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Vize, poslání a cíle 
Sledovat veřejné dění a radnici v městské části Praha 10, tzv. Desítce. 

Poskytovat všem obyvatelům Desítky co nejobjektivnější informace o veřejném dění, 
především pak o dění s dopadem na veřejný prostor, přírodu a krajinu a o nakládání  
s veřejnými prostředky. 

Zvyšovat zájem o veřejné dění, poskytovat podporu a poradenství těm, kteří mají 
zájem aktivně se podílet. 

Spolupracovat s ostatními občanskými sdruženími a iniciativami (zejména s těmi 
činnými na Desítce). 

Tím vším chce sdružení Zaostřeno na Desítku přispět k většímu zapojení občanské 
společnosti do tvorby rozhodnutí, jež přijímá zdejší politická reprezentace,  
a ve výsledku i k lepšímu životu v naší městské části. 

Co předcházelo vzniku Zaostřeno na Desítku 
Na jaře 2008 provedla radnice Prahy 10 v čele se starostou V. Lipovským (ODS) 
průzkum formou dotazníků týkající se především "společného měnění veřejných 
prostranství" – vrátilo se tehdy 5 111 dotazníků, tedy téměř 10 % domácností Desítky 
se do průzkumu zapojilo. 

Ocitujme si ze závěrů tohoto šetření: "Respondenti jasně řekli, že radnice by měla 
přizvat občany ke spolupráci, když plánuje změny na veřejných prostranstvích. 
Dotázaní obyvatelé Prahy 10 také mají zájem s radnicí spolupracovat, a to zejména 
formou udržování již upraveného prostoru a také společným návrhem budoucího 
využití či změn na veřejných prostranstvích." (vypracovala Agora CE, o.p.s.) 

Šlo o přípravu strategie Společně měníme Prahu 10 a stovky lidí se zúčastnily i dvou 
následných veřejných projednávání. 

Mezi jiným vznikl skvělý přehled, jak vypadají různé stupně zapojování veřejnosti  
(http://bit.ly/WEFdkC )a spolupráce občanů a radnice. Společně měníme Prahu 10 byl 
komplexní a dobře rozmyšlený projekt, který bohužel zůstal zatím nedotažen  
a nevyužit. 

I proto, že naprostá většina příslibů z tehdejší doby zůstala nenaplněna, vzniklo naše 
sdružení. 
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Naše aktivity v roce 2012  
Společně pro Desítku a Pět přání pro Desítku 

Přejeme si řadu věcí, například 
aby každý věděl, jak jsou 
rozdělovány veřejné peníze, 
mohl se k tomu vyjádřit a jeho 
názor byl také brán v potaz. 
Nejde ale pouze o finance, 
informovanost a participaci – řada potíží v jednotlivých lokalitách Desítky pramení  
z absence koncepcí. Chybějící strategie, nebo jejich chybějící „prováděcí vyhlášky“,  
pak zabraňují skutečnému zlepšení života v Praze 10. 

Proto jsme oslovili sdružení na Praze 10 a společně jsme vytvořili neformální iniciativu 
nazvanou Společně pro Desítku. K této iniciativě se připojila tato sdružení: 

Klub K2, o.p.s., o.s. Kaple Rektorská, o.s. Malešice pro lepší život, Iniciativa Moje 
Malešice – Naše Malešice, Spravedlivé bydlení v Praze 10, o.s. Start Vršovice, Taxus, 
o.s., o.s. „TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice“, Útulné Strašnice o.s., Občanské 
sdružení Záběhlic, ČSOP, ZO – NATURA QUO VADIS, Zaostřeno na Desítku, o.s. 

 
Jaký domov si přejeme, jsme spolu s těmito sdruženími i dalšími jednotlivci 
zformulovali v dokumentu zvaném "Pět přání pro Desítku" (http://bit.ly/Tp0QFm ): 

1) Vědět, co se tady u nás děje 

2) Živý a kulturní veřejný prostor 

3) Těšit se ze zdejší zeleně 

4) Více podpory pro rodiny, děti a mládež i seniory 

5) Rozumět své radnici 

 
Pět přání pro Desítku jsme představili 24.10. 2012  na zasedání zastupitelstva MČ Praha 
10, záznam z tohoto zasedání je dostupný na http://bit.ly/Tp0Zsy . 

Pět přání pro Desítku vyjadřuje snahu zdejších obyvatel aktivně se podílet na životě své 
městské části. Máme to tu rádi a přejeme si, aby se i naším přispěním na Desítce lépe 
žilo. Leckdy stačí málo - zavčas problémy pojmenovat a společně s radnicí najít  
a uskutečnit vhodná řešení.  
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Ke vzniku iniciativy a formulaci Pěti přání pro Desítku vedla řada schůzek zástupců 
občanských sdružení na různých místech na Praze 10, z těch větších vyjímáme piknik 
iniciativ v Proluce v květnu 2012 a celodenní setkání v Toulcově dvoře v listopadu 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER  

Newsletter je elektronický informační věstník Zaostřeno na Desítku, který pravidelně 
informuje o dění na Praze 10, a to jak o dění na radnici a jejich chystaných krocích,  
tak i o kulturních a jiných zajímavých akcích na Praze 10. 

Newsletter vycházel již před vznikem Zaostřeno na Desítku a v roce 2012 vyšel celkem 
čtrnáctkrát: 

  19/12/2012 - Bude nová radnice za miliardu? Prodá radnice Proluku? A jak vypadá 
tetování předloktí z lásky k Vršovicím? (http://bit.ly/VDaJ0I )  

  25/11/2012 - Co se rozhodlo na zastupitelstvu a proč městská část prodává téměř 
všechno, co má? (http://bit.ly/WbfgYg ) 

  24/10/2012 - Jak se na Praze 10 rozděluje 1,6 miliardy a sousedé kompostují  
a hrabou listí - občanský zpravodaj (http://bit.ly/VAR3Ox ) 

  26/09/2012 - Fotky ze sousedských slavností, nová platforma "Společně pro Desítku" 
na zastupitelstvu a odvolávání J. Čunátové (KSČM) (http://bit.ly/WH6Bv4 ) 

  11/09/2012 - Prodeje nebytových prostor, proč se měnily lampy a v jaké učebnici  
se objevil M. Richter? (http://bit.ly/VDaYZS ) 
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  15/08/2012 - Co PPF a Trojmezí? Mapky. Zažít město jinak 22.9. a Den s přírodou 
15.9. změní Desítku. Změní se ale i MHD - co s tím? (http://bit.ly/12hgIxC ) 

  20/07/2012 - Nová místostarostka Prahy 10, další plány na zástavbu Trojmezí, změna 
majitele Edenu a petice týkající se lípy v Mrštíkově (http://bit.ly/11wQr9J ) 

  19/06/2012 - Na Desítce to v červnu žije: Andrtová-Voňková, Svatojánská noc  
- a prodeje stovek bytů (http://bit.ly/14whp4M ) 

  30/05/2012 - Bude referendum o parkování na P10? Viladomy v aukci, Dopravní 
podnik v hledáčku Reportérů ČT. Možnost grantů: oživení Proluky  
(http://bit.ly/XOGn9l ) 

  02/05/2012 - O čem se bude jednat na zastupitelstvu 4. 5. a o čem se naopak mlčí? 
Příběh Trojmezí, neznámé provozní náklady či podnět na ÚOHS. (http://bit.ly/YqHzT5 ) 

  13/04/2012 - Jaké vazby pojí starostu Prahy 10 a lobbistu Janouška? Praha 10 
porušuje zákon a vracela 850 tisíc magistrátu. (http://bit.ly/14FxLc9 ) 

  21/03/2012 - Kde dát vědět o nebezpečné křižovatce, jak to vypadá s Key 
Investments a proč Kontrolní výbor nic neví o farmářských trzích? 
(http://bit.ly/XOGodm ) 

  18/02/2012 - Na Praze 10 budou zveřejňovány podklady k jednání zastupitelstva. 
Kolik ale stojí radniční noviny? A co privatizace jen některých domů? 
(http://bit.ly/YKkChI ) 

  21/01/2012 - Další výběrová řízení, rušení Strašnického nádraží a kdo dostal zpět 
peníze z Key Investments? (http://bit.ly/ULQjDv ) 

Newsletter v současné době odebírají stovky obyvatel Prahy 10, řada z nich posílá další 
podněty a komentuje každé vydání. Za ohlasy a případné příspěvky děkujeme  
a zařazujeme je do následujících vydání. K odběru newsletteru je možné se přihlásit 
také přes webové stránky Zaostřeno na Desítku: www.zaostrenona10.cz/newsletter. 

 

Webové stránky 

Během podzimu 2012 vznikly dvě občanské webové stránky. 

Zaostrenona10.cz – tato stránka je zaměřená na sledování kauz Prahy 10, čtenáři zde 
mohou zanechat své názory. Zveřejňujeme zde Infožádosti (viz dále) podané na radnici 
Prahy 10 i s odpověďmi na ně. Čtenáři zde mohou nalézt přehled řady důležitých kauz 
(plány na novou radnici, prodej pozemků v Proluce, Key Investments, chybějící místa  
ve školkách a další).  
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PrahaDeset.cz – informační rozcestník o dění na Praze 10. Jsou zde odkazy na oficiální 
webové stránky radnice Prahy 10, je zde možné nalézt výše zmíněný dokument Pět 
přání pro Desítku a odkazy na jednotlivá sdružení na Praze 10. Původní články  
o urbanismu Malešic, Vršovic a Strašnic jsou doplňovány dalšími informacemi 
týkajícími se Desítky a zachycujícími zdejší genius loci. 

Vítáme podněty pro obsah webových stránek z řad občanů, sdružení i dalších subjektů! 

 

Komunikace s radnicí 

Probíhá komunikace s radnicí (především v rámci platformy Společně pro Desítku), 
konaly se schůzky pracovních skupin k jednotlivým přáním se zástupci radnice,  
jichž se účastnilo i Zaostřeno na Desítku. 

Zaostřeno na Desítku se také účastnilo schůzky se zástupci radnice na téma koordinace 
obsahu nových oficiálních webových stránek radnice Prahy 10. Jedná se mimo jiné  
o možnost začlenit zprávy z webových stránek jednotlivých sdružení Prahy 10 (jakési 
„občanské okénko"). 

Méně pozitivní jsou zkušenosti z kontrolního výboru, kam zástupci Zaostřeno  
na Desítku též pravidelně dochází: http://zaostrenona10.cz/z-kontrolnich-vyboru 

 

Zasedání zastupitelstva 

Pravidelně se účastníme zasedání zastupitelstva. Ze zasedání pořizujeme archiv 
videozáznamů. Sestřihy naleznete na YouTube: 
http://www.youtube.com/user/zaostrenona10 

I díky naší činnosti účast občanů na zasedáních zastupitelstva výrazně stoupla, též jsou 
víc slyšet: na posledních dvou zasedáních vystupovala vedle Zaostřeno na Desítku řada 
dalších občanských sdružení a občanů. 

 

Infožádosti 

Infožádost je žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
umožňuje dotázat se například na nakládání s veřejnými prostředky či na znění 
schválených dokumentů. Infožádosti jsou naším nejdůležitějším zdrojem informací,  
a to jak pro jednání během zasedání zastupitelstva, neboť podklady ani důvodové 
zprávy k návrhům usnesení veřejnost nedostává, tak i pro průběžné sledování činnosti 
radnice. 
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Vybrané odpovědi na infožádosti zveřejňujeme zde: 
http://zaostrenona10.cz/infozadosti. 

 

 

Jak se daří naplňovat cíle,  
jak se plní naše očekávání 
Těší nás výrazný nárůst obsahové i tematické pestrosti newsletteru i webových 
stránek, přibývají zprávy ze všech částí Desítky. 

Velmi dobře funguje vzájemná spolupráce desítkových sdružení. 

S profesionálními neziskovými organizacemi konzultujeme především otázky týkající se 
procesů ve veřejné správě a v poslední době velmi intenzivně též participativní metody 
a komunitní plánování. 

 

Media o nás  

Zprávy v mediích, které se týkají Zaostřeno na Desítku, je možné nalézt zde: 
http://zaostrenona10.cz/media-o-nas. 

 

Inspirace pro jiné 

Sdružení působící na Praze 6 chtějí jít podobnou cestou spolupráce a pojmenování 
pozitivních vizí; byli jsme osloveni, zda mohou převzít části našich „pěti přání“. 
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Finanční část 
V roce 2012 Zaostřeno na Desítku, o.s. uspělo ve dvou výběrových řízeních na udělení 
grantu nadace Open Society Fund (OSF) (http://www.osf.cz/ )a to s projekty: 

Bereme Vás za Slovo! (07/2012 – 06/2013) (http://bit.ly/Tp2eYx ) 

Pět přání pro Desítku (10/2012 – 09/2013) (http://bit.ly/YqHO0j ) 

OSF poskytlo kofinancování na oba projekty v celkové výši 140 tis. Kč, příspěvky jsou 
čerpány postupně (v roce 2012 75 tis. Kč, v roce 2013 65 tis. Kč). Celkové očekávané 
náklady na oba projekty, příspěvek OSF a náklady již realizované v roce 2012  
dle jednotlivých oblastí ukazuje následující přehled. 

 

Očekávané a skutečné příjmy a náklady na rok 2012 / 2013.  

1. Osobní náklady – koordinování projektu, sledování kauz, síťování iniciativ, 
komunikace s občany i sdruženími, mediální koordinace a administrace 
projektu.  

Celkové 
očekávané 

náklady 

Celkový 
příspěvek OSF 

Vlastní 
očekávané 

náklady 

Skutečné 
náklady 2012 

161 940,- 29 000,- 132 940,- 7 000,- 

 

2. Odborné studie a služby – zajištění odborných podkladů, natáčení zasedání 
zastupitelstva, odborné poradenství a zpracování kauz. 

Celkové 
očekávané 

náklady 

Celkový 
příspěvek OSF 

Vlastní 
očekávané 

náklady 

Skutečné 
náklady 2012 

22 000,- 20 000,- 2 000,- 5 900,- 
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3. Propagace a tisk - vytvoření a tisk letáků, plakátů, kalendáře sdružení, 

samolepek apod., inzeráty v médiích a na sociálních sítích, práce grafika. 

Celkové 
očekávané 

náklady 

Celkový 
příspěvek OSF 

Vlastní 
očekávané 

náklady 

Skutečné 
náklady 2012 

76 000,- 53 000,- 23 000,- 6 022,50 

 

 
4. Tvorba a správa webových stránek a redakční činnost - vytváření informačního 

newsletteru, psaní článků a tiskových zpráv, aktualizace webových stránek, 
náklady na webhosting a doménová jména. 

Celkové 
očekávané 

náklady 

Celkový 
příspěvek OSF 

Vlastní 
očekávané 

náklady 

Skutečné 
náklady 2012 

56 000,- 26 600,- 29 400,- 14 423,- 

 

5. Telefon pro koordinátory 

Celkové 
očekávané 

náklady 

Celkový 
příspěvek OSF 

Vlastní 
očekávané 

náklady 

Skutečné 
náklady 2012 

14 600,- 11 400,- 3 200,- 2 766,- 

 

Celkem  

Celkové 
očekávané 

náklady 

Celkový 
příspěvek OSF 

Nekryté 
očekávané 

náklady 

Skutečné 
náklady 2012 

330 540,- 140 000,- 190 540,- 36 111,50 
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Transparentní bankovní účet 

Občanské sdružení využívá transparentní bankovní účet u FIO banky: 

Náhled na transparentní účet - http://bit.ly/11wRx5o  

 

Základní údaje 
Občanské sdružení Zaostřeno na Desítku, o.s. vzniklo 30.3.2012  

registrací u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/88261/12-R. 

 

Sídlo:  

Oblouková 491/14, Praha 10 

IČ: 22745963, DIČ: CZ22745963 

Číslo bankovního účtu: 2700258458/2010 

 

Předsedkyně sdružení: Olga Richterová 

Koordinátoři: Olga Richterová a Martin Moravec 

 

 

 


