
Podrobnosti k Trojmezí a PPF, vítězné projekty radničního Zásobníku, smrt advokáta Vankeho a kauza Key 
Investments, v září: Zažít Desítku jinak!

Vážení sousedé, milí obyvatelé „Desítky“ a další odběratelé tohoto newsletteru o 
dění v naší městské části z pohledu občanů,
začátkem září se u nás přímo roztrhne pytel s akcemi pro dospělé i děti, nejen v rámci 
Zažít město jinak.
Ve zpravodaji níže naleznete též podrobné odkazy na změny v MHD a dvě unikátní 
fotografie. 

Další jednání zastupitelstva na Praze 10 se bude konat v září, termín zatím není znám 
(bude zveřejněn zde, stenozáznamy z minulých jednání najdete zde).

Co bude s největší zelenou plochou v naší blízkosti?
• Nová místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (Strana Zelených) poskytla 

rozhovor serveru DESÍTKA.cz. Tématem rozhovoru byla kvalita správy věcí 
veřejných a budoucnost Trojmezí, jedná se o neautorizovaný text.

• O Trojmezí a aktivity společnosti PPF v Záběhlicích se zajímal i týdeník EURO, celý 
článek si můžete přečíst na tomto odkazu, zde zase naleznete přehledné mapky 
shrnující, co si o dění v Trojmezí myslí občané. Ve zkratce: PPF oživila snahy o 
zástavbu Trojmezí. Snaží se, aby to působilo, že lokalitu zachrání a že na ploše 
větší než zástavba vybuduje park. Koalice občanských sdružení Trojmezí ale 
upozorňuje, že v tomto ohledu PPF uvádí zavádějící údaje a snaží se tak uměle 
vylepšovat mediální obraz svého projektu.

• Zpráva PPF např. taktně mlčí o skutečnosti, že v lokalitě je velké chráněné území - 
přírodní park Hostivař - Záběhlice a že by došlo k zástavbě cca 40 % této části 
přírodního parku, nebo účelově manipuluje jak s plochou celého území, tak s 
plochou parku, který hodlá vybudovat – to vše s cílem uměle podhodnotit 
procentuální podíl zástavby.

V radničním Zásobníku projektů vyhrálo dětské cyklohřiště ve Strašnicích
Více informací o dětském cyklohřišti, které vyroste z iniciativy a dobré vůle tří studentů 
architektury, najdete na Facebooku projektu, videoprezentace je k nalezení na YouTube - 
a ještě dodatek: nápad si získal naprosto jednoznačnou podporu hodnotící komise, držíme 
palce, aby se ho podařilo i zdárně dotáhnout – 13. 8. byly zahájeny práce.

Dvorek roku a nejhezčí strom Prahy 10 - nominace do 14. 9. a 31. 8.
Až do 14. září se můžeme se svým záhumenkem zapojit do soutěže o nejlepší úpravu 
vnitrobloku nebo před/zahrádky bytového domu s názvem Dvorek roku 2012 (v přihlášce 
musí být uvedena dokumentace obsahující fotografie stavu před a po úpravách s 
podrobným popisem provedených změn a souhlas  vlastníka). Do 31. srpna zase 
neváhejme a zasílejme tipy na nejhezčí strom Prahy 10. Radnice k tomu uvádí, že v  rámci 
projektu "Strom za každé narozené dítě” Praha 10 za dobu jeho trvání vysázela již na 
2000 stromů. Současně se nově honosí titulem Město stromů a dále trvá na kácení lípy v 
Mrštíkově.
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Zemřel důležitý svědek v kauze Key Investments  
Server Česká pozice píše: "Pokud by na smrti advokáta Vankeho měla nějaký podíl kauza 
Key Investments, začíná být po legraci. Tato tragická událost by měla být varováním pro 
všechny aktéry kauzy, včetně vysoce postavených politiků, kteří jsou do případu 
zapleteni."
 
Kulturní a společenské akce pořádané pro sousedy z Prahy 10:

První hřiště na pétanque ve Strašnicích
V sobotu 14. července bylo občanským sdružením Útulné Strašnice a dalšími slavnostně 
otevřeno nově zrekonstruované hřiště na pétanque. Obrazy jsou výmluvnější než slova, 
veselé fotky z akce zde. V malém by strašničtí něco podobného rádi dělali každý sudý 
kalendářní týden v sobotu odpoledne - pétanque, slackline mezi stromy, malý piknik... 
hřiště v Dětské ulici vedle domu č. 1 je přístupné volně a všem, bezplatně a nejenom na 
hraní pétanque. Záleží jen a jen na nás, jak živo tam bude.
 
15.8. - Festival alternativního designu v Domě čtení až do deseti večer
Dům čtení v Ruské ulici nás zve na Festival alternativního designu, od 12 do 22 hodin, 
zúčastní se významní šperkaři a návrháři šperků, oděvů a doplňků. Zde další informace.
 
V září zažijeme Prahu 10 jinak - ve Strašnicích, Vršovicích i Záběhlicích. Chcete se 
přidat?  Napište nám!
 

• sobota 22. 9. - Akce se bude konat v rámci sousedské slavnosti „Zažít město jinak 
2012“ a „Velké podzimní cyklojízdy“, celý festival je pod záštitou pražské radní 
Aleksandry Udženije a vznikl jako oslava veřejného prostoru a pokus o jeho 
dočasnou proměnu v místo příjemné pro život, v reakci na myšlenku Evropského 
týdne mobility. 

Z programu vyjímáme:
ZÓNA VRŠOVICE, organizuje: START VRŠOVICE kolem ulic Krymská a v Proluce 
(nezastavěná louka u stanice tramvaje č. 22"Ruská" směrem z centra).

• CELÝ DEN: Kapely a DJs, dětský vyměňovací bazar hraček, sousedský piknik dle 
hesla:„Přines, co jsi napekl - ochutnej, co přinesl soused“, vizážistický a kadeřnický 
salon při ruce, tedy přímo na ulici.
11-13 hod. PŘÍPRAVA PAELLY NA OBŘÍ PÁNVI

• 14-16 hod. 2. ROČNÍK CYKLOZÁVODU DO VRCHU KRYMSKOU ULICÍ
• 18 hod. TÁBORÁK ANEB SOUSEDSKÉ PEČENÍ ŠPEKÁČKŮ, kytary vítány 

(Proluka)
• 21 hod. PROMÍTÁNÍ FILMU (Auto*Mat - Ráno vstanu a změním svoje město 

režiséra Martina Marečka)
ZÓNA STRAŠNICE, organizuje: ÚTULNÉ STRAŠNICE, kolem metra Strašnická a ve 
strašnickém parku a jeho okolí.

• NATÍRÁNÍ ZÍDEK KOLEM METRA STRAŠNICKÁ 
• HRANÍ PÉTANQUE SPOJENÉ S PIKNIKEM a vedle hřiště sousedský piknik ve 

stínu stromů, frisbee / aerobie + házedla + slackline + kubb – k zapůjčení na hraní, 
vurza knih a DVD - přines, odnes, nechej - co zbyde, jako náplň do mobilních 
knihoven u metra

• 21,00  PROMÍTÁNÍ FILMU D. Vondráčka „Láska v hrobě“ ve Strašnickém divadle 
(o lidech obývajících hrobky na strašnickém německém hřbitově)
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ZÓNA ZÁBĚHLICE, organizuje: o. s. TROJMEZÍ , v přírodním parku Hostivař-Záběhlice a 
kolem Přírodní památky Meandry Botiče v lokalitě zvané Trojmezí. Všechny aktivity 
začínají na Kozinově náměstí.

• 11-20hod. KAVÁRNA U BOTIČE: Posezení na Kozinově náměstí i na dekách 
přímo u Botiče – zajištěné točené pivo a limo, káva a zákusky. Ugriluj si svůj oběd-
večeři – k dispozici budou grily na vlastní grilování. Hry v přírodě pro děti.  11-18h 
se bude konat Jízda zručnosti pro malé i velké cyklisty v Kozinově ulici.
13-16 hod. VÝPRAVA DO TROJMEZÍ:   Naučná stezka podél přírodní památky 
Meandry Botiče nejen pro rodiče s dětmi, ale i pro zvídavé dospělé, kteří budou mít 
možnost se dozvědět o významu přírodního parku Hostivař – Záběhlice v lokalitě 
Trojmezí.Budou připraveny stanoviště se zajímavými úkoly pro všechny věkové 
skupiny.   Cyklistům z festivalu bude stačit pouze 30min. na projetí trasy.

• 19-20 hod. ŽIVÁ HUDBA , 21 hod. PROMÍTÁNÍ FILMU  (Dva muži z Bogoty)

V kavárně café V lese (Krymská 12) doporučujeme v druhé polovině léta (další akce na 
webu):

• 29.8. - od 20:00 Trio Romanos: kapela složená ze zkušených hudebníků, kteří hráli, nebo 
hrají v top romských kapelách (Gipsy.Cz, Kale, Bengas)

• 4.9. od 20:00 - Cyklus volné improvizované hudby organizované Jazz et cetera o. s., s 
podporou Nadace Český hudební fond.

Koncerty a rozpravy v zahradě Trmalovy vily, Vilová 11  
• 15.8. od 20h - VEČER JINÉHO FOLKU - putuje po různých pražských klubech. Vystoupí asi pět 

písničkářů s vlastní či převzatou tvorbou. Vstup: 50 Kč.
• 23. srpna, 19h - Cestovatelský čtvrtek: JIŘÍ KALÁT - PALESTINA
• 29. srpna, 20h - Středeční posezení: KONCERT ZHUDEBNĚNÝCH BÁSNÍ BOHUSLAVA 

REYNKA A SUZANNE RENAUD: Letní prázdniny symbolicky uzavřeme 29. srpna koncertem 
zhudebněných básní Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud v překladu Alice Škochové. Ondřej 
Škoch obstará kytarový doprovod a zpěv, dále vystoupí Štěpán Škoch (dechové a perkusuvní 
nástroje, zpěv) a Darek Král (klávesy). Zazní písně z alb Nitky a První sníh. Vstup: 50 Kč.

• 30. srpna, 17h - EXKURZ DO ČESKÉ MALBY A TEORIE UMĚNÍ 20. STOLETÍ - Vydáme se jak na 
exkurzi do české malby a teorie umění 20. století, tak si poslechneme příspěvky zachycující 
propojení tvorby malířů, básníků a filozofů.

London gods a Mexický týden v Galerii MU
• 28.8. proběhne v Galerii MU v Krymské 29 vernisáž obrazů malíře Martina 

Matouška pod názvem London gods, všichni jsme srdečně zváni.
• 20.9. zahájí vernisáž putovní světové  výstavy mexických umělců NO 

SOMBRERO tzv. Mexický týden, v jehož rámci budou probíhat workshopy pro děti 
(třeba o tom, jak vyrobit latinskoamerické hudební nástroje z použitých věcí a pak si 
na ně zahrát), výstava skončí 28.9. Další podrobnosti k doprovodným akcím v 
mexickém duchu pro dospělé i děti časem na tomto webu.  

15.9. Den s přírodou v Malešicích - pro děti i dospělé, s bubnováním i zoo
"Všechny děti, rodiče i další veřejnost zveme v sobotu 15.9.2012 na tradiční podzimní 
Den s přírodou v Malešickém lesíku v Praze 10. Od 10 do 16 hodin budou opět 
připraveny zajímavé hry, dovednosti a soutěže, tentokráte na téma hravé zoologické 
zahrady. Přijďte se pobavit a zasoutěžit si námi!" zvou malešičtí. Těšit se můžeme také na 
spontánní bubnování s Hudebně taneční skupinou Sueneé a v jednání je 
i u k á z k a k y n o l o g i c k é h o v ý c v i k u p sů o d P o l i c i e ČR . D o p r a v a b u s 
MHD 297 zastávka Malešická stráň, případně bus 177 a 195 zastávky Spojovací nebo 
Malešické náměstí. Dále po šipkách, které Vás dovedou na místo akce. Těší se na 
nás 01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?"
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12. 9. - Divadlo MANA na Moskevské otevře dveře dokořán 
V rámci Dnů evropského dědictví a ve spolupráci s MČ Praha 10 budou po celý den (9-19 
hod) probíhat komentované prohlídky Husova sboru a Vršovického divadla MANA, tzv. den 
otevřených dveří. (K programu: uvádí drama S nadějí i bez ní, které je reflexí politických 
procesů 50. let. V hlavních rolích Daniela Kolářová s Jiřím Lábusem. V září vystoupí Zora 
Jandová jako Edith Piaf ve hře slovenského autora Lubomíra Feldeka Smrt v růžovém. 
Budou pokračovat pravidelná dětská představení – opakovaně zde vystupují Buchty a 
loutky. A kdo máte rádi detektivky, přijďte na Agathu Christie a její Past na myši, kterou 
uvádí amatérský soubor Divadlo OKKO.) Dopravní spojení: tram 22 a 4 do zastávky 
Vršovické náměstí, vstup z druhé strany Husova sboru (naproti Sokolu Vršovice).

Zásobník projektů oživil lavičky
Letní prázdninová výstava (16.-31.8.2012) přináší do ulic Desítky , zahájení první výstavy 
se koná 16.8.2012 od 19:00 na Vršovické 80-82. První výstava představí báječné práce ze 
Základní umělecké školy Bajkalská, která je jen kousek od galerie. Práce byly vybírány za 
laskavé podpory vyučujících z obou tříd výtvarného oboru, jedny na téma Země a druhé 
na téma Voda. "Zdánlivě banální témata pod rukama dětí rozkvetla," uvádí web 
projektu podpořeného též ze Zásobníku.

Lampy v Rybalkově - po stětí hlavy a nasazení stožáru

Víte někdo, proč se v této ulici lampy vyměňovaly? Nebyly o mnoho starší než desetileté. 
A dělo se to i jinde?
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Smutné změny v pražské MHD 
Radní zvedli ruce pro omezení veřejné dopravy přesto, že odborný posudek 
ČVUT jej nedoporuč i l. Podle dopravních odborníků jsou úspory 
neprokazatelné a nepromyšlené škrty mohou lidi doslova vyhnat z tramvají a 
autobusů a způsobit, že budou raději jezdit auty. Nedávno přitom vyšlo 
najevo, že v pražském dopravním podniku se ve velkém plýtvalo penězi. 
Podle iniciativy Auto*Mat nesmí být za špatné hospodaření manažerů potrestáni 
cestující. 

Přehled změn MHD (materiál ROPIDu v pdf naleznete zde). Co s tím? Jedna 
možnost je posílat dopisy vyjadřující naše názory na chystané změny na mail, který zřídil 
náměstek pro dopravu Nosek právě pro podně ty k lepš ímu fungování 
MHD: doprava@praha.eu  K tématu též idnes.cz.
 
Hodně radosti z bydlení na Praze 10 i v jiných městských částech a seznámení se 
sousedy na některé z výše uvedených akcí za Zaostřeno na Desítku přeje

Olga Richterová, 15. 8. 2012

PS: Minulá vydání newsletteru naleznete zde. 
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