Zápis z 1. schůzky otevřené pracovní skupiny pro možnosti komunitního pěstování na Malvazinkách konané dne
23. 11. 2018 v 18 h v restauraci U krbu
Účastni:
Z řad zástupců iniciátorů, kteří již pěstují: Katka Zonková, Zbyněk Červenka, Jan Hartinger (nepřítomných iniciátorů –
5)
Z řad odborníků: Běla Bonušová, Martina Pokorná
Z řad výboru spolku Za zelené Malvazinky: Petr Smažík, Běla Vidmarová
Program:
1) Představení, motivace
pěstitelé sdělili, co a kde již pěstují. Jedná se o zájem relaxovat u pěstování, provozovat akce, brigády,
sousedská setkání. Nemají chatu ani chalupu, kde by mohli svůj zájem realizovat.
Výbor spolku představil dosavadní činnost spolku a Stanovy, ze kterých vyplývá, že přesně tyto aktivity ´dle
Stanov má podporovat.
Odbornice popsaly stručně vizi permakultury se zřetelem na klimatickou změnu, retenci vod, živočichy a
hmyz.
2) Lokalita Na pláni / K vodojemu jako celek
V území dosud platí Studie Na pláni, která počítá se zachováním pouze malé části zelených ploch, plánuje se
výstavba 10 domů a dláždění zeleně v předpolí hřbitova. Spolek Za zelené Malvazinky podal podnět na
zachování veškeré zeleně z důvodu veřejného zájmu (který jsme jednoznačně v průběhu uplynulých 2 let
prokázali). Čekáme na oficiální potvrzení z radnice. Pokud vyjde zrušení zástavby, bude teoreticky možné
naše aktivity rozšířit i do dalších míst, nyní zablokovaných Studií Na pláni.
3) 3 projekty do akce Participativní rozpočet MČ Prahy 5, r. 2018
Spolek podal v roce 2018 3 projekty do Participativního rozpočtu vycházející ze 2 nevítězných návrhů
v Projektové soutěži Na pláni, ty však byly radnicí zamítnuty z důvodu blokování území Studií Na pláni.
4) Žádost na Magistrát o povolení pěstování
V případě pěstování v sídlišti se jedná o parcelu č. 1609/7, vlastnické právo Hlavní město Praha, bez správy
MČ Prahy 5. Žádost by měla mít určitou úroveň – například formu projektu. Je nutno popsat, co, kde, kdo a
proč bude pěstovat.
5) Možnost žádat o granty
V případě, že již budeme psát projekt, bylo by možno jej využít i pro žádost o grant. Možno u Nadace Via –
Živá komunita; Nadace Proměny Karla Komárka; Mezidvorky. Nutno hlídat, kdy jsou granty vyhlášeny, nutný
rozpočet.
6) Voda
Při osetí či zasazení mladých rostlin je nutno alespoň ze začátku zalévat (pokud bude opět sucho – vysoká
pravděpodobnost). Jaké zde máme možnosti pro sbírání dešťové vody? Domy nemají okapy (dešťovka je
vedena vnitřkem do kanalizace). Možno udělat rozpočet na vodu u paty domů a proplatit ji SVJ (smlouva se
Spolkem).
7) Kompost, mulčování
Nutno nalézt stanoviště pro komunitní kompost a prosadit mulčování; nevyhazovat listí, ale na podzim jej
přihrabat ke spodkům stromů a keřů

8) Vyvýšené záhonky, bedýnky
Při promýšlení osevu / výsadby bude nutno zkoumat, jak hluboko sahá zemina (kamenité podloží, někde je
zemina max. 15 cm). Je třeba promyslet, co kam zasadit a také možnost návozu zeminy pro vyvýšené
záhonky, případně bedničky.
9) Oplocení
Po osevu, než rostlinky vzejdou, bude nutno je dočasně oplotit nízkým plůtkem s provázky a prosbou, aby
lidé dočasně na pozemky nevstupovali; možno i plůtky z proutí (upřesní Martina Pokorná)
10) Psi
Nutno opět požádat o koše se sáčky na psí exkrementy a cedule, které pejskaře nabádají ke sběru
11) Komunikační platforma
Nutno vytvořit komunikační platformu na webu, kam bude možno zaregistrovat každého zájemce o diskuzi
v otevřené pracovní skupině pro možnosti komunitního pěstování (Martina, Běla, Běla)
12) Debata o dopravě
Chybí retardéry, chodníky, přechody… Parkoviště u hřbitova je v žalostném stavu. Možno utvořit další
pracovní skupny v rámci spolku (Katka).
13) Definování otevřené pracovní skupiny pro možnosti komunitního pěstování se záštitou spolku Za zelené
Malvazinky, z.s.
Záštita: Běla Vidmarová, Běla Bonušová, Martina Pokorná, Petr Smažík
Členové: Katka zonková, Zbyněk Červenka, Jan Hartinger, Karel Husa, Eva Husová, Zuzana ….., její partner ….,
dále každý, kdo bude mít zájem.
14) Prosazení pracovní skupiny ve spolku Za zelené Malvazinky, z.s.
30.11. 2018 bude členská schůze spolku, toto je na programu cca v 19 h.
15) Zákres do slepé mapy
Účastníci zakreslili do slepé mapy sídliště, kde by jaké rostliny rádi pěstovali, viz příloha

Zapsala Běla Vidmarová, 25. 11. 2018

Příloha - první nástřel – nápady, co kde pěstovat:

Legenda:
1) Motýlí loučka
2) Maliny
3) Rybíz
4) Meruňka
5) jabloň
6) aronie
7) bylinková zahrádka
8) rododendron
9) květinová zahrada
10) včelí úly
11) kompost
12) hmyzí domeček
13) angrešt
14) ořez stávajících ovocných stromů
15) lískový ořech
16) ohniště
17) vyvýšený záhon (bedýnky)
18) zimolez kamčatský
19) muchovník (stromokeř)
20) jeřabina
21) černý bez
22) mišpule
23) echinacea

