
Zeptejte se primátora na to, co vás pálí. Kde jsou na Praze 10 rozbité chodníky či nebezpečné křižovatky? 
Chodci sobě. Těšme se všichni na podklady k jednání zastupitelstva. Jak šel čas s Key Investements. 
Vynášení Morany. Foťte pro Street for Art!

Vážení sousedé, milí obyvatelé „Desítky“ a další odběratelé tohoto 
newsletteru o dění v naší městské části.
Další jednání zastupitelstva na Praze 10, na němž by již mělo fungovat 
elektronické hlasovací zařízení a k němuž by měly být předem k dispozici 
podklady i veřejnosti, se bude konat prý až na přelomu dubna a května. 
(Více k minulému zastupitelstvu zde.) 

 
Kdo bude provozovat trhy na Kubánském náměstí? Městská část!
Navštívila jsem dne 19.3. zasedání Kontrolního výboru, kde se projednávaly 
farmářské trhy, rozbité chodníky a vývoj kolem Penzionu Malešice. 
S překvapením jsem zjistila, že o situaci kolem farmářských trhů na 
Kubáňském náměstí, která se řešila již na jeho podzimním zasedání 
i posléze na zastupitelstvu, neví vůbec nic ani jeho členové, ani předsedkyně 
J. Čunátová a dvě úřednice zodpovědné za agendu KoV. Podezření, že 
farmáři museli část nájmu dávat provozovateli bokem, nebylo potvrzeno ani 
vyvráceno.
Vyjímám z Facebooku Prahy 10, kde se 19.3. objevilo, že v úterý 4. 4. od 
8:00 začne pravidelný provoz trhů, s tímto zdůvodněním: „Praha 10 za 
pronajimatele a zajišťovatele navíc platila řadu nadstandardních provozních 
nákladů, zatímco provozovatel inkasoval veškerý zisk plynoucí z pronájmu od 
českých zemědělců a farmářů.“  Podle Lidovek bude trhy zajišťovat městská 
společnost Praha 10 – Majetková, a.s.
 
Vynášení Morany v Hostivaři (29.3.) a ve Strašnicích (25.3.)
V Hostivaři se Morana bude vynášet 29.3. od 16:00, u přepadu z Hostivařské 
přehrady. Podrobnější informace uvádí Klub K2 z Ostružinové, obecně 
prospěšná společnost, jejíž mateřský a dětský klub funguje již od ledna 2005.
Ze Strašnic máme příležitost symbolicky vynést  zimu na smrtnou neděli 
25. března po třetí hodině odpoledne. Sraz bude na začátku strašnického 
parku před bývalým Bečvářovým statkem, nyní sídlem firmy Oriflame. 
Doporučuje se vzít s sebou děti a dát jim něco, čím budou moci zimu 
hlasitě vyprovodit (bubínky, píšťalky, staré hrnce a poklice...), stejně jako 
vyrobit si vlastní Moranu. Více informací na webu o.s. Útulné Strašnice.
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Další informace ohledně Key Investments, z nichž peníze zatím zpátky 
dostal hlavně pan prezident 
Server Česká pozice informoval o tom, že CEP, již řadu let fungující 
think tank V. Klause, dostal zpět peníze vložené do Key Investments. Nyní 
tentýž web upozorňuje na další souvislosti kauzy, podstatný je však 
především shrnující článek, který rezignovaně uvádí:
„jména odpovědných politiků všichni dobře známe. Ministr životního prostředí 
a někdejší dlouholetý starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa (ODS), starosta Prahy 
10 Milan Richter (ODS), bývalý místostarosta stejné městské části 
a donedávna náměstek pražského primátora Antonín „Tony“ Weinert (ČSSD), 
starosta Prahy 13 a předseda sněmovního zahraničního výboru David 
Vodrážka (ODS) či prezidentův kancléř a někdejší ředitel londýnské 
kastlíkové matky Key Investments Jiří Weigl. (...) Rok se nikomu nic nestalo 
a asi se už ani nestane. Politici postižených městských částí se příliš 
nesnaží, aby peníze z finančního majetku radnic dostali zpět. (...) A například 
Praha 10 na téma Key Investments s ČESKOU POZICÍ nekomunikuje už od 
loňského jara!“
Co my jako občané s tím? Rozhodně se zodpovědných osob (hlavně 
M. Richter a A. Weinert) můžeme ptát prostřednictvím žádostí 
o informace (s jejich formulací pomůže např. Oživení) i prostých e-mailů, 
dotazy můžeme klást též na zasedání zastupitelstev a  podněty můžeme 
podávat i Kontrolnímu výboru, který je musí přinejmenším projednat. 
Vhodným adresátem na Kontrolním výboru může být např. M. Svoboda 
(miroslavs@praha10.cz), jehož vydařenou diplomovou prací se  zabýval 
server Aktuálně zde. (Nejen, že jeho bibliografie čítá 15 položek typu Český 
statistický úřad: www.czso.cz (bez data stažení a bližší specifikace), ale řada 
zdrojů nebyla citována vůbec, ač byly vloženy metodou Ctrl + Cizí -> Ctrl 
+ Vlastní.)

Jak dát vědět o potížích, na něž narážíme při chození pěšky?
Vznikl portál Chodci sobě, který provozují občanská sdružení Pražské 
matky a Oživení. Shromažďuje podněty, s nimiž se jako chodci setkáváme na 
cestách Prahou, eviduje je a zasílá příslušným úřadům.  Natomto 
odkazu můžete hlasovat o již vložených problematických místech (rozbitý 
chodník v Jahodové, nebezpečné přechody u zastávky Ruská na 
Francouzské či na nám. Svatopluka Čecha), nebo můžete svůj podnět 
sami vložit. Pod popisem daných míst jsou vkládány i odpovědi radnice, které 
můžete taktéž ohodnotit co do uspokojivosti.

Dotazujte se přes online chat primátora na to, co vás pálí 
Díky sdružení Pražské fórum se pražského primátora budeme podle dohody 
od nynějška moci dotazovat každý měsíc na tzv. online interpelacích. A sice 
zde – ve čtvrtek 22.3. v 10:00 na této adrese proběhne první pravidelný chat 
s primátorem.  
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Hodně radosti z bydlení na Praze 10 i v jiných městských částech za 
vznikající platformu Zaostřeno na Desítku přeje

Olga Richterová, 21.3.2012

PS: Foťte pro Street For Art! Tento festival o veřejném prostoru a umění ve 
veřejném prostoru  má nové téma – lokální kultura a kulturní politika. Do 
festivalu, který proběhne od 18.–26. 5. 2012  na stanici metra Opatov, se tak 
můžete zapojit i vy. Součástí je mezinárodní projekt kreativní fotoanalýzy 
Lidé v místech – www.peopleinplaces.eu a www.lidevmistech.cz – při které 
sami pomocí fotografií hodnotíte svoji městskou část, upozorňujete na 
problémová nebo pozitivní místa. Řekněme pomocí fotek, co si myslíme 
o místech, kde žijeme!
 
PPS: Minulá vydání newsletteru naleznete zde, chystá se též vlastní 
webová stránka a v procesu registrace je občanské sdružení Zaostřeno na 
Desítku, jež se na vzniku newsletteru podílí.
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