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MČ Praha 10

 2. největší městská část hl. m. Prahy

 109 000 obyvatel (de facto 6. největší město ČR)

 Různorodé městské čtvrti (Vršovice, Strašnice, Záběhlice..)



Malešice

 Jedna z několika menších čtvrtí MČ Praha 10

 Přibližně 12 000 obyvatel 

 Typem a stářím zástavby různý charakter i samotné čtvrti

 Sídliště, stará zástavba, park …



Komunita Malešic

• Předprvorepubliková zástavba starých domků

• Jedno z nejstarších sídlišť v Praze (2/2 pol. 60. let 20. století)

• Nová výstavba na přelomu tisíciletí

• Aktuálně významně „dobrá adresa“ v Praze

• Další pokračující výstavba

• Významný nárůst počtu nových obyvatel

• Dlouhodobá absence kulturního zařízení

• Komunitní život omezen na působení několika spolků a sportovce



Proč „Naše Malešice“?

• 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“

• Ochránci přírody – hlavní nositel akcí pro veřejnost od roku 2004

• Ve skutečnosti poměrně „neznámá značka“

• Dlouhodobá neochota veřejnosti se dobrovolnicky angažovat

• Sousedé byli spíše konzumenty akcí



2011 – Naše Malešice

• Naše Malešice

• „Značka“

• Dobrovolná iniciativa občanů

• Zapojení aktivních dobrovolníků ze sousedství

• Bez nutnosti se vázat ke spolku, volná spolupráce

• Nové akce: fotovýstava, piknik, sběr informací o čtvrti, webovky

• Další akce a působení ochránců přírody zůstávají

• Vše se začíná propojovat



Povedlo se nám!



Nejsme v tom sami

• Zapojení dalších organizací a spolků 

• Podněcování nových aktivit 

• Pravidelný společný plán akcí – tištěný (výběr)

• Web malesice.eu/akce (všechny akce)

• Vyšší návštěvnost akcí

• Nárůst zapojených dobrovolníků

• Skutečná komunita



Role obce

• Účelná dotační podpora, víceleté financování i na úrovni obce

• Propojování s aktivitami MA 21 (Den Země, výstavy …)

• Kalendář akcí Prahy 10

• Participativní rozpočet Městské části Praha 10



Participativní rozpočet (úspěchy)



Ocenění dobrovolníci …



Inspirace pro další

• Malešice i Praha 10 mohou inspirovat další čtvrti Prahy 10 i Prahy …

• Malá čtvrť se stává „vzorem“ pro další…

• Gesce radního MČ Praha 10 „Kultura a sousedské vztahy“

• Praha 10 zavedla funkci „Koordinátora sousedských aktivit“

• Zvýšená poptávka po „aktivitách sousedského typu“

• Komunitní zahrady, „klubovny“ pro veřejnost, nekomerční zábava ..

• Těší nás to! Baví nás to!



Jedeme dál …



www.malesice.eu

www.praha10.cz

Komunitní a osvětové aktivity v dlouhodobé perspektivě

Děkujeme za pozornost

http://www.malesice.eu/
http://www.praha10.cz/

