohlas je proto velmi zřetelně slyšet. 
Pochvaly se také úředník či politik dočká jen zřídkakdy a tudíž si ji i lépe 
zapamatuje.
Není třeba nikoho jmenovat. Já osobně odešlu e-mail chválící obecně 
Prahu 10 za snahu udělat něco pro své obyvatele a za to, že může být 
vzorem pro ostatní městské části. Stávající projekt zatím není ideální, ale je 
to rozhodně krok správným směrem a bylo by škoda, aby na jeho realizaci 
chyběla politická vůle.

Přeju hodně radosti z bydlení na Praze 10 i v novém roce
Olga Richterová 
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