Úřad městské části Praha 10
odbor kultury a projektů
Váš dopis zn.:
Naše značka: SZ P10 092329/2020
Vyřizuje linka: MSc., M. Svatošová/699
V Praze dne: 21.9. 2020

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a projektů, obdržel dne 7. 9. 2020
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
„Dobry den,
prosím o info o dotaci na Sousedsky obed v parku. Počet ucastniku, jaka jidla byla podavana, vysi
dotace, program... Mela na akci Stanek ci letáky nektera politická strana, sdruženi...? Pokid ano, kdo?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu:
Jednalo se dotaci s názvem podpořeného Projektu: Program sousedských slavností v Parku Františka
Suchého, organizujícího subjektu Bubahof, z.s., ve výši 150 000 Kč na celoroční aktivity Bubahof, z.s.
Bubahof je česko-francouzská společnost umělců a kurátorů. Hlavní činností tohoto spolku představuje
realizace a podpora uměleckých, kulturních, sociálních a edukativních projektů, organizování
rezidenčních pobytů, edukační činnost v oblasti umění a kultury obecně, podpora mezinárodní mobility
a názorové výměny. Nejdříve byl zabydlen a oživen zapadlý strašnický vnitroblok. Byly zde vytvořeny
rezidenční ateliéry; spolek pořádá výstavy či workshopy se zaměřením na mezioborové a mezikulturní
setkávání. Dalším krokem byla vizuální obnova parku Františka Suchého a první komunitní akce
"Slavnostní oběd v parku".
Schválená dotace pokrývá následující aktivity: 21. 6. 2020 vzpomínkové setkání v parku Fr. Suchého
k uctění památky – celodenní program, extra malování a revitalizace parku Fr. Suchého, Akce v rámci
festivalu 4+4 dny ve veřejném prostoru Parku Fr. Suchého a také v komunitním prostoru Olga (roh ulicí
Nad Primaskou a Za Strašnickou vozovnou), dále je v 4Q /2020 plánován Den Her – v řešení podle
COVID situace, a další… K těmto aktivitám patří také již realizovaný Slavnostní sousedský oběd ve
Strašnicích – uspořádaný v Parku Fr. Suchého dne 6. 9. 2020.
Program a bližší informace k akci Slavnostní oběd ve Strašnicích ze dne 6. 9. 2020.
Podávaná jídla:
Zdroje „externí“ - Café Sladkovský, Dobrá farma, Potravinová banka, Le Caveau – přispěly jídlem.
Zdroje „interní“ – přineseno sousedy, uvařené jídlo dodali zejména organizátoři z řad Bubahof.

Typologie jídla na stole: cuketové špagety, koláče, tapas, bulgurové mixy, pohankové saláty, chlebíčky,
quiche, bábovky a další.
Počet účastníků: cca 50 osob; zejména sousedé, fanoušci spolkového a komunitního života,
organizátoři, obyvatelé přilehlých lokalit – setkání bylo otevřené všem, za komunity Strašnic zejména
členové spolků: Solidarita, Straka, Bubahof.
Program byl také obsažen v letáku, viz příloha č. 1 tohoto přípisu.
Stánek či letáky žádná politická strana ani spolek na místě neměla.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. Tomáš P r o ch á z k a
vedoucí odboru kultury a projektů
„elektronicky podepsáno“

„otisk razítka“

Příloha č. 1 leták

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

