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Celkové zhodnocení

V rámci druhého kvartálu roku 2015 pokračovala spolupráce v rámci komunitní koordinace dle 
stanoveného plánu. Aktivity Anthropictures z. s. byly rozděleny na činnost analytickou (sledování 
projevů spolkového života ve všech částech Prahy 14), a na část animační, kdy společně s Prahou 
14 kulturní p. o. realizujeme nápady obyvatel na kulturní akce. Projekt je i nadále financován ze 
zdrojů Nadace rozvoje občanské společnosti, která Zahradě o.p.s. a Anthropictures umožňuje 
realizace všech aktivit. 
Pokračujeme v pilotování inovativního projektu zaměřeného na pokročilé zapojení obyvatel Prahy 

14 do rozhodovacích procesů města. Setrvalým nástrojem je nám dlouhodobý sociální výzkum 
potřeb obyvatel a jejich komunitních aktivit. Právě na základě znalosti těchto dvou jevů potom v 
přímé spolupráci s obyvateli rozvíjíme programy a aktivity, kterých jsou obyvatelé sami součástí. 
Stále je nám v tom oporou příspěvková organizace Praha 14 kulturní. Ta je schopna zajistit mno-
ho organizačních a produkčních prací, které umožní angažovaným obyvatelům Prahy 14 usku-
tečnit jejich plány, především pak kulturní aktivity. Kultura je základem naší animační činnosti. V 
uplynulém období se nám podařilo dopomoci k realizaci několika projektům, jejichž účelem je 
revitalizace veřejných prostor, či instalace nových prvků, tak jak si je vyžádali obyvatelé. Několika 
aktivním skupinám jsme dopomohli využít grantového programu na rozvoj komunitních aktivit a 
služeb půjčovny mobiliáře pro jejich vlastní akce. 
Současně jsme byli přítomni většině akcí zaměřených na rozvoj komunity, či řešení společen-

sky problematických jevů. V jádru naší konzultační činnosti je poukazovat na strukturální projevy 
neblahých jevů společnosti jako je chudoba, bezdomovectví či sociální vyloučení, doplňovat je o 
lokální kontext a artikulovat tak především to, že lidem postiženým těmito nepříjemnými jevy nejsou 
situace vlastní, nýbrž jsou jejími obětmi. Toto hledisko je třeba stále připomínat, aby nedocháze-
lo například k postihování chudých, ale řešení skutečných příčin chudoby. Tuto snahu se snažíme 
rozvíjet se všemi složkami místní samosprávy a státní správy, které mají vůli ke spolupráci. 
V posledním kvartálu také docházelo k zintenzivnění spolupráce mezi naším spolkem a jednot-

livými odbory místní radnice. Na začátku roku jsme byli několikrát vyzváni, abychom prohloubili 
komunikaci s volenými zastupiteli. Na tento návrh jsme zareagovali několika různými opatřeními, 
od zřízení pracovní komise, přes kontaktní pracoviště komunitních koordinátorů na radnici, po 
několik představení projektu představitelům UMČ Prahy 14. Pro vizi harmonického rozvoje, jenž 
je hlavním cílem naší činnosti, je spolupráce mezi neziskovou sférou, veřejností a místní samo-
správou naprostou nezbytností. Není pokročilé participace občanů, pokud jedna z těchto složek 
nevnímá spolupráci jako přínos. Přes všechnu snahu se nám v mnoha případech nepodařilo pře-
svědčit zastupitele či komise o prospěšnosti zapojování obyvatel do rozhodovacích procesů, které 
se veřejnosti bezprostředně týkají. V mnohém narážíme na velmi častý jev, jímž je nepřipravenost 
společnosti na účinnou spolupráci demokraticky zvoleného zastupitelstva a občanské společnosti. 
Naše antropologická činnost není prostředníkem mezi držiteli moci a „bezmocnou“ občanskou 
společností, jak je naše práce někdy chybně interpretována. Trvale se snažíme přinášet poro-
zumění jednání  jednotlivých skupin obyvatel Prahy 14, jenž vysvětlujeme na základě jejich vlastní 
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interpretace. Velmi často se stává, že jsou kroky špatně pochopeny, nebo působí dojmem, který 
dotyční lidé nezamýšleli.
Na úrovni samosprávy, především pak jejího úřednického aparátu, stále nedochází k emancipaci 

občanské společnosti jako důležitého partnera na lokálním dění. Na jednu stranu se daří vyjedná-
vat se zájmovými stranami konfliktu o výstavbu dětského hřiště, na druhou stranu se nedaří najít 
společnou řeč ohledně fungování komunitního centra Plechárny.  
Na radnici byla ustanovena pracovní skupina pro komunitní rozvoj. Jejími členy se stali mimo 

členů Anthropictures také ředitel P14K David Kašpar, radní pro kulturu Irena Kolmanová a tajem-
nice Pavlína George. Po několika měsících intenzivního kontaktu lze konstatovat, že nedošlo k 
předpokládanému efektu, tedy koncepčnějšímu přístupu ke komunitnímu rozvoji. Zápisy z průběhu 
jednotlivých setkání jsou přílohou této zprávy. Po vzájemné úvaze a dohodě s radní pro kulturu 
Irenou Kolmanovou jsme se proto domluvili zachovat naší spolupráci s představiteli radnice pře-
devším na přímé rovině. Ve vytvořené pracovní skupině pro komunitní koordinaci, kde zasedali 
společně zástupci radnice, příspěvkové organizace a Anthropictures, začal převládat mylný dojem, 
že komunitní koordinátoři jsou zodpovědní za projevy občanské společnosti. Není možné, aby se 
koordinátoři, kteří kvůli své terénní přítomnosti přinášejí eticky smluvené informace o komunitním 
životě obyvatel Prahy 14, zpovídali z věcí, jež monitorují. Anthropictures je nezávislá organizace 
věnující se aplikovanému sociálnímu výzkumu, která musí chránit všechny své informátory. Přímá 
spolupráce s radními, vedoucími odborů a dalšími členy radnice funguje dobře, proto se jí bude-
me v následujícím období držet. 



  

  

  

Černý Most 

Michal Lehečka
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Úvod

V posledních třech měsících (duben - červen) jsem se věnoval mnoha různorodým činnostem, 
které většinou vyplývají z velmi rozrůstajícího se sociálního života v lokalitě. V první řadě se moje 
aktivity ubírají směrem spolupráce s místními organizacemi, konzultacemi, zjišťováním informací a 
v neposlední řadě intenzivní komunikací s místními obyvateli. Během zmiňovaných měsíců 
jsem se soustředil zejména na střední (Dygrýnova, Vašátkova, Doležalova atd.) 
a dolní část (Vybíralova, Bryksova, kpt. Stránského) Černého Mostu II., neboť 
zde mi byla zjevena zajímavá ohniska každodenního života sídliště, jež mají 
potenciál k řešení. Tím nemá být řečeno, že na sídlišti Černý Most I. taková ohniska nejsou, 
dokonce o některých vím, jen není v mých osobních možnostech pokrývat konstantně celou oblast.

S jarními měsíci sídliště ožívá a ulice se opět naplňují křikem dětí a voláním maminek na jejich 
ratolesti. Život zdejších organizací snažících se o různé formy rozvoje lokality také 
zintenzivňuje svoji činnost, letos už v poněkud přebujelé formě, všichni rozjíž-
dí různé projekty a programy, jejichž zaměření i cílové skupiny jsou v zásadě 
podobné, nebo se minimálně překrývají. Některé cílové skupiny, zejména ty 
starší, však zůstávají z velké části mimo zájem kulturních i sociálních „deve-
loperů“. Ano, na Černém Mostě je v kontextu pražských sídlišť velmi silná skupina dětí do 14 
let (podle Sčítání lidu domů a bytů 2011 je to 15% obyvatel, což je téměř o čtyři procenta více 
než je celopražský průměr), proto většina aktivit směřuje právě k nim. Zároveň zde ale během 
posledních let sílí právě skupina obyvatel, kteří jsou ve středním a vyšším věku, tedy těch, jejichž 
děti jsou už zpravidla dospělé. Tito „rodiče“ si hledají další záliby a vyžití, jehož pro ně z hledis-
ka kulturního (pominu li CČM) na celém sídlišti moc není. V následujících měsících by proto bylo 
vhodné zaměřit se i na tyto občany Prahy 14.

Nejdůležitější události a poznatky z uplynulých tří měsíců se pokusím popsat níže.
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Setkání kultur - shrnutí pozorování sociálního dopadu akce

V sobotu 11. 4. se na hřišti při ZŠ Vybíralově uskutečnil fotbalový turnaj v rámci kampaně Setkání 
kultur, jenž byl organizován za spolupráce organizací - Jahoda, o.p.s, Neposeda, o.p.s., Integrační 
centrum Praha, Praha 14 kulturní a Anthropictures, z.s. Počasí sportovnímu zápolení přálo, turna-
je se zúčastnilo celkem 12 družstev ve dvou různých kategoriích. Mimo sportovního ohledu, měla 
akce i komunitní charakter ve smyslu setkání zdejších obyvatel, převážně z romské komunity. 
Důležitost pravidelného a organizovaného sportovního vyžití se opět ukázala být jedním z nej-

důležitějších a neproduktivnějších způsobů, jak vyplnit volný čas zdejších dětí a mladých lidí. Na 
základě této činnosti se navíc dá s aktivními dětmi i dospělými dále spolupracovat a podporovat 
tak identifikaci místních obyvatel s prostředím zdejšího sídliště. Díky bezproblémové spolupráci 
zástupců zúčastněných organizací proběhl turnaj v zásadě hladce i po organizační stránce.

Společenský dopad
Během celé akce jsem pořizoval fotodokumentaci, kterou jsem předal hlavnímu koordinátorovi akce 

a vedoucímu terénního sociálního programu Jahoda, o.p.s. Při diskusi s návštěvníky se projevilo 
zejména to, že rodiče dětských účastníků podobné akce kvitují s povděkem, neboť slovy jedné z 
maminek: „tady na Čerňáku to vyžití pro děti prostě chybí“ (což je v protikladu ke skutečnosti, že 
aktivit pro děti je zde celá plejáda). Dotyčná paní by uvítala frekventovanější pořádání podobných 
akcí protože, jak sama říkala, žije se jí tu dobře, jen by chtěla větší variabilitu nabídky zájmových 
činností pro děti. Současná situace může mít řešení znovuotevřením Plechárny, k tomu však doj-
de nejdříve v září letošního roku, nebo také rozvojem animačního programu pro místní mládež 
Streetwork and Fun, jež se organizuje ve veřejném prostoru a jeho započala na konci června.

Občerstvení na akci zajišťovali místních obyvatelé, tudíž i tento fakt se dá považovat za projev 
utužování a podporování místních komunit. Okolí stánku s grilem se tak stalo příjemným místem 
posezení pro rodiny s dětmi. Hrubým odhadem se tu během celého dne vystřídalo zhruba 80 
lidí, kteří akci hodnotili velice pozitivně zejména ve smyslu, „konečně se tady na sídlišti děje, je to 
akce, kde se můžeme v klidu sejít“. Přistavené nástěnky se zmenšenými profily místních obyvatel 
pořízených během realizace projektu „Humans of Prague 14“ se střetly se zájmem zúčastněných 
a doplnily tak etnicky definovaný záměr akce.

Z turnaje se bohužel nakonec odhlásil tým složený s hráčů původem z Mongolska. Pro mezikul-
turní charakter turnaje to nakonec sice byla újma, samotný turnaj to však nijak neovlivnilo.

Rozbité okno
Aby byly postřehy z turnaje úplné, je třeba doplnit, že během zápolení se stala i jedna nemilá 

událost. Po střele jednoho z hráčů, která přeletěla zničené ochranné sítě, bylo bohužel rozbito 
okno v přízemním bytě jednoho z přilehlých panelových domů. Situaci jsme se vydali ihned řešit, 
přičemž jsme se setkali s poměrně odmítavým názorem na konání takových akcí z úst obyvatel 
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dotyčného domu (nejednalo se o paní, které bylo okno rozbito, ale jiných obyvatel, kteří byli zrovna 
přítomni), kterému jsme jen těžko čelili, a to i přes odvolávání se na povolení a záštitu MČ Praha 
14. Terénní pracovníci Jahody následně majitelku bytu telefonicky kontaktovali a následně incident 
vyřešili osobně. Okno bylo po domluvě s majitelkou do několika málo dní zaskleno. 

Samotná situace poukázala na dva problémy, které si vyžadují další pozornost: 

- První z nich se dá definovat jako strukturální a odkazuje k tomu, s čím se na sídlišti střetáváme 
poměrně často (viz průběžné zprávy Týmu komunitních koordinátorů Prahy 14) - hlučný a dyna-
mický způsob prostorové organizace místních dětí je problematický zejména 
pro starší generaci zdejších obyvatel, přičemž tato situace je v současné době 
v zásadě neřešitelná. Přesto by si však toto latentní napětí zasloužilo otevření širšího dialogu 
o tom, jak co nejvíce zmírnit nespokojenost jedněch a zároveň neomezovat dru-
hé - aktivní - uživatele veřejných prostor. 
- Druhým problémem je nevyhovující stav místního hřiště, jehož ochranné sítě v 

současné době naprosto nevyhovují skutečnému provozu. Bylo proto domluveno, 
že tuto situaci budeme tlumočit směrem k místní samosprávě a pokusíme se najít řešení, které by 
do údržby a úpravy hřiště zapojilo samotné uživatele hřiště. Sítě je třeba opravit, znovu pověsit 
a na některých místech dokonce instalovat nové. Zejména na východní straně hřiště by pak bylo 
vhodné navýšit stojany na zavěšování sítí, neboť běžnému fotbalovému provozu naprosto nevy-
hovují (jsou frekventovaně přestřelovány). Tento problém je v současné době řešen MČ Praha 14.

I přes tuto drobnou „kaňku“ je však nutno celou akci ohodnotit jako velice vydařenou, zejména v 
tom smyslu, že mimo společenského a komunitního dopadu, ve formě možnosti setkání a utužení 
společenství, poukázala i na další obecné problémy, které se váží zejména k oblasti zázemí pro 
sportování na sídlišti Černý Most.
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Participativní procházka - první iniciační setkání otevřené 
komunitní skupiny

Po dlouhých měsících čekání se ve středu 24. 6. 2015 uskutečnila participativní procházka po vnit-
robloku Vybíralova, na níž jsme s místními aktivními obyvateli prodiskutovali problémy a možnosti, 
které v současnosti lokalita vnitrobloku okolo ulic Vybíralova, Bryksova a kpt. Stránského skýtá. 
Během příprav jsme potenciálním účastníkům dlouhodobě připomínali, že daná akce nemá ambici 

v lokalitě cokoliv změnit, ale že se jedná spíše o informativní procházku, jež je primárně určena 
pro sběr prostorových dat týkajících se subjektivního vnímání prostoru ve vztahu k jeho užívání. 
Výsledná zpráva bude volně k využití pro případný participačně-plánovací projekt., který je v 
současnosti ve fázi příprav za účasti MČ Praha 14 a Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. 
Role Anthropictrues, z. s. je v těchto přípravách zejména analytická a konzultační. 
Místní obyvatelé byli rovněž zapojení do propagace a šíření informací o plánované akci. 

Samotná procházka, byla součástí střetnutí, jež máme naplánována v rámci projektu (Po)Známe 
se? Participativní komunitní rozvoj podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Je 
nutno podotknout, že tuto akci považujeme za iniciační schůzku místní komu-
nitní skupiny, ktorá by se měla do budoucna scházet v pravidelných periodách 
- a společně s pracovní skupinou „Plechárna“, která se periodicky věnuje prob-
lematice provozu a sociálního života okolo prostor stejnojmenného zařízení - a 
definovat tak základní problémy každodennosti v lokalitě. Pozvání místních 
obyvatel podléhá postupu v terénu, tudíž byli primárně pozváni lidé, kteří se 
aktivně angažují v otázkách rozvoje a budoucnosti lokality. Propagaci akce jsme 
mimo ústní a emailové propagace realizovali i ve formě informační pozvánky, která byla vyvěše-
na na nástěnkách některých domů i ve veřejných prostranstvích. 
Procházky se zúčastnilo sedm místních obyvatel, zejména lidí ze samosprávy 

lokálních Společenství vlastníků jednotek. Tato malá a specifická účast nicmé-
ně nezabraňuje identifikaci určité oblasti základních problémů lokality, neboť 
díky vizuálnímu charakteru setkání, mohli obyvatelé o problémech hovořit pří-
mo a takříkajíc na ně přímo ukázat. Mimo místních obyvatel byli přizván i vedoucí míst-
ního terénního programu pro děti a mládež, jenž zde «suploval» hlas dětí ze sídliště a dále také 
pracovníci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále IPR), konkrétně lidé z týmu 
připravujícího Manuál participace v plánování města a urbanisté z Kanceláře veřejných prostrans-
tví, kteří během procházky působili jako pozorovatelé a konzultanti. Zjištěné problémy se počaly 
již během našeho zhruba dvouhodinového setkání poměrně saturovat, tudíž je možno říci, že se 
nám podařilo získat poměrně validní data, vyvěrající se subjektivního vnímání a užívání prostoru 
určitou skupinou obyvatel. 
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Během diskusní procházky byly zjištěny tyto obecnější poznatky:

1. Negativní hodnocení přebujelosti místní zeleně - byl projeven zájem zkulti-
vovat místní dřeviny.
2. Neudržování prostoru a v mnoha místech téměř havarijní stav veřejných 

komunikací (tedy nejen zeleň, ale i kvalita vybavení veřejného prostoru) zabra-
ňuje jeho užívání i obecně pozitivnímu vztahu k lokaci.
3. Problematika různých provozů v lokalitě (matky s dětmi, starší lidé, pejska-

ři, sídlištní mládež) - zde spatřujeme potenciálně nejkonfliktnější oblast rozvoje 
lokality.

Všechny poznatky, které procházka přinesla, budou zaneseny v samostatné zprávě, kterou zve-
řejníme nejpozději do konce července letošního roku.
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Pravidelná setkání pracovní skupiny „Plechárna“

Na popud aktivních a nespokojených obyvatel z okolí skejtparku a centra Plechárna proběhly 
během posledního čtvrtletí tři setkání, jejichž cílem je co nejvíce optimalizovat chod zmiňovaných 
provozů tak, aby co nejméně zatěžovaly každodenní život v lokalitě. Na první schůzce (23. 4.) 
byly dohodnuty tři základní body, jejichž plnění mělo být zrevidováno při dalších setkáních:

1. Striktní konec akcí na Plechárně ve 21:00 s tím, že jakákoli hudební produk-
ce musí být otočena směrem do parku V Čeňku.
2. Potřeba umístnění lokálního strážníka městské policie (což se stalo velmi 

záhy po této schůzce), zejména ve vztahu k provozu okolo skejtparku.
3. Vypracování striktního řádu centra Plechárna v jeho každodenním provozu.

Druhá schůzka mezi radní Irenou Kolmanovou, zástupci místních organizací a aktivními obyvateli 
z okolí Plechárny proběhla přímo na Plechárně v rámci sousedské akce Černý Mošt, konané 28. 
5. 2015. Setkání bylo svoláno v zájmu dlouhodobé diskuse o řešení problematického provozu v 
lokalitě, zejména kvůli zpětné vazbě k dopadu konaných venkovních akcí a zároveň kvůli pláno-
vanému znovuuvedení centra do plného provozu. Otevření je plánováno na září letošního roku 
(provoz objektu byl od října 2014 přerušen, kavárna byla otevřena již 13. května).  

Okolí Plechárny je částí místních obyvatel dlouhodobě vnímáno velmi negativně. Někteří z pří-
tomných znovu vyjádřili námitky, které se týkají zejména hlučnosti provozu centra i skejtparku, 
času ukončení večerních akcí a obecně pak bezpečnosti v lokalitě. Tyto problémy vyžadují 
dlouhodobé sledování, neboť provoz související s Plechárnou a skejtparkem 
skutečně razantně vstupuje do života v lokality, zejména z pohledu starších 
obyvatel. Právě proto byla přizvána místní pochůzkářka městské policie a 
také terénní pracovnice neziskové organizace Jahoda, o.p.s., aby se přítom-
ným představily. Na základě zhruba hodinové diskuse bylo potvrzeno několik 
konkrétních bodů k řešení:
 
1. V první řadě potvrzení striktního dodržování konce akcí ve 21:00, s dodatkem, že veškerá 

hudební a zvuková produkce bude směřována tak, aby se co nejméně rozléhala do okolních domů. 
2. Druhým bodem diskuse byl požadavek na vypracování striktního provozního řádu centra i 

skejtparku (oba body tedy zůstaly v programu z první schůzky). 
3. K řešení byly rovněž předány dva návrhy na úpravu dopravního řešení na rohu ulic Bryksovy 

a Arnošta Valenty (přechod pro chodce a cyklopruh zejména pro cyklisty a hendikepované). 
4. Za největší přínos považuji, že započala intenzivní komunikace mezi obyvateli, úřadem, terén-

ními pracovníky, městskou policií, komunitním koordinátorem, a to v zájmu řešení aktuálního dění 
v lokalitě. 
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Třetí schůzka pracovní skupiny proběhla ve středu 24. 6. 2015 v kanceláři radní Ireny Kolmanové, 
tentokrát za nižší účasti než v předchozích případech. Během schůzky byl diskutován zejména 
dopad venkovní akce Strawberry Fields na okolní obyvatele, přičemž bylo shledáno, že akce 
proběhla podle předem domluvených pravidel a ve 21:00 byla produkce ukončena, přičemž 
během následující hodiny byl celý areál vyklizen, k rušení nočního klidu tudíž nedošlo. Během 
akce byly evidovány dvě konkrétní stížnosti na hluk, z nichž jednu vyřešil strážník městské policie, 
který na místo přijel, telefonátem stěžovatelce. Druhá byla řešena osobně s další stěžovatelkou, 
přičemž z diskuse s ní vyšlo najevo, že chce podat žalobu na městskou část, za to, že akce tako-
vého charakteru povoluje. Osobně jsem hlučnost v lokalitě nevnímal jako nadměrnou, je však nut-
no podotknout že v prostorech mezi bodovými panelovými domy v ulici kpt. Stránského se hluk 
z produkce odráží o průčelí domů a subjektivně se tak zvyšuje. V návaznosti na tyto skutečnosti 
bylo během schůzky na radnici domluveno, že bude provedena improvizovaná zvuková 
zkouška, která by měla napomoci optimálnímu natočení reproduktorů během 
akcí tak, aby hlukové znečištění okolních domů bylo co nejmenší. Ostatní body 
(park V Čeňku, cyklopruh pro hendikepované, přechod pro chodce), které vyplynuly z předchozí 
schůzky jsou v řešení příslušnými odbory a o vývoji jejich plnění bude referováno na další schůz-
ce pracovní skupiny, která proběhne v září letošního roku.

Celkově lze říci, že od prvního setkání v dubnu letošního roku se komunikace vyvinula velmi 
pozitivním směrem. Opět se ukazuje, že osobní kontakty velmi usnadňují řešení problematiky 
věcí veřejných, přičemž diskuse se v zásadě nikdy neposunula do nějaké formy nátlaku. Velkou 
důležitost spatřuji zejména v tom, že obyvatelé dolního Černého Mostu II mají 
konečně pocit, že se o ně někdo zajímá, neboť tak tomu podle jejich slov před 
léty vždy bylo, i proto jsou ochotni diskutovat a nalézat konsenzuální řešení.
Problémem, který je třeba sledovat, je skutečnost, že od naší druhé schůzky kdy bylo dohodnu-

to, že městská policie bude monitorovat skejtpark intenzivněji, začaly motorizované patroly toho-
to městských strážníků v několika případech poněkud „šikanovat“ místní děti a mladé lidi (místní 
pochůzkářku naopak musím pochválit za velmi lidský přístup). Doslechl jsem se dokonce o poměrně 
zbytečné a přísné pokutě, pro místního obyvatele, toho času bez domova. Díl zodpovědnosti za 
tuto situaci přenáším  i na sebe, právě proto událost v průběžné zprávě zmiňuji, přičemž se budu 
problému nadále věnovat. Cílem současného řešení rozhodně nebyla perzekuce skupin obyvatel, 
které už samy svojí působností stojí na okraji společnosti.
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Ohlas výstavy „Sídliště, jak dál?“

Komentovaná vernisáž výstavy (materiály k nahlédnutí zde: http://www.sidlistejakdal.cz/galerie/
studentske-projekty/), která se konala 2. 6. 2015 v Plechárně, dopadla tak, jak jsem předpoví-
dal již v listopadu po prostudování všech čtyř studentských návrhů (více viz blog Anthropictures: 
http://anthropictures.blog.respekt.ihned.cz/c1-63445250-spletite-ulicky-diskuse-o-ceskych-sidlistich-
aneb-sidliste-jak-zacit). Líbivá prezentace ideových návrhů, co je možno udělat s černomosteckým 
sídlištěm, se v závěru setkání zvrhla v ohnivé interpelace na studenty. Pokud z výstavy něco vyply-
nulo, pak je to skutečnost, že ideové a tedy “papírové” návrhy, jež naprosto nereflektují sociální, 
ekonomickou i majetkovou strukturu sídlišť, nemá žádnou cenu představovat touto formou. O obecné 
problematice současného urbanisticko-architektonického zájmu o sídliště v posledních měsících a 
důvodech toho, proč podobné prezentace mají mít jiný základ a podobu zde: http://anthropictures.
blog.respekt.ihned.cz/c1-64132760-sidlistni-obrat-na-poli-urbanismu-a-pohadka-o-sidlisti-v-ohrozeni

http://www.sidlistejakdal.cz/galerie/studentske-projekty/
http://www.sidlistejakdal.cz/galerie/studentske-projekty/
http://anthropictures.blog.respekt.ihned.cz/c1-63445250-spletite-ulicky-diskuse-o-ceskych-sidlistich-aneb-sidliste-jak-zacit
http://anthropictures.blog.respekt.ihned.cz/c1-63445250-spletite-ulicky-diskuse-o-ceskych-sidlistich-aneb-sidliste-jak-zacit
http://anthropictures.blog.respekt.ihned.cz/c1-64132760-sidlistni-obrat-na-poli-urbanismu-a-pohadka-o-sidlisti-v-ohrozeni
http://anthropictures.blog.respekt.ihned.cz/c1-64132760-sidlistni-obrat-na-poli-urbanismu-a-pohadka-o-sidlisti-v-ohrozeni
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Spolupráce s Jahodou, o.p.s.

Během jarních měsíců byla rovněž rozvíjena další spolupráce s místní sociální organizací zaměřu-
jící se na práci s dětmi a mládeží Jahodou, o.p.s., mimo již popisované spolupráce na přípravě 
fotbalového turnaje v rámci akce Setkání kultur, jsem tak během posledních měsíců konzultoval a 
podával informace k několika záležitostem, jež se týkají každodenního života na Černém Mostě. 
Mimo monitoringu průběhu a dopadu akce Strawberry Fields konané 18. 6. 

2015, jsem se také zapojil do nově realizovaného programu, který má rozšířit 
nabídku služeb pro místní děti - Streetwork and Fun, což je projekt soustředící 
se na venkovní zájmové akce pro cílovou skupinu 6 - 18 let. Nejedná se o klasickou 
sociální službu, ale o čistě volnočasově zaměřenou činnost, která by ve výsledku měla vést k vyš-
ší míře zapojení místních dětí do aktivního trávení volného času (samozřejmě jen těch, které o to 
stojí). O dalším vývoji aktivit spojených s tímto projektem budu informovat i nadále.

Spolupráce s Youth Included

Jako komunitní koordinátor jsem během měsíce června navázal kontakt s na Černém Mostě nově 
působící organizací Youth Included (dále YI, http://www.youthincluded.com), která se specializuje 
na práci s mládeží. Místní pracovnice jsem během naší první schůzky seznámil s chodem každo-
denního života na Praze 14 a sdělil jsem jim, které aktivní osoby je dle mého názoru dobré kon-
taktovat a udržovat s nimi čilou komunikaci. Následně jsme se dohodli na procházce po sídlišti, 
na které jsem místním pracovnicím YI představil specifika Černého Mostu přímo v jeho “okrscích”. 
Jelikož organizace sídlí na Plechárně, navázala velmi úzký vztah s Prahou 14 kulturní a zároveň 
s nedalekou Jahodou, o.p.s.
YI během našeho setkání představilo svoje plány zhruba do konce letošního roku. Mimo jógy pod 

širým nebem a školy “slackline” (chůze po laně zavěšeném mezi dvěma stromy zhruba v metrové 
výšce), chtějí pracovnice rozvíjet i “kulturní” aktivity. V tomto ohledu bylo dohodnuto, že 
budeme spolupracovat zejména při organizaci „sousedských vaření“, která by 
měla proběhnout během měsíců srpna a září, tyto akce se dají spojit s plno dal-
šími místními projekty - jak našimi iniciačními setkáními komunitních skupin, 
tak s aktivitami spojenými s programem pro děti Streetwork and Fun. Členky YI 
rovněž nabídly možnost průvodcovských procházek pro místní mládež po centru hlavního města 
Prahy, tuto možnost však musí dojednat spíše s místními sociálními organizacemi. O dalším vývoji 
plánovaných akcí budu informovat v další průběžné zprávě.

http://www.youthincluded.com
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Canaba - monitoring vývoje situace

Z pravidelného setkávání s představiteli petentů proti developerskému projektu Canaba vyplynu-
lo, že se situace okolo této zprvu velmi problematické stavby vyvinula velmi zajímavě a doufejme 
i ve prospěch místních obyvatel. Místní aktivní obyvatelé v posledních měsících (i pravděpodobně 
díky hrozbě žaloby na developera) jednají přímo s vedením společnosti Canaba a podařilo se 
jim v tomto ohledu předběžně vyjednat zajímavé ústupky a nabídky ze strany této společnosti. 
Původně sedmipatrové budovy jsou tak v novém projektu uvažovány jako šestipodlažní (pět pod-
laží + šesté podlaží jako ustupující s terasou), přičemž na přilehlém nadzemním parkovišti vznikne 
zhruba 140 parkovacích stání, která budou za úplatu k dispozici místním obyvatelům. 
Součástí vyjednávání je i možnost řešení doposud problematického otáčení linky 296 před 

Plechárnou v Bryksově ulici, či návrh dalších šikmých stání v Bryksově ulici za inkriminovaným 
pozemkem směrem k východu. Všechny návrhy jsou v současné době ve fázi vyjednávání. Zdali 
jsou některé z nich možné, je třeba nejdříve zkonzultovat s dalšími orgány. I proto se členové 
vyjednávacího týmu pravidelně setkávají i s pracovníky místní samosprávy. Zhruba po roce a půl 
od dnes už legendární projednávací akce na Plechárně (27. 3. 2014 - viz 1. průběžnou zprávu), 
která místní obyvatele spíše jen popudila proti čemukoliv, co přichází ze strany radnice či IPRu, je 
možno konstatovat, že se situace v lokalitě uklidňuje, a to zejména díky aktivitě místních obyva-
tel, kterým na budoucím vývoji okolí jejich bydliště skutečně záleží. Současný stav je modelovým 
příkladem toho, jak by měla vypadat občanská aktivita. Vzhledem k tomu, že nástroje místní samo-
správy jsou z hlediska územního řízení pouze omezené, bylo naprosto nezbytné, aby obyvatelé 
vzali iniciativu do svých rukou. Díky jejich snaze se podařilo možná víc, než kdokoli z nich čekal. 
Z uvedeného je patrné, že diskuse je vždy možná a častá tendence radnice považovat petice a 
“nátlakové skupiny” za něco zcela negativního, je z velké části mylná. Osobní komunikací je mož-
no posunout diskusi téměř vždy do daleko produktivnější roviny - o čemž “příběh” okolo Canaby 
velmi inspirativně vypovídá.
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Drobné podněty z terénu

Čarodějnice na Černém Mostě bez ohně
V období před tzv. pálením čarodějnic, tedy před 30. 4., jsem zaevidoval několik podnětů a 

povzdechů nad tím, že v oblasti sídliště Černý Most nebylo realizováno žádné oficiální pálení 
čarodějnic. Pálení v Hutích, jež pořádala Praha 14 kulturní, bylo pro obyvatele sídliště velmi vzdá-
lené a vlastně neuchopitelné, protože ke zmiňované lokalitě většinou nemají žádný vztah.

Plechárna vadí/nevadí
V posledním měsíci jsem namátkově sondoval i obraz Plechárny, přičemž stále musím konstato-

vat, že její bezprostřední obraz v lokalitě je spíše negativní zejména ve spojitosti se skejtparkem. 
Během diskusí s místními obyvateli se setkávám z různými reakcemi od velmi negativních typu, že 
se “se mnou o té hrůze vůbec nebudou bavit” přes neutrální až k pozitivním reakcím i přes to, že 
tito lidé mají okna otočena přímo k centru, tudíž jdou veškeré hluky přímo do jejich oken. Obecně 
se tak ukazuje, že je problematika vnímání Plechárny je mimo hodnocení bezprostředního vlivu 
na přilehlé okolí také otázkou tolerance a životního stylu. 

Stále chybí dostupnější divadlo či hudební představení pro střední a starší generaci
Jde o stále se opakující podněty, které vyvěrají z charakteru věkové skladby sídliště. Divadelní 

představení pro dospělé a hudební produkce jsou jistě něčím, co by v programu po znovuotevření 
Plechárny nemělo chybět. Odezvu by si tyto akce u místních obyvatel jistě našly.

Nedostatky na Černém Mostě I.
Jeden z mých aktérů bydlících na Černém Mostě I. v návaznosti na naše setkání a komunikaci 

ohledně života na sídlišti sepsal seznam nápadů a možností zlepšení veřejného prostoru v lokali-
tě. Plno návrhů je velmi podnětných, zejména ty týkající se parkování, zajímavé jsou ale i nápady 
spojené s propagací akcí na Praze 14 (zejména pro P14K). Celý dokument je v přílohách.



  

  

  

Hloubětín - Aloisov - Lehovec - Hutě 

Barbora Bírová
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Hloubětín
Hloubětínska smeč a různost „Hloubětínů“

V návaznosti na nohejbalový turnaj, který se konal v loňském roce, se aktivní komunitní skupina 
HL Ghetto v letošním roce snažila o opětovnou finanční podporu ze strany Úřadu městské části a 
podporu propagace od příspěvkové organizace Prahy 14 kulturní na další turnaj. Přípravné činnosti 
probíhaly v průběhu celého jara. Jelikož se nepodařilo dohodnout s paní ředitelkou ZŠ Mochovská, 
která má magistrátní hřiště ve správě, celá akce se přesunula mimo sídlištní část Hloubětína. Tato 
skutečnost na začátku vyvolala vlnu nevole, ale postupně se ukázalo, že důsledky tohoto kroku 
jsou zainteresovanými obyvateli hodnoceny pozitivně. Akce měla i stmelovací ráz, změnou místa 
byly částečně smazány bariéry mezi „Hloubětíny“. 
Hloubětín není možno brát jako jednu ucelenou lokalitu, jsou minimálně dvě, a to sídlištní část a 

oblast s domkovou zástavbou. Hloubětín se rovněž dělí díky silnici Poděbradská, která narušuje 
propojenost a plynulost přechodů mezi jednotlivými částmi této lokality. Výborně přítomnost fyzic-
kých, ale i mentálních barier ilustruje například bezejmenné náměstí v Hloubětíně. 
Zázemí pro nohejbalovou smeč bylo nakonec poskytnuto na základě dohody s TJ Slavoj. Touto 

změnou byl docílen neplánovaný důsledek, který měl již od příprav místa velice plodný komunitní 
charakter. Prostřednictvím převážně internetové komunikace skrze sociální sítě se před konáním 
turnaje seskupovali lidé z Hloubětína a z dalších částí Prahy 14, kteří společně opravovali hřiště 
TJ Slavoj, uklízeli okolí a připravovali zázemí pro konání turnaje.  

Opravování hřiště
foto: HL Ghetto
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Aktivně se zúčastnilo 16 tříčlenných týmů a součástí akce byly i doprovodné sportovní činnosti 
jako petanque a badminton. Na základě loňské zkušenosti, se společně s HL Ghettem usilovalo 
o propojení vícero cílových skupin, aby do akce byla zainteresována i mládež a rovněž starší 
obyvatelé Hloubětína. Na základě toho mohla být posílena identifikace s akcí v zájmu podpory 
obnovení tradice. Nohejbalový turnaj nebyl omezen věkově ani genderově. K propagaci akce 
napomohly mimo PR Prahy 14 kulturní, i osobní kontakty HL Ghetta, moje terénní činnost i pro-
pagace  terénních pracovníků Jahody o.p.s. mezi svými klienty. Zároveň jsem komunikovala i s 
o. s. Starý Hloubětín. 
Kontakt členů občanského sdružení s TJ Slavoj a vzájemné střetávaní se s dalšími skupinami míst-

ních obyvatel může být i do budoucna prostorem pro zlepšení vzájemné komunikace a porozumění. 
Také to vytváří prostor pro hájení nejen veřejného zájmu, na kterém se místní obyvatelé shodnou 
bez ohledu na to, z které části Hloubětína jsou (například problematická doprava v Poděbradské 
ulici). Zároveň tak vzniká prostor pro vytváření prvků společné identity a příslušnosti k místu, kde 
žijí. V tomto případě skrze společné nohe

Zažít náměstí v Hloubětíně jinak

Na základě rozvíjející se spolupráce s pobočkou Městské knihovny, která sídlí na náměstí 
v Hloubětíně, vznikla iniciativa zapojit se do akce Zažít město jinak, kterou již desátý rok pořádá 
Auto*mat, jako hlavní organizátor. O konkrétní podobě obsahu, programu a konkrétních akti-

vitách rozhodují právě místní obyvatelé ve spolupráci s výše zmíněnými organizacemi. V prů-

běhu června proběhla schůzka, na které se potkali zástupci několika cílových skupin, které se 

zajímají o veřejný prostor náměstí a mají chuť se aktivně podílet na jeho kultivaci a oživění. 

Zázemí bude tvořit právě pobočka Městské knihovny, tam bude probíhat i část programu Další 

program bude směřován do venkovních prostor jižní části bývalého Vetiškova náměstí. V sou-

časné době probíhá komunikace o konkrétní podobě programu, kde bude zahrnuta možnost 

vracení knih i během nedělního provozu, kdy bývá běžně knihovna zavřena, možnost výměny 

knih, interaktivní pohádka pro dětské návštěvníky, repasování laviček a jejich malování míst-

ní mládeží. Další program bude zaměřen na možnosti setkávaní na náměstí. V plánu je rovněž 

prezentace současné podoby vývoje komunitno-kulturního centra H55. Podrobnosti o historii 

akce ZMJ najdete i zde http://zazitmestojinak.cz/o-nas

http://zazitmestojinak.cz/
http://www.auto-mat.cz/o-nas/kdo-jsme/
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Hutě

Čarodějnice na Hutích

30. 4. se uskutečnila akce Čarodějnice na Hutích, která se konala ve spolupráci Minigolfu Yamka 
a Prahy 14 kulturní. Akce byla jedním z komunitních projektů, které produkčně a propagačně 
podpořila příspěvková organizace Praha 14 kulturní. Prvotně byla akce iniciována místními oby-
vateli, kteří navštěvují Yamku a měli potřebu uspořádat lokální sousedskou akci na místě, které je 
soustředěno do přirozeného centra lokality, a tudíž se zde potkávají cílové skupiny ze všech koutů 
Hutí. Záměr, který cílil na posílení vazeb k místu skrze předpoklad komunitnosti, nebo spíš komu-
nitotvornosti se ne zcela podařil, respektive se tento předpoklad nenaplnil na základě zvoleného 
místa. Co se týče komunitního charakteru, ten byl spíš dosáhnut skrze zapojení místních obyva-
tel do organizace v průběhu akce. Různorodost programu od loutkového divadla, přes hudební 
vystoupení až po vystření fakíra, poskytovala vyžití zejména pro rodiny s dětmi. 
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Záměr pokračování v sousedských, sportovních a 
kulturních akcích
 
Ze spolupráce mezi Prahou 14 kulturní a Yamkou vznikla poptávka na další spolupráci, kde 

by se ujala Praha 14 kulturní opětovně propagační činnosti. Taky místní obyvatelé v spolupráci 
s organizátory z Yamky přemýšlejí o pravidelných akcích komornějšího charakteru, cílené nejen na 
kulturní program, ale také například na sportovní činnosti s pravidelným opakováním, jež budou 
organizovány ve spolupráci s organizací Stop Zevling. 

Vycházky po Praze 14 a rozšíření vycházek do podoby 
průvodce po Praze 14

Již v předchozí průběžné zprávě jsme zmiňovali iniciativu místních obyvatel Prahy 14, konkrétně 
z Hutí a Černého Mostu k uspořádání čtyř architektonických a vlastivědných procházek po měst-
ské části. Každá z lokalit má specifickou historii a každodenní svébytnost. Vycházky tak mají za 
cíl rozšiřovat povědomí o jednotlivých čtvrtích Prahy 14 nejen mezi místními.  
Právě vycházka v Hutích měla silně komunitní charakter, pamětníci byli zapojení již do příprav 

akce, a to v rozhovorech organizátorů při získávaní informací o jednotlivých lokalitách Prahy 14, 
taky během vycházky samotné, kdy měli pamětníci Hutí průvodcovské vstupy. Informace, které 
organizátoři získávají při organizaci vycházek, skýtají možnost dalšího využití, ať už pro vycház-
ky v příštích letech, nebo také pro organizaci kulturních akcí. V současnosti organizátoři vycházek 
taky promýšlejí nad konceptem průvodce po Praze 14, kde by byly zaneseny trasy vycházek a 
soubor informací o dané lokalitě, které se vycházka věnuje. 
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Lehovec

Graffiti Jam na Lehovci

Graffiti Jam, který se konal 23. 5. 2015, se zaměřil na podchod, který vede v ulici v Chaloupkách, 
pod cestní komunikaci v Slévačské ulici. Propojuje sídlištní část Hloubětína se sídlištěm Lehovec. 
Podchod je důležitým místem pro chodce, kteří se přesouvají mezi jednotlivými mikroregiony Prahy 
14. 
Podchod byl v zanedbaném stavu a tak již koncem loňského roku přicházely podněty skupinky 

mládeže z Lehovce na jeho zvelebení. Místní komunitní koordinátorka z tohoto důvodu iniciovala 
spolupráci mezi místní mládeží, komunitní skupinou HL Ghetto a také místními tvůrci graffiti, kte-
ří se těmto aktivitám věnují i profesionálně. V rámci rozvíjení Sítě lokálního partnerství na Praze 
14 byla rozvinuta i spolupráce s Jahodou, o.p.s. při získání konkrétních potřeb místní mládeže 
ve vztahu k veřejnému prostranství. Mimo to proběhla zejména úspěšná spolupráce s TSK Praha 
(Technické služby a komunikace), příslušné oddělení mostů zprostředkovalo přetření říms, zábradlí 
i ploch stěn a stropu podchodu podkladovou barvou.  

Zároveň se jednalo o zapojení edukativní - součástí akce bylo nejen samotné pomalování vyhra-
zených ploch podchodu, ale taktéž workshop pro místní děti a mládež pod odbornou asistencí 
profesionálních “graffiťáků”. Projekt Graffiti Jam tak zapojil místní děti a mládež, klienty Jahody 
o.p.s. i žáky ze ZŠ Chvaletická.
Akce byla propagována skrze využití osobní sítě kontaktů, taky přes letáky, jejichž návrh vytvořili 

místní spoluorganizátoři akce. Tisk a distribuce letáků proběhla v spolupráci s Prahou 14 kulturní.
Akce se zúčastnilo přibližně 50 osob, když počítáme různé kolemjdoucí, důchodce na procház-

ce, pejskaře, matky s kočárky, cyklisty. Ti se na akci krátce zdrželi, dostali informace o tom, co 
se tam děje a z jakých důvodů. Cíleně na akci přišlo přibližně 30 osob, na workshop pro děti a 
mládež přibližně 10 osob. 
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Veřejné projednávání – workoutové hřiště na Lehovci

Již od podzimu loňského roku se zejména mezi mladší generaci obyvatel sídliště Lehovec zača-
lo diskutovat o možnostech vybudování workoutového hřiště. Vícero hlasů se ozvalo právě po 
vzniknutí psí loučky v Kukelské ulici a po otázkách, proč byl prostor využitý právě jako místo pro 
pejskaře a ne třeba jako místo pro dětské hřiště, nebo jako místo právě pro zřízení workoutu. I na 
základě těchto požadavků začátkem letošního roku Odbor životního prostředí začal připravovat 
setkání s veřejností o místě a konkrétní podobě workoutu na Lehovci.
10. 6. proběhlo veřejné projednání, kterému se ne zcela podařila předem akcentovaná parti-

cipativní forma. Na projednání se setkalo přibližně 40 místních obyvatel. Z reflexí obyvatel, kte-
ří se diskuze zúčastnili, vyplynulo, že forma projednání pro ně byla chaotická, nepřehledná a 
neuchopitelná. Měli pocit nedostatečného představení toho, co vůbec workout je, k čemu slouží 
a jak se používá. Nekomentované představení několika cviků na přenosném cvičebním prvku v 
tomto ohledu nepostačilo. Tyto názory vyplývaly zejména z vyjádření té skupiny obyvatel, který 
již před začátkem projednání vyrukovali s peticí proti workoutovému hřišti v Kukelské ulici. Mimo 
jiné padla výtka na zvolený čas, kdy bylo projednání stanoveno na 16hod v pracovním dni. 
Celkově však opětovně narážíme na nevhodnou formu veřejné diskuze. Kdyby bylo projednání 
iniciováno lépe položenou otázkou, tedy nejen jestli vůbec někde workoutové hřiště budovat, ale 
také kde, proč a v jaké formě, mohlo by se předejít návalům emocí, které (ne)diskuze tohoto rázu 
způsobila. Projednání se totiž konalo na místě mezi dvěma výškovými paneláky, tudíž jejich zej-
ména starší obyvatelé předpokládali, že hřiště bude vystavěno tam. Jejich argumenty je možno 
shrnout do tří kategorií - a to bezpečnost, klid a zeleň. Lépe řečeno, strach z nebezpečí, které 
by vyplývalo z jejich představ o tom, kdo bude workout navštěvovat, obava z hluku, který by 
podle jejich představ vybudování hřiště doprovázelo a do třetice obavy o ztrátu zelené plochy, 
kterou využívají k rekreaci. Vesměs pozitivně byl návrh na workoutové hřiště přijímán od mladší 
generace obyvatel Lehovce. Závěr, který zmírnil návaly vypjatých emocí, byl takový, že o místě 
se ještě bude uvažovat. Prozatím vypadá jako ideální místo prostranství při ZŠ Chvaletická, které 
se nenalézá mezi paneláky.
 

Využití prázdných prostor v Kardašovské ulici

Jelikož na sídlišti Lehovec absentuje jakýkoliv vnitřní prostor, který by sloužil místním obyvatelům 
k setkávání napříč generacemi, mohla by k tomuto účelu sloužit část objektu v  Kardašovské ulici.
Vzhledem ke znalosti místního prostředí si dovolím tvrdit, že původní záměr pro využití prostoru 

jako zázemí pro provozování Tiché kavárny (APPN) by s ohledem na socio-ekonomický kontext 
naprosto nereflektoval místní potřeby a kontext, stejně tak jako očekávání samotné Tiché kavárny. 
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Místní poptávku bych rozdělila do následujících bodů:

• Opakuje se poptávka po rodinném/mateřském centru. 
Zázemí prostoru v Kardašovské ulici by mohlo sloužit alespoň v některé dny v týdnu právě pro 

tyto účely, kde by měly možnost setkávání a spoluvytváření programu místní matky s dětmi/rodiny.
• Opakuje se také poptávka místních dětí a mládeže po využívání prostoru na volnočasové 

a sportovní účely.
Příkladem je poptávka po zřízení klubovny, umístnění ping-pongového stolu (zejména v zimních 

měsících), využívaní prostoru pro koloběžkování (taktéž zejména v zimních měsících). 
• Nejen matky s dětmi, rodiny a mládež se nemají kde scházet. Také je potřebný program 

pro seniory a nabízení prostoru, kde se mohou střetávat.
 
Ve všech uvedených bodech by se jistě rádi zapojily i místní neziskové organizace, působící na 

Praze 14.
  

Využití nabídky soukromé školy Arcus

V návaznosti na výše uvedené potřeby je možno reagovat na nabídku odpoledních a večerních 
kurzů, se kterými přichází soukromá škola Arcus. Kurzy zaměřené na výtvarnou tvorbu, a rozvoj 
jazykových či počítačových kompetencí by měli pro místní obyvatelé využití. Podobně jako výše, 
z mého pohledu zejména tehdy, kdyby nebyli zaměřené nejenom na děti, ale rovněž i na starší 
generaci. Také záleží na konkrétních, například finančních podmínkách. 



  

  

  

Jahodnice – Kyje – Hostavice

Lukáš Hanus
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Hostavice – shrnutí 

Pro druhý kvartál roku 2015 bylo určujících několik událostí. Především pak rozhodnutí o rekonstruk-
ci parku Pilská, a na něho navázané prodloužení nájemní opce pro VŠ Palestra v budově zámeč-
ku. Dále petice za výstavbu dětského sportoviště na nám. Z. Braunerové, a pokračující aktivity 
petentů kolem pana Vojtka za oboustranné zprůjezdnění ulice Jansova pro dostavění poslední 
etapy rodinného bydlení ve východní části Hostavic. Do budoucna se dá předpokládat spojitý 
vývoj kulturního rozvoje Hostavic a Jahodnice, a to především kvůli zamýšlenému komunitnímu 
centru v ulici Baštýřská v Jahodnici, které již zná svého nového provozovatele, spolek Neposeda. 
Z mnoha stran se množí ohlasy na nedostatečnost Hostavic stran služeb a nákupů. Tato diskuse 
se objevuje dlouhodobě, v poslední době se ale udála zatím nejintenzivnější iniciativa za změnu, 
iniciativa za výstavbu sportoviště. Budoucnost v tomto směru budí především otázky. Výstavba 
rodinných domů v oblasti Hostavic a Jahodnice bude dále pokračovat, a s tím i počet obyvatel, 
kteří budou muset hledat veškeré služby mimo své bezprostřední bydliště. 

Hostavice
Rekonstrukce parku Pilská

Dlouho očekávaná investice došla naplnění takřka nečekaně na začátku roku 2015. Existující 
projekt čekal na externí grantovou podporu. I díky existujícímu strategickému plánu Prahy 14 byl 
návrh podpořen, ovšem ve změněné podobě. Původní nájemní smlouva pro VŠ Palestra obsahovala 
i celý prostor tzv. parku Pilská. Po vyjednávání se podařilo městské části dostat park zpět do své 
správy, což jí umožnilo i podat na jeho rekonstrukci grantovou žádost. Součástí převodu správy 
majetku na městskou část byl závazek, že po rekonstrukci parku bude moci VŠ Palestra za pevně 
stanovených podmínek využívat multifunkční hřiště. To se ovšem – na rozdíl od další funkčních prv-
ků - nedostalo do finálního podpořeného projektu. Jako kompenzace za tuto změnu dohody byla 

 foto www.praha14kulturni.cz
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VŠ Palestře, na její vlastní žádost, prodloužena nájemní smlouva na budovu zámečku. Komunitní 
koordinátor Lukáš Hanus byl požádán starostou Radkem Vondrou, aby tuto skutečnost, který byla 
v rozporu se slibem obyvatelům Hostavic, projednal s dotčenými obyvateli tak, aby případně mohli 
zareagovat. Zprávu jsem tedy rozšířil dle svých možností a odezva z komunitního prostředí byla 
smírná, nikdo dohodu nerozporoval. Podstatnou informací pro obyvatele Hostavic je starostou 
přislíbená intervence do zřízení tzv. „komunitní kavárny“, malého pohostinského či jiného provo-
zu, který by měl stát na inženýrských základech, jež vzniknou v rámci celkové rekonstrukce parku. 
Stavba budovy možné kavárny (či jiného provozu) není součástí současné rekonstrukce, nicméně 
má stavební povolení a starosta je ochoten jednat o jejím vytvoření v nejkratším možném časovém 
horizontu. A to tím spíše, pokud se najde v řadách obyvatel Hostavic provozovatel podniku, jehož 
náplň by umožnila rekreační, volnočasové vyžití pro návštěvníky parku. Zájemci o provozování 
služby v parku mohou kontaktovat komunitního koordinátora. Dokončení rekonstrukce je plánová-
no na konec srpna tohoto roku. Zpřístupnění veřejnosti hned vzápětí.

Občanská iniciativa za výstavbu dětského sportoviště 
v blízkosti náměstí Zdeňky Braunerové

Půdorysem iniciativy občanů Hostavic ve věci výstavby dětského sportoviště (viz. http://www.
detskehristehostavice.cz/petice ) je kontrast urbanistického řešení veřejného a soukromého prosto-
ru v oblasti bytových domů Uniga v Hostavicích. Struktura této residenční výstavby je v odborné 
literatuře označována jako „sídlení kaše“. Jedná se o koncentrovanou výstavbu bytových jednotek 
s důrazem na co nejvyšší koeficient zastavěnosti prodejnými bytovými jednotkami. Důsledkem této 
v podstatě neregulované výstavby je minimální pozornost věnována vyhrazení veřejného prostoru, 
včetně výstavby objektů věnovaných infrastruktuře služeb. V celé oblasti nové výstavby bytových 
resortů nejsou prakticky žádné nemovitosti, které by umožňovaly nabídku nejběžnějších služeb 
typu koloniálů, kadeřnictví apod. Někteří obyvatelé Hostavic, s nimiž jsem v kontaktu, na tento 
jev dlouhodobě upozorňují. Jeho řešitelnost je ovšem omezená. 
Veřejný prostor, který je možné využit pro jakoukoliv aktivitu, je zde omezen na prostor ulic mezi 

ploty jednotlivých domů a právě náměstím Zdeňky Braunerové. Celá petiční výzva za výstavbu 
sportoviště na nám. Z. Braunerové vznikla po žádosti městské policie na odstranění dvou branek, 
které byly instalovány na křižovatce ulic Jansova a Minaříkova. Byly využívány dětmi z okolních 
domů k hrám. Další události nabraly vysokou dynamiku. Do týdne byly hotova výzva s více než 
jedním stem podpisů od obyvatel Hostavic. Jádrem výzvy je možná výstavba menších sportovišť 
právě na nám. Z. Braunerové. Za několik dní následuje reakce majitelů domů v okolí náměstí, kteří 
nesouhlasí s výzvou signatářů petice a podávají oficiální protest starostovi Prahy 14. 
Došlo ke střetnutí dvou zájmů, jež bylo ještě posíleno nedostatečnou komunikací záměru petič-

ní akce. Zatímco petice za výstavbu sportoviště směřuje na radnici Prahy 14, protestní výzva již 
reaguje na konkrétní návrh obsažený v textu petiční výzvy. 

http://www.detskehristehostavice.cz/petice
http://www.detskehristehostavice.cz/petice
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Na straně reagujících obyvatel domů okolo náměstí vzniká dojem, že existuje dohoda mezi 
radnicí a signatáři petice, což následně neguje starosta Radek Vondra. Dle vyjádření aktivních 
obyvatel náměstí je jasné, že náplň prostoru náměstí zasahuje do prostoru jejich soukromých 
pozemků. Všichni informátoři, s nimiž jsem měl možnost mluvit, označili náměstí jako důležitý ele-
ment konečného rozhodnutí k nákupu nemovitosti. Přitom prostor náměstí není náměstím zcela 
v jeho tradičním smyslu. Zcela absentuje jakákoliv veřejná funkce tohoto prostoru v jeho parteru 
(přízemní části domů na uliční čáře). Jediným funkčním prvkem je středová část náměstí s lavič-
kami. Po celou dobu existence je tento prostor definovaný klidovou funkcí a otevřeností dovolující 
širokou škálu aktivit, které je možné zde provozovat. Změna náměstí na určitý druh sportoviště by 
výrazně proměnila jeho současný ráz. Při rozhovorech s obyvateli náměstí se ovšem ukázalo, že 
na jistý provoz jsou zvyklí. V teplých měsících se na náměstí každodenně vyskytují děti s doprovo-
dem, kterým náměstí nabízí možnost pro hru a odpočinek. Náměstí tedy zjevně není opuštěným 
místem, které by neznalo přítomnost lidí při různých aktivitách. Existuje shoda, kterou jednatelé 
protestní výzvy proti petici ještě několikrát zopakovali, že náměstí je místem, kde by se měli setká-
vat lidé. A to i ve slavnostním duchu, nevyloučili ani občasná větší sousedská setkání. Nedokáží si 
ale představit trvalé sportovní využití prostoru, které by jeho velkou část umožnilo využívat pouze 
jedním způsobem (sportoviště). Od začátku kontaktu s informátory převládá příklon k otevřenému 
charakteru náměstí, tedy dobře upravenému s převládajícím parkovým charakterem, jenž nabízí 
prostor pro všechny obyvatele Hostavic. 
Tábor signatářů petice je sociálně a kulturně velmi podobného založení, jako skupina lidí aktuálně 

sdružených kolem protestní výzvy proti petici. Jedná se o ekonomicky aktivní mladé lidi s malými či 
dospívajícími dětmi, většinou s vysokým vzděláním a tomu odpovídajícím aktivním životním stylem 
a příjmy. Nesetkal jsem se s většími výhradami ohledně bydlení v této části Prahy 14. Existuje zde 
ovšem deficit veřejného prostoru. V současnosti probíhá dostavba čtvrté části bytového resortu 
firmou T.L.S. a jedním z vedlejších efektů je i zvýšení dopravního ruchu v této oblasti. Dle všech 
dostupných informací byla výzva ve formě petiční akce, především výzvou směrem k radnici Prahy 
14 k vytvoření drobné sportovní infrastruktury přímo v katastru bytové zástavby Uniga. Rychlost 
a dynamika dění kolem petiční výzvy ukazuje především na sílu vztahů a komunitní pospolitosti 
určité skupiny obyvatel z novostaveb v Hostavicích. Petiční akce je jistě jednou z legitimních mož-
ností, jak komunikovat směrem k demokraticky zvoleným zastupitelům. U některých informátorů 
jsem se setkal s pocitem frustrace, jenž si spojují s několik let nenaplněnou žádosti o doplnění 
rekreační infrastruktury v blízkosti jejich bydliště. I z těchto důvodů sáhli po nástroji, jenž je často 
viděn jako jedna z posledních možností jak nedostatky řešit. Ukázalo se, že petiční akce nebyla 
správně pochopena. U určité části obyvatel domů kolem náměstí Z. Braunerové vyvolala značné 
obavy o komfort jejich bydlení. Z vyjádření několika informátorů je zřejmé, že je reakce jejich 
sousedů překvapily. Zejména potom prudký nesouhlas vyjádřený v signovaném protestu radnici. 
Dle vlastního vyjádření jsou ochotni hledat s ostatními sousedy shodu. Svou vlastní petici vnímají 
především jako začátek diskuse o možnostech náměstí stran sportovního vyžití. Alternativy nabíd-
nuté starostou Vondrou tuto diskusi posunuly v mnoha směrech dopředu.
Shrnutí situace na konci června 2015 je následující. Komunitní koordinátor se sešel několikrát jak 
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se zástupci obou „táborů“, tak s dalšími obyvateli Hostavic. Probrali jsme základní motivace k jed-
nání všech zájemníků, a s jejich souhlasem jsem vybrané části tlumočil ostatním stranám. Následně 
se jak zástupci signatářů petice, tak zástupci protestní nóty odděleně setkali se starostou Prahy 
14 Radkem Vondrou, radní pro dopravu Ilonou Pickovou, a radní pro kulturu Irenou Kolmanovou. 
Starosta se postavil k požadavkům obou stran konstruktivně a ještě před domluveným společným 
setkáním všech tří stran slíbil, že prověří technické možnosti náměstí, a pokusí se zamyslet nad 
alternativním řešením. Ze strany radnice bylo deklarováno, že problému rozumí - důležitější než 
technické řešení problému je pro ní smírčí řešení sporu mezi skupinami sousedů. V polovině čer-
vence by mělo dojít ke společnému setkání všech skupin, které bude mít charakter pracovní schůze 
a mělo by vést k elementární shodě mezi všemi stranami. Pokud dojde ke shodě, bude dle slibu 
starosty Radka Vondry následovat otevřené jednání s nejširší veřejností s cílem navrhnout a vybrat 
řešení, na němž se shodne valná většina místně zainteresovaných obyvatel Hostavic. 
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Občanská iniciativa za zprůjezdnění ulice Jansova

Situace kolem této iniciativy není nová. Původní záměr dokončení okrouhlé ulice Jansova a její 
napojení na ulici Postlova zmrazil investor z firmy T. L. S. Ten nakoupil pozemky, které jsou klíčové 
pro propojení celé trasy, čímž udržuje kontrolu nad možným dokončením pozemní komunikace. 
Hlavními postavami jsou v této kauze pan František Vojtek, iniciátor petice, a jednatel developer-
ské firmy T. L. S. Peter Leszay. V měsíci dubnu došlo k zajímavému obratu, kdy jednatel stavební 
firmy osobně nabídl signatářům petice k odprodeji pozemky nutné pro dostavbu komunikace. Dle 
dostupných informací této možnosti nikdo nevyužil. Následně se pan Vojtek obrátil na radnici Prahy 
14. Její představitelé v měsíci dubnu prověřovali pokračující stavební práce, především pak stav 
pozemních komunikací. Ty by po dostavění měly přejít do správy městské části. Je pravděpodob-
né, že pokud by se stala ulice Jansova trvale slepou, tzn. neměla by vyústění pro vjezd a výjezd 
vozidel na obou stranách, přineslo by to zvýšení automobilové dopravy v její v západní části. 
Situace se v současnosti komplikuje především tím, že některé nemovitosti v poslední fázi výstav-
by jsou již převedeny do osobního užívání nových majitelů. Ti mají logicky jinou motivaci k řešení 
situace, než starší residenti z resortu Uniga. První nesouhlasná stanoviska k iniciativě pana Vojtka 
se objevily již v květnu, a je pravděpodobné, že budou následovat další. K celé situaci se přidá-
vá ještě aktuální právní spor mezi faktickým realizátorem výstavby v severovýchodní části resortu 
a UMČ Praha 14. Dle dostupných informací původní realizátor změnil právní formu a nemá se 
k některým závazkům vůči městské části. Současně s touto kauzou stagnuje i vyjednávání o změně 
územního plánu dle požadavků signatářů petice. http://www.domynadrokytkou.info/ 

foto www.domynadrokytkou.cz/interaktivni-mapa

http://www.domynadrokytkou.info/
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Jahodnice – shrnutí

Jahodnice by se v blízké době mohla profilovat jako klíčová oblast pro komunitní a kulturní roz-
voj pro celou jižní oblast Prahy 14. UMČ Prahy 14 se rozhodl postupně proměnit objekt bývalé 
restaurace v Baštýřské ulici na komunitní centrum. Obyvatelům z širšího okolí by mělo umožnit 
využívat zázemí budovy pro své aktivity. Je to klíčové rozhodnutí, jelikož (viz Výše) objekt zámeč-
ku v Pilské ulici v Hostavicích zůstane na dobu dalších minimálně pěti let v pronájmu soukromé 
vysoké školy. I přes příslib komunitní kavárny je objekt v Baštýřské asi nejbližším celoročně využi-
telným objektem. Jahodnice se bude dále stavebně a demograficky rozvíjet, tvorba občanské 
infrastruktury je proto klíčová. 
I nadále je nejdůležitějším místem komunitních aktivit TJ Sokol Jahodnice. V jeho objektu probíhá 

řada aktivit, které jsou zajišťovány jak členy Sokola, tak externisty. Do budoucna bude nutné přizvat 
jeho představitele k diskusi o budoucnosti objektu v Baštýřské a hledat možnosti pro spolupráci. 
Aktuální občanské iniciativy se příliš neproměňují. Mezi nejvýznamnější diskuse patřilo bezpeč-

nostní řešení přechodu Českobrodské ulice u Laktosu. Přechod stále není dostatečně osvětlen. 
S jeho revitalizací počítá plán přestavby části ulice Českobrodské. Podrobnosti vyjednává radní 
pro dopravu Ilona Picková. 

Jahodnice
Objekt bývalé restaurace v ulici Baštýřská

V roce 2014 byl ukončena poslední nájemní smlouva provozovateli restaurace. Od tohoto okam-
žiku je objekt nevyužívaný. Na jaře roku 2015 nabídl UMČ Prahy 14 objekt do soutěže na výběr 
provozovatele. Do výběrového řízení se přihlásilo několik především neziskových organizací, jejichž 
představitelé nabídli koncepci využití prostoru. UMČ P14 deklarovalo, že by se objekt v budoucnu 
měl stát komunitním centrem, které by reagovalo na potřeby a aktivity obyvatel Jahodnice, přileh-
lých Hostavic a případně i dalších čtvrtí. Tento projekt má strategický význam, jelikož v katastru 
těchto dvou mikroregionů Prahy 14 je jediné sportovně-společenské centrum, TJ Sokol Jahodnice. 
Jeho kapacita pro volnočasové aktivity přestává dostačovat. Jelikož je v jižní části Jahodnice nové 
rozvojové území, na jehož půdorysu by mělo vzniknout množství rodinných i bytových domů, dá 
se předpokládat, že poptávka po kulturně-komunitním centru se bude nadále zvětšovat. Prostor 
by mohl nabídnout objekt v Baštýřské, pokud o něho projeví místní obyvatelé zájem.
Dne 17. března 2015 proběhla na půdě radnice schůzka se zástupci komunitně aktivní společ-

nosti oblasti Jahodnice, představiteli města, a několika představiteli neziskových organizací (spolek 
Neposeda, Církev bratrská, Anthropictures). Na ní bylo deklarováno, že objekt je možné poskytnout 
ze strany města za odpovídajících podmínek neziskovému subjektu, který v něm bude provozovat 
veřejně prospěšnou činnost. Společně bylo domluveno, že náplň možného budoucího objektu by 
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měla zohlednit potřeby místních obyvatel, jejich iniciativ. Proto provede komunitní koordinátor pro 
oblast, Lukáš Hanus, výzkum komunitních potřeb místních obyvatel, které by mohly být základem 
pro budoucí programovou náplň objektu. Do budoucna by měl společnou spolupráci garantovat 
provozovatel objektu tím, že aktivní občanům nabídne prostor a případnou spolupráci, pokud 
projeví zájem a aktivitu v tomto směru. Výzkumu komunitních aktivit zaměřených na aktivní účast 
na chodu komunitního centra zpracuje komunitní koordinátor do září tohoto roku. Výběrové řízení 
vyhrála organizace Neposeda z. s. Místní obyvatelé pomohli organizaci s nejnutnějším úklidem 
objektu v rámci dne dobrovolnictví. 

foto www.facebook.com/Neposeda
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Vycházka po Jahodnici
Na přelomu května a června proběhla již několikátá komentovaná urbanistická procházka po 

vybrané části Prahy 14. Na Jahodnici byla účast zhruba 30 lidí. Sympatickým rysem celé akce 
bylo, že většina návštěvníků nebyla obyvateli této městské části. Ukazuje se tedy, že i menší části 
Prahy 14 jsou lákadlem pro zájemce o urbanismus a architekturu. Průvodci Petr Zeman, Martin 
Perlík a především Petr Kučera ukázali historické srovnání vývoje této městské části se současnos-
tí. V mnoha ohledech byl její někdejší rozvoj v kontextu obchodu a dopravy v celorepublikové 
perspektivě. Těžko říci, jestli si tento rys uchovala dodnes, kdy je hlavním problémem především 
přetížená Českobrodská ulice, a ní navázané problémy (dlouhotrvající iniciativa za regulaci pře-
chodu u zastávky MHD Sídliště Jahodnice). Jak Zeman, tak Perlík hovoří o rozvoji svých aktivit, 
z nichž by do budoucna mohl vzniknout i určitý průvodce po zajímavostech Prahy 14, který by 
umožnil i individuálním návštěvníkům poznat její neopakovatelné kvality. Vlastivědné procházky 
jednoznačně popularizují Městskou část Praha 14 mimo její hranice, a dále nastolují důležité otáz-
ky po dalším urbanistickém rozvoji města. Jen při vycházce po Jahodnici padlo několik důležitých 
dotazů především k budoucnosti nového rozvojového území na jihu Jahodnice. 

foto www.krasnapraha14.cz
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Kyje 

Situace v oblasti Kyje vykazovala v uplynulém období setrvale klidový stav. Výrazněji jsme s touto 
lokalitou pracovali v rámci spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy. Část jeho 
kolektivu v současnosti připravuje „Manuál participace v plánování města“. UMČ Prahy bylo nabíd-
nuta možnost účastnit se pilotování případových studií participace s veřejností v rámci proměny 
části veřejného prostoru. Bylo vybráno několik míst, z nichž jedno byl břeh Kyjského rybníka v již 
mnohokrát zmíněném projektu. Nakonec byla dána oboustranně přednost tvorbě studie proměny 
vnitrobloku Vybíralova na Černém Mostě (viz sekce Černý Most). 
Komunitní aktivity v Kyjích jsou tradičně pod taktovkou Kulturního domu Kyje, který posílil svůj 

lokální program propojením s neziskovou organizací Neposeda. Tato spolupráce výrazně akcen-
tuje program pro rodiče s dětmi, a propojuje ho s terénním sociálním programem pro mladistvé, 
který Neposeda zajišťuje. Dlouhodobě diskutované téma je dramaturgický program kulturního 
domu. Nutno říci, že spíše klidový režim kulturního domu zaměřený na společenské akce a prog-
ram pro děti je výsledkem vyjednávání mezi obyvateli ulice Šimanovská a radnicí. Kulturní dům 
Kyje dlouhodobě spolupracuje s komunitními promotéry společenských akcí romské komunity. I 
v uplynulém období zde proběhlo několik společenských akcí, které nijak nevybočovali z běžné-
ho chodu kulturního domu. 
Kromě KD Kyje dále v Kyjích tradičně působí farář Edward Walczyk, jenž je iniciátorem akcí 

zaměřených nejen na římskokatolickou obec. Dále lze zmínit Sokol Kyje, a proběhlý Pivní festival, 
jenž má ale především komerční rozměr. Především jižní oblast Kyjí, tj. starší vilová zástavba a 
sídliště, se vyznačuje nižší veřejnou aktivitou. Existuje zde několik důležitých bodů pro setkávání 
místních obyvatel, provoz se ale nese v tradičním duchu. Oblast Kyjí je i do budoucna výzvou pro 
projekt (Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj. Oblast se tradičně vyznačuje spíše poklid-
ným residenčním způsobem života. Demografický vývoj sídliště vedl k odchodu dospívajících 
ekonomicky aktivních obyvatel, kteří bývají častým motorem komunitního rozvoje. V současnosti 
nic nenasvědčuje tomu, že by se jakákoliv část Kyjí měla populačně obrodit podobným způso-
bem, jak to zažívají čtvrti Hostavice a Jahodnice. I pro animaci komunitních a kulturních aktivit je 
proto třeba hledat nové způsoby, jak obyvatelům nabídnout nový atraktivní program nad rámec 
oblíbených plesů a folkových koncertů (KD Kyje). V mnohém bychom se rádi přiblížili definování 
kulturních potřeb i skrze „komunitní skupiny“ – diskusní setkání s místními občany zaměřené na 
společný rozvoj lokality.   



  

  

  

Přílohy
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Zápis z 1. jednání pracovní skupiny komunitní koordinace

Čas a místo konání: 9. 2. 2015, 17. 00 hodin v budově ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 6. 
patro, kancelář radní I. Kolmanové

Přítomni: Mgr. I. Kolmanová (radní pro oblast MA21), MGA D. Kašpar (ředitel P14kulturní), Ing. 
P. George (koordinátor MA21), M. Hečková (programová ředitelka P14kulturní), L. Hanus (komu-
nitní koordinátor Prahy 14), B. Bírová (komunitní koordinátor Prahy 14), L. Lehečka (komunitní 
koordinátor Prahy 14)

 
Projekt Lokální komunitní koordinace na Praze 14 v roce 2015
Podklady pro projekt Lokální komunitní koordinace zpracuje Anthropictures  z. s  do poloviny 

března 2015. Materiál předají P. George ke zpracování do dokumentu pro GS.  Projekt bude 
předložen radní I. Kolmanová na GS v druhé polovině března 2015.

 Cíle projektu:
zapojení obyvatel Prahy 14 do rozvoje obce – udržitelná participace
vytvoření trvalého vztahu mezi občany a Radnicí MČ Praha 14
předcházení konfliktů občané x Radnice MČ Praha 14
pomáhání odstraňovat nepochopení a nedorozumění
 posilování důvěry k úřadu

 Metodika projektu Lokální komunitní koordinace:
vytvoření Pracovní skupiny komunitního rozvoje a funkce „Tajemníka komunitních koordinátorů“
1) Pracovní skupina komunitního rozvoje
stálí členové (komunitní koordinátoři, I. Kolmanová P. George, D. Kašpar, M. Hečková
externí členové (vedoucí odborů – dle oblasti působnosti projednávaných záležitostí)
schází se 1 x měsíčně či dle aktuální potřeb
2) Komunitní koordinátoři (KK)
 členové (L. Hanus, M. Lehečka, B. Bírová)
zřízení „hot desk“ pro KK na ÚMČ Praha 14, 6. patro – sdílení kanceláře č. s cykloordinátorem 

– zajistí P. George
úřední hodiny KK – pondělí 13.00 – 15.00 hod, středa 10. 00 – 12.00 – o zřízení „hot desk“ 

informuje zaměstnance ÚMČ Praha 14 P. George
svou intenzivní přítomností v terénu mezi občany mapují komunitní prostředí
navazují a udržují kontakt s identifikovanými komunitními lídry
kriticky zhodnocují, filtrují a systematizují komunitní potřeby a podněty
pomáhají projektově uchopit náročnější záměry a hledají pro jejich řešení další podporu
činí kroky vedoucí k rozvoji komunitního potenciálu a předcházení krizovým situacím
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napomáhají srozumitelné a efektivní komunikaci všech stran se zájmem na komunitním rozvoji
vhodně komunity propojují mezi sebou, pokud je to pro ně prospěšné a mají o to zájem
facilitace veřejných projednání vyplývajících z terénních aktivit
jednají v souladu s platnými dokumenty MČ Prahy 14 a dalšími strategickými dokumenty
koordinují své aktivity s ostatními členy týmu
vycházejí při své práce z Komunitního monitoringu Prahy 14 a tuto databázi dále aktualizují
vytvářejí reporty (měsíční + čtvrtletně monitorovací zpráva pro Strategický tým)
vytvoření akčního plánu aktivit na 1 rok + každoroční vyhodnocení
3) „Tajemník komunitního rozvoje“ – P. George 
pořizuje zápis ze zasedání pracovní skupiny
zápis poskytne celé pracovní skupině k posouzení a odsouhlasení (7 dnů)
zápis předloží GS a vedoucím odborů (dle působnosti projednávaných záležitostí)
konzultuje projektové a dalších návrhy vyplývajících z činnosti komunitních koordinátorů
intenzivně distribuuje výsledky práce KK zainteresovaným úředníků UMČ P14 a přenáší informa-

ce zpátky - je „styčným důstojníkem“ pro UMČ P14
účastní se a jedná za UMČ v komunitních projektech a jednáních
postupuje zpracované expertízy, závěry, analýzy a strategické dokumenty všeho druhu a stádia 

rozpracování (pokud možno) od všech odborů a dalších pracovišť UMČ + relevantních materiálů 
magistrátu
zveřejňuje veřejné částí práce Komunitních koordinátorů (WWW a FB P14) + důsledné překlá-

pění na stránky P14K
4) strategický tým
vedoucí KK bude stálým hostem Strategického týmu pro řízení a rozvoj
schází se 4 x rok
prezentace monitorovací zprávy + výstupů Pracovní skupiny komunitního rozvoje
5) pracovní schůze P14kulturní + KK + tajemník KK
schází se pravidelně 1x dva týdny

 Aktivity:
2013 
Komunitní monitoring neformálních komunitních kolektivů P14 – antropologický výzkum
2014 
komunitní koordinace 
aktualizace komunitního monitoringu
reportování projevů komunitního života na P14
zapojujeme občany Prahy 14 do rozhodovacích procesů v oblastech územního, komunitního, 

kulturního rozvoje ve spolupráci s partnery z P14
dlouhodobé sledování kauz a občanských aktivit
2015
aktualizace komunitního monitoringu
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dlouhodobý terénní sociální výzkum komunitního prostředí
komunitní koordinace 
facilitace veřejných projednání vyplývajících z terénních aktivit
spolupráce s lokální skupinami jako nástroj dlouhodobého komunitního předjednávání veřejných 

participativních setkání v mikroregionech (otestováno 2013 park Vidlák)
 tvorba tematických generelů využitelných pro Strategický plán P14
posilování sítě lokálního partnerství (navázání na akce z roku 2014 - Oslavy MČ P14, Street for 

Art 2014, Hudební noc, Vánoce na ulici, Mezikulturní fotbalový turnaj, Storytelling, Kyjské ryba-
ření, Pietní vzpomínka na padlé v I. SV, Neformální participační setkání na Hutích atd.)

Financování:
Je podána žádost o dotaci z Norských fondů. Výsledek bude zveřejněn cca ve druhé polovině 

března 2015. V případě, že žádost nebude podpořena je potřeba vyřešit financování projektu.

Zapsala: Ing. P. George, tajemník     
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Zápis z 2. jednání pracovní skupiny komunitní koordinace

Čas a místo konání: 9. 3. 2015, 13. 00 hodin v budově ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 6. 
patro, kancelář radní I. Kolmanové

Přítomni: I. Kolmanová (radní pro oblast MA21) D. Kašpar (ředitel P14kulturní), P. George (koor-
dinátor MA21), M. Hečková (programová ředitelka P14kulturní), za Anthropictures z.s. L. Hanus 
(komunitní koordinátor Prahy 14 – oblast Jahodnice, Hostavice, Kyje), B. Bírová (komunitní koor-
dinátorka Prahy 14 – oblast Hloubětín, Aloisov, Hutě, Lehovec), M. Lehečka (komunitní koordi-
nátor Prahy 14 – Černý Most). Ing. M. Adámková (vedoucí oddělení životního prostředí), Ing. P. 
Šustr (vedoucí odboru dopravy a životního prostředí), Ing. I. Picková (zástupce starosty pro oblast 
dopravy a životního prostředí)

Projekt LKK , financování
žádost o dotaci z Norských fondů byla podpořena grantem
financování projektu zajištěno od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016
zřízení „hot desk“ pro KK na ÚMČ Praha 14, 6. patro – sdílení kanceláře č. 617 s cykloordináto-

rem , úřední hodiny KK – pondělí 13.00 – 15.00 hod, středa 10. 00 – 12.00 – o zřízení „hot desk“ 
zaměstnanci ÚMČ Praha byli informování o zřízení kanceláře KK
KK zpracují do konce března 2015 čtvrtletní monitorovací zprávu pro strategický tým – předání 

zprávy členům strategického týmu zajistí P. George
KK budou přizváni na jednání strategického týmu  -  zajistí P. George
KK informují strategický tým o průběhu projektu – zajistí KK
na další zasedání bude připraven návrh smlouvy – definovaní pracovní náplně a činností KK ve 

vztahu k MČ Praha 14 a P14kulturní – připraví KK ve spolupráci s P14kulturní

 Veřejné projednání Změna trasy linky č. 186

pilotní projekt spolupráce KK a MČ Praha 14 – veřejné participativní projednání
cílem je tvorba koncepčního návrhu pro trasu linky č. 186, která bude odpovídat potřebám občanů
KK se podílí na přípravách a realizaci veřejného projednání a analýze výstupů
P. Šustr informoval o jednáních s ROPDEM v oblasti úprav autobusových tras linek MHD nebo 

posílení (posunutí) spojů linek

Odstranění laviček v Zelenečské ul.

M. Adámková informovala o možnostech navrácení laviček do Zelenečské ul.
B. Bírová navázala kontakt s obyvateli přilehlých domů a dalšími cílovými skupinami
byla zpracována mapa s možnostmi  umístění laviček
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B. Bírová předá mapu M. Adámkové k posouzení do 20.3.2015

Workoutové hřiště – Lehovec

M. Adámková požaduje spolupráci s KK k mapování názorů občanů na vybudování workouto-
vého hřiště na Lehovci a realizaci veřejného projednání

Odstranění laviček a pískoviště v ul. Kardašovská

M. Adámková informovala o stížnosti a požadavku občanů přilehlého domu na odstranění lavi-
ček a pískoviště
proběhla diskuse o funkčnosti veřejného prostoru
KK argumentují tím, že odstranění laviček a pískoviště odsouvá problém nikoliv eliminuje
M. Adámková upozornila, že primárně musí brát na zřetel požadavky obyvatelů přilehlého domu
KK navrhují setkání s D. Beňákem a řešit situaci komplexně – realizovat projekty k odstranění 

sociálně patologických jevů, sociálního vyloučení atd.
proběhla diskuse o zřízení zevling zón

Jahodnice -  objekt baštýřská

I. Kolmanová požádala KK o facilitaci setkání aktivních občanů Jahodnice se zástupci Radnice 
setkání je zaměřené na budoucího využití objektu v Baštýřské ul.
L. Hanus  -  KK pro oblast Jahodnice bude setkání facilitovat
proběhla diskuse o využití objektu 

Spolupráce s IPR

IPR požádal KK a MČ Praha 14 o spolupráci na metodikách a manuálech participace veřejnosti
byly vytipovány 3 lokality pro pilotní projekt  IPR – Centrální park Černý Most, břeh Kyjského 

rybníka, vnitroblok Vybíralova

Další zasedání se bude konat 24.3. 2015 ve 13.00 hod. v kanceláři I. Kolmanové. 
Další schůzka proběhne 24. 3. 2015 ve 13.00 hod v 6. patře, kanceláři radní I. Kolmanové.

Zapsala: Ing. P. George
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Zápis z 3. jednání pracovní skupiny komunitní koordinace

Čas a místo konání: 24. 3. 2015, 13. 00 hodin v budově ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 6. 
patro, kancelář radní I. Kolmanové

Přítomni: I. Kolmanová (radní pro oblast MA21) D. Kašpar (ředitel P14kulturní), P. George (koor-
dinátor MA21), M. Hečková (programová ředitelka P14kulturní), M. Hilebrandová (P14lulturní), L. 
Hanus (komunitní koordinátor Prahy 14 – oblast Jahodnice, Hostavice, Kyje).

Představení projektu (Po)Známe se? Participativní komunitní rozvoj + tvorba žádost, formality 
projektu.

L. Hanus představil projekt (Po)Známe se. Harmonogram činností KK a aktivit koresponduje s akti-
vitami projektu. Příjemce dotace na projekt je společnosti Zahrada o.p.s., jenž mimo jiné v minulosti 
stála i za realizací projektu Plechárna. Jako subdodavatel a hlavní realizátor projektu byla přizvá-
na společnost Anthropictures z.s. Ta ze svých personálních zdrojů pokryje projekt. Celková dotace 
projektu je 1 103 288 Kč. Projekt je spolufinancován Prahou 14 kulturní p. o. ve výši 200 000 
Kč. V současnosti může Praha 14 kulturní p.o. spolufinancovat projekt pouze částkou 100 000 Kč, 
zbývající částka ve výši 100 000,- Kč není zajištěna a prostředky se hledají. Spoluúčast na pro-
jektu nabídla Anthropictures z.s. zatím ve výši 50 000 Kč, jenž byly předány jako dar neziskové 
organizaci v únoru 2015 na projekt Komunitní koordinace zajištovaný společností Anthropictures, 
od Církve Bratrské pobočka Praha 14. O konkrétních podmínkách spolufinancování bude jednáno 
mezi zástupci Anthropictures z.s. , Zahradou o.p.s. a Prahou 14 kulturní p.o.
UMČ Praha 14 je partnerem projektu. 

Plán činnosti bude vytvořen současně s monitorovací zprávou do 8. 4. 2014.

Veřejné projednání schématu linky 186 - podíl Anthropictures na projednání

Proběhla diskuse o veřejném projednání a postupech MČ Praha 14. Anthropictures nabídli v měsíci 
únoru možnou pomoc na veřejném projednání změny linky autobusu 186, tak jak byla definována 
na Foru městské části v roce 2014. Dojednáno bylo mezi Lukášem Hanus a radní Ilonou Pickovou, 
že Anthropictures zajistí veškeré práce, kromě produkce projednání a materiálového zajištění, za 
symbolickou částku 1 Kč, podle přesné koncepce projednání, jenž se měla stát součástí smlouvy 
a byla paní radní předána na začátku měsíce března. Anthropictures odstoupili od spolupráce 
v okamžiku, kdy se zjistilo, že veřejná prezentace projektu je v příkrém rozporu s koncepcí, kterou 
Antrhopictures pro veřejné projednání připravili. Společnost Anthropictures z.s. zajišťuje na území 
Prahy 14 program Komunitní koordinace. Společnost je vázána etickým kodexem aplikovaného 
antropologického výzkumu, proto si nemůže dovolit mást obyvatele nesplnitelnými sliby. Smlouvy 
nebyla sepsána, Anthropictures se přesto rozhodli pomoci s přípravou veřejného projednání, které 
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ze smlouvy s Prahou 14 kulturní p.o. na zajištění Lokální komunitní koordinace, nijak nesouvisí 
s touto činností. Antrhopictures vložila do veřejného projednání ze svých interních prostředků cca 
40 hodin práce, což je dle veřejného sazebníku služeb společnosti za facilitace a analýzy (350 
Kč/hodina) zhruba 14 000 Kč včetně DPH. Společnost Anthropictures zajistí facilitace veřejného 
projednání včetně vypracování odborné analýzy. 

Aktuality z terénního antropologického výzkumu

Jahodnice 

Proběhla diskuse o správě a dalším využití objektu Baštýřská , který byl předán Neposeda o.p.s.  
KK provedou analýzu potřeb občanů Jahodnice.

Webové stránky

V sekci MA21 byla zřízena záložka komunitní koordinace. Podklady pro zveřejnění od kk bude 
dostávat P. George.

Další schůzka proběhne 7.4. 2015 ve 14 .00 hod v 6. patře, kanceláři radní I. Kolmanové.

Zapsala: P. George
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Zápis z 5. jednání pracovní skupiny komunitní koordinace

Čas a místo konání: 20. 4. 2015, 14. 00 hodin v budově ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 6. 
patro, kancelář radní I. Kolmanové

Přítomni: I. Kolmanová (radní pro oblast MA21) D. Kašpar (ředitel P14kulturní), P. George (koor-
dinátor MA21), L. Hanus (komunitní koordinátor Prahy 14 – oblast Jahodnice, Hostavice, Kyje), B. 
Bírová (komunitní koordinátor Prahy 14 – Hloubětín, Lehovec

Omluveni: M. Lehečka

Proběhla diskuse o komunitních akcích na Praze 14.

Park Pilská  - L. Hanus informoval o informování komunitních aktérů v Hostovicích ohledně situace 
o změně opce na nájem zámku Palestra. Dále informoval o probíhající diskusi na téma komunitní 
kavárny v parku Pilská a roli revitalizace objektu Baštýřská v Jahodnici. – problém nájemní smlou-
vy a revitalizace parku Pilská. Proběhla diskuse. 

MS Jahodnice – proběhla diskuse o nedostačené kapacitě MŠ Kostlivého a projektu na novou 
MŠ v oblasti Jahodnice.

Veřejné projednání změny trasy linky č. 186 – proběhla diskuse o výsledcích veřejném projed-
nání a následných krocích. 

Kampaň Setkání kultur – vznesen dotaz, proč oficiálně nezahájil kampaň zástupce městské části. 
Proběhla diskuse o přípravách kampaně. Proběhne evaluační setkání zástupců OSVZ a P14kulturní.

Prevence kriminality  - proběhla diskuse o asistentech prevence kriminality -  v současné době 
Městská policie Prahy 14 nezaměstnává žádného asistenta prevence kriminality.

Plechárna - M. Lehečka a M. Hillebrandová budou přizvání na schůzku pracovní skupiny 
„Plechárna“ se zástupci SVJ domů v okolí Plechárny.

Hřiště Jamská – byl vznesen návrh uspořádat setkání se zástupci petičních výborů a občanů hutí 
zaměřené na výstavbu hřiště při ul. Jamská.

Graffiti Jam – B. Bírová informovala  o projektu a stavu jednání s TSK hl.m. Prahy. 

H55 – proběhla diskuse o funkčnosti a výstavbě komunitního centra v Hloubětínské 55.
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Stadion Hloubětín – I. Kolmanová informovala o záměru BLK Slavia Praha o. s. na využití stadi-
onu Hloubětín.

Jahodnice - L. Hanus informoval o problém čistoty veřejných prostranství a psích exkrementů 
v oblasti Jahodnice.

Park Vidlák – L. Hanus požádal o informování občanů Hostavic o možnostech revitalizace parku 
a přilehlých Čihadel  - problematika vlastnictví pozemků v dané lokalitě. Dále požádal o zveřej-
nění projektové dokumentace či vizualizací týkající se obou projektů. 

Byla domluvena evaluační schůzka k Veřejnému fóra 2015  - přizváni budou I. Kolmanová, R. 
Vondra, Z. Straková, L. Hanus, P. George, Z. Rýpar

Další schůzka proběhne v podělí 4. 5. 2015 ve 14.00 v kanceláři I. Kolmanové.

Zapsala: P. George
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Zápis z 6. jednání pracovní skupiny komunitní koordinace

Čas a místo konání: 4. 5. 2015, 14. 00 hodin v budově ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 6. 
patro, kancelář radní I. Kolmanové

Přítomni: I. Kolmanová (radní pro oblast MA21) D. Kašpar (ředitel P14kulturní), P. George (koor-
dinátor MA21), L. Hanus (komunitní koordinátor Prahy 14 – oblast Jahodnice, Hostavice, Kyje), 
B. Bírová (komunitní koordinátorka Prahy 14 – Hloubětín, Lehovec), M. Lehečka (komunitní koor-
dinátor Prahy 14 – Černý Most)

Pálení čarodějnic Na Hutích 

proběhla diskuse a zhodnocení komunitní akce
spolupráce  P14K a T. Navrátila (nájemcem restaurace Yamka – minigolf Na Hutích)
je potřeba nadále zlepšovat spolupráci na produkci komunitních akcí ze strany všech aktérů a 

zainteresovaných občanů
B. Bírová se bude podrobněji věnovat hodnocení komunitní akce v monitorovací zprávě komu-

nitního rozvoje.
D. Kašpar zdůraznil důležitost zakotvení kulturně – komunitních akcí ve Strategii kultury, sportu a 

volného času Prahy 14 a důležitost participačních procesů, aktivního zapojení a realizaci komu-
nitních akcí ze „spoda“

Komise pro komunitní plánování a MA21

proběhla diskuse o zápisu z 2. jednání KKPMA21
D. Kašpar s KK připravili dopis členům Komise a další podklady pro projekt komunitní koordi-

nace na Praze 14
KK budou přizvání na 3. jednání KKPMA21 – 18. 5. 2015

Plechárna

I. Kolmanová zašle ředitelce Městské policie harmonogram akcí pro rok 2015 realizovaných na 
Plechárně 
SP Černý Most provede opravy na Plechárně

Hostavice

proběhlo odstranění fotbalových branek v Hostavicích - branky si občané budou pouze donášet, 
spor občanů – represe MP a Policie ČR, děti si nemají, kde hrát
Problematika zaslepení ul.  vzniká petice, spor s TLS
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L. Hanus zdůraznil nutnost revitalizace vybudování dětského hřiště na nám. Z. Braunerové
Komunitní rada Hostavice proběhne do léta 2015

Černý Most

Plechárna – příprava komunitní akce Černý Mošt 
spolupráce s IPR  - procházky v lokalitě okolo Vybíralovi ul., stále se čeká na termín od IPR
fotbalový turnaj v rámci oslav Setkání kultur – rozbité okno z důvodu zničených a nedostatečně 

vysokých ochranných sítě okolo hřiště ve Vybíralovi ul.
zjistit, kdo má ve správě hřiště 

Komunitní rady

do konce června budou probíhat první schůzky komunitních rad
Černý Most – v rámci Plechárny akce Černý Mošt pro ČM II, pro ČM I v jednání
Hostavice – téma pro komunitní radu diskuse o funkčnosti náměstí Z. Braunerové a možnostech 

vybudování dětského hřiště
Jahodnice – téma pro komunitní radu občanská vybavenost
Kyje – téma pro komunitní radu využívaní břehu kyjského rybníka
Aloisov – téma pro komunitní radu prostupnost např. ul. Oborská
Hutě – téma pro komunitní radu občanská vybavenost
Hloubětín – téma pro komunitní radu například možnosti využívaní a prostupnosti náměstí (býva-

lé Vetiškovo náměstí)
Lehovec – téma pro komunitní radu například komunitní potenciál hřiště při ZŠ Chvaletická, mož-

nosti využívaní prostoru podchodu pod tramvajovou smyčkou 

Veřejné projednání změny trasy linky č. 186

KK zatím nebyli vyzváni radní pro oblast dopravy k další spolupráci 

Další schůzka proběhne v podělí 18. 5. 2015 v 13.00 v kanceláři I. Kolmanové.

Zapsala: P. George
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Problémy Černého Mostu I:

parkování – nedostatek parkovacích míst

možná řešení: 
v ulici Pospíchalova na straně k rybníku a parku namalovat stání (aby nebyly zbytečné mezery)
v ulici Pospíchalova pod BD Vlčkova zřídit kolmá stání
v ulici Pospíchalova u křižovatky s Cíglerovou přidat místa po obou stranách, chodník posunout
v ulicích Vlčkova, Bojčenkova, Paculova a Volkova namalovat stání a lépe rozmístit popelnice
v ulici Paculova zrušit přechod pro chodce (na křižovatce s Trytovou)
v ulicích Bojčenkova, Paculova a Volkova (poblíž křižovatek s Pospíchalovou) změnit stání z podél-

ného na šikmé (podobně jako v ulici Vlčkova)
v ulicích Bouřilova, Trytova a Ronešova na jedné straně ulice změnit podélné stání na šikmé 

(podobně jako v ulici Bří Venclíků proti ÚMČ P14)
v ulici Paculova mezi BD a DSS změnit podélné stání na šikmé (posunout plot DSS a chodník) – 

obdobně v ulicích Bojčenkova (mezi BD a MP) a v ulici Volkova (mezi BD a MŠ)
v ulicích Vlčkova a Paculova ve „slepém konci“ vytvořit parkovací místa na úkor travnatých pruhů 

(ze kterých byly vykáceny stromy) (podobně jako je to zamýšleno v Bojčenkově po rozšíření DSS)
 

údržba zeleně a zelené plochy obecně 

– živé ploty – zastřihávají se jen ty podél ul. Cíglerovy a Pospíchalovy, ty, které rostou v druhé 
řadě či podél chodníků udržovány nejsou; porost je značně nesouměrný (řídký či místy přímo bez 
keřů, různě vzdálený od chodníků, prorůstají jej různé jiné keře – bezinky, šípkové růže jehličnany)
- stromy – jsou káceny a ořezávány zdravé kusy a vysazovány nové stromy na stejných místech či 

jen o pár kroků dál; stromy napadené, prosichající či jinak ve špatném stavu nejsou prořezávány 
- příliš mnoho rozložitých půdopokryvných jehličnanů, zabírajících velké plochy a sloužící jako 

úkryt myším (potkanům) či toulavým kočkám – bylo by dobré jejich počet redukovat
- údržba trávníků – při nesbírání posekané trávy a jejím přejíždění při sekání dochází následně 

k „vyleženým“ místům bez porostu a rozvoji různého plevele
- oplocená a nevyužívaná/nevyužitelná zeleň – travnaté plochy u ZŠ bří Venclíků, „prales“ v rohu 

zahrady DSS u trafostanice, tráva s šípkovými keři na zahradě před vchodem do budovy MŠ 
Paculova u slepého konce ul. Paculova – jsou to všechno plochy, o které je nutné pečovat, ale 
školáci/důchodci/předškoláci je nevyužívají a nikdo jiný je využívat nemůže hřiště pro starší děti 
– stav 3 asfaltových hřišť (nad ulicí Pospíchalovou, resp. nad „teplárnou“) je katastrofální a opravdu 

nevyužitelný na sporty, v tuto chvíli je velký rozvoj dětských hřišť s pískovišti a prolézačkami, ale 
plochy pro sportovní využití starších dětí a dospělých jsou naprosto opomíjeny. Povrch je zoufalý, 
vybavení není, ohrazení ve špatném stavu a rozloha zbytečně velká.  Hřiště potřebují rekonstrukci 
a to dříve, než současné malé děti vyrostou a z ČM zmizí.
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Rekonstrukce: zmenšit rozlohu na 1 hřiště a něco k tomu (jako pod Bojčenkovou), nový měkký 

povrch, jednotlivá hřiště vybavením směřovat na určité druhy sportů (jedno hřiště s kůly 
na sítě, druhé s brankami, třetí s koši na basketball,…)
- rekonstruované hřiště, velké travnaté plochy a dětské hřiště patřící k ZŠ bří Venclíků umožnit 

využívat veřejnosti do nějaké hodiny (jako to umožňují po vyučování jiné školy), využít plochy 
např. i pro nějaké kult./sport. akce

popelnice a třídění

- naprosto nesmyslné je zamykání popelnic, čímž se naprosto popírá jejich účel, tj. vyhazování 
odpadků. Nikoli vyvážení poloprázdných popelnic. Pokud jsou někde popelnice přeplněné (a 
je to důvod jejich zamykání), stačí přesunout jiné, které nejsou tolik naplňované. Kvůli zamykání 
popelnic se pak i v směsném odpadu vyskytuje více odpadu, který má být tříděný, protože ne 
každý je ochotný chodit s každým druhem odpadu na jiný konec ulice apod.
- kapacita či četnost svozů tříděného odpadu je nedostatečná – zejména u papíru, plastů a 

nápoj. kartonů
- na celém ČM I. není jediný kontejner na drobný elektroodpad a baterie – ideální umístění by 

bylo před metrem Rajská zahrada např. hned vedle kontejneru na použité oblečení

propagace kult. a sport akcí

- v tuto chvíli, pokud člověk aktivně nepátrá např. na webu nebo na vývěskách UMČ je jediným 
zdrojem informací časopis ve schránce. V něm je bohužel více místa vyčleněno článkům o akci, tj. 
po jejím skončení než jejich propagaci před zahájením. Bylo by dobré přidat do časopisu např. 
i články o loňských ročnících či rozhovory s organizátory před akcemi.
- využívat nové plochy k inzerci – zamyslet se, která místa mají obyvatelé ČM nejvíce na očích, kde 

se nejčastěji vyskytují/kam nejvíce chodí a kde mají čas něco takového číst (např. metro, obchod, 
restaurace a její záchody, k popelnicím, ke svému autu, domů – vchody do domů a jejich blízké 
okolí, …); naopak inzerce na starých plochách, jako je např. tabule u bus zastávky Ronešova ve 
směru na ČM, je značně neefektivní.
- způsoby inzerce – např. banky posílají svá obchodní sdělení přes sms i maily téměř neustále, 

UMČ takovéto podoby nevyužívá, pokud ano, tak v dosti malé míře a lidé, kterým nic nechodí, 
ani o této možnosti nevědí – na různých akcích je možné od lidí získat tel. čísla či maily a pak 
různé upoutávky posílat; a jsou i jiné cesty (a nemyslím letáky do schránky) cílené propagace

ostatní

- přemnožení strak, z důvodu kterého vymizelo téměř veškeré drobné ptactvo
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