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Celkové zhodnocení

První čtvrtina roku 2015 přinesla několik zásadních momentů jak v životě městské části, tak v 
projektu komunitní koordinace, který zajišťuje spolek Anthropictures. Projekt participativního komu-
nitního rozvoje realizovaného sociálními antropology v úzké spolupráci s občany Prahy 14 získal 
finanční podporu od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Z tzv. Norských fondů zís-
kala organizace Zahrada o.p.s. ve spolupráci s Anthropictures z. s. a příspěvkovou organizací 
Praha 14 kulturní grant ve výši 1 103 288 Kč. V průběhu dalších dvanácti měsíců bude za tyto 
peněžní prostředky prohlouben terénní sociální výzkum komunitního prostředí s cílem podpořit 
obyvatele Prahy 14 v jejich aktivitách a propojit je v reálném čase s co nejvíce partnery pokud o to 
budou sami stát. Nadaci rozvoje občanské společnosti tímto velmi děkujeme, stejně tak naše vřelé 
díky patří Církvi bratrské, pobočce Praha 14 Chvaly. Konkrétně potom Pavlu Trefnému, Antonínu 
Motošickému a jejich spolupracovníkům, kteří se společně rozhodli podpořit projekt Komunitní 
koordinace na Praze 14 v roce 2015 částkou 50 000 Kč. Z našeho pohledu se jedná nejenom o 
finanční podporu, ale také především o potvrzení, že naše aktivity mají smysl a daří se viditelně 
naplňovat společně stanovené cíle.
Projekt je v mnohém unikátní a v ČR ještě v tomto měřítku, s takto vysokým zapojením samotných 

obyvatel, nebyl dosud realizován. Svou logikou patří do tzv. participativní demokracie. Tento prin-
cip zajišťuje zapojení komunitně aktivních občanů městské části do spolurozhodování o její bu-
doucnosti. A to dvěma způsoby. Prvním je srozumitelné zadání pro politickou reprezentaci městské 
části. Druhým je přímé zapojení občanů do navrhování a rozhodování o klíčových věcech rozvoje 
města. Dospělí i děti tak mohou našim komunitním koordinátorům říci, co je trápí, co si myslí o 
své čtvrti, jaké aktivity provozují a co by potřebovali k vlastnímu rozvoji. Společně potom bude-
me hledat možnosti naplnění, s cílem lépe se navzájem poznat. Budeme vytvářet různé kulturní i 
sousedské projekty spojující obyvatele jednotlivých čtvrtí mezi sebou. Projekt „(Po)Známe se – par-
ticipativní komunitní rozvoj“ pokračuje ve zvýšené intenzitě od dubna 2015 a zapojit se do něho 
může každý, kdo bude mít zájem. Stačí kontaktovat naše komunitní koordinátory pro danou čtvrť. 
Více na www.antropictures.cz

Kyje/Hostavice/Jahodnice 
Hloubětín/Lehovec/Aloisov/Hutě 
Černý Most 

Komunitní koordinátory můžete také navštívit na HOT DESK – kanceláři na úřadu městské 
části. Jsme zde pravidelně každé pondělí od 13-15 hodin a středu 10-12 hodin 
v 6. patře. Místo slouží v prvé řadě pro kontakt mezi koordinátory a představitele městského 
úřadu. Je ale plně otevřeno i Vašim návrhům, požadavků či připomínkám. Spolek Anthropictures 
je nezávislou organizací, jež stojí mimo radnici Prahy 14, stejně jako komunitní prostředí. Její 
nezávislost je podpořena etickým kodexem aplikované sociální vědy.
Nejdůležitějším partnerem projektu je Úřad městské části Prahy 14. Radnice spravuje podstatnou 

Lukáš Hanus_lukas@anthropictures.cz
Barbora Bírová_barbora@anthropictures.cz

Michal Lehečka_michalleh@anthropictures.cz



4

{AP}

část území a majetku Prahy 14 a je tak neopominutelným hráčem na poli komunitního rozvoje. 
Právě proto často mluvíme o harmonickém rozvoji založeném na vzájemném pochopení. Vzájemné 
pochopení je často velmi komplikované a naráží na nerovnováhu moci mezi politickou reprezentací 
a občanskou společností. Na Praze 14 ovšem platí více, než v jiných částech, že sféra politická a 
občanská jsou propojeny a jedna vyvěrá z druhé, jak by to mělo - ve fungující demokratické spo-
lečnosti - být. Proto, aby se tento rovnovážný stav mohl prohlubovat, je potřeba mít dostatek infor-
mací o skutečných motivacích kroků jak úředníků radnice, tak např. občanských aktivistů a dalších 
aktivních občanů. Právě kvůli této znalosti je zde program Komunitní koordinace, jenž je součástí 
výše zmíněného projektu „(Po)Známe se?“. Radnice Prahy 14 je nejen partnerem projektu, stejně 
jako komunitně aktivní obyvatelé, ale je především nepostradatelnou součástí udržitelného rozvoje. 
V rámci komunitního rozvoje zřídila radnice Prahy 14 pracovní skupinu pro komunitní 

rozvoj s koordinátorkou MA 21 Ing. Pavlínou George, jež se pravidelně potkává a řeší aktuální 
projekty. Dochází zde k přenosu znalostí o komunitním životě městské části, který je nutno sledo-
vat přímo v ulicích, na akcích a u občanů Prahy 14 doma. Spolek Anthropictures dodržuje velmi 
přísný etický kodex terénní výzkumné práce, který chrání všechny, kteří se rozhodli s komunitními 
koordinátory hovořit. 
Aktivit komunitních koordinátorů si v posledních měsících všimla také Národní síť zdravých měst, 

jenž koordinuje naplňování metodik udržitelného rozvoje Místní agendy 21. Vyzvala úřad městské 
části k zanesení programu do celonárodní databáze dobré praxe. Jsme za to velice rádi, jedním 
dechem ale dodáváme: není udržitelného komunitního rozvoje bez přímé účasti obyvatel. Jinými 
slovy bez participace občanů. 
Participace je velmi důležité téma. Své místo pro vyslovení názoru či požadavku dostávají obča-

né Prahy 14 v široké škále oblastí. Od územního rozvoje, přes plánování sociálních služeb a pal-
čivá témata sousedského soužití, až po kulturní akce zajišťující zábavu i poučení. UMČ Praha 
14 je již poměrně dobře známa z hlediska stále pokračujícího zapojování veřejnosti do vedení 
městské části, proto si  Institut pro plánování a rozvoj hl. města Prahy (IPR) vybral 
městskou část a spolek Antropictures jako partnera pro tvorbu Manuálu par-
ticipace. Ten nyní vzniká pod vedením Petra Návrata v tomto magistrátním orgánu a příklady 
dobré praxe z našeho městského obvodu by zde měly mít své místo. O konkrétních podmínkách 
spolupráce se nyní čile vyjednává.
O společně připravených komunitních akcích již v jednotlivých sekcích dělených dle jednotlivých 

mikrolokalit Prahy 14.



  

  

  

Propojujíci témata 
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Komunikační a informační aktivity - základ sítě lokálního 
partnerství

— Fórum neziskovek
Na pravidelném fóru jsme mezi jinými prezentovali naší činnost v loňském roce i naše plány vyplý-

vající z navazujícího projektu podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti na rok 2015.

— Fórum prevence kriminality
Během pravidelného setkání s místními pracovníky v sociálních službách jsme předali eticky 

anonymizované informace o místních bezdomovcích a místech, u kterých máme podezření na 
drogovou činnost.

— Spolupráce s Farní charitou Praha 14
Při osobní schůzce s vedoucím místní pobočky farní charity panem Kubalem jsme se dohodli na 

další spolupráci a výměně informací ohledně sociální situace v lokalitě. Během naší konverzace 
vzniklo několik požadavků na kontakty po Praze 14, které jsme panu Kubalovi následně zprostřed-
kovali. Jde tak o další střípek do práce na síti lokálního partnerství.

— Předání informací terénním pracovníkům Neposedy o.p.s.
Na začátku března jsem byli požádáni o schůzku s místními terénními pracovníky specializujícími 

se na osoby bez přístřeší. Předali jsme si tak informace o potenciálních klientech, vše samozřejmě 
dostatečně eticky. Jelikož jsme s některými „bezdomovci“ stále v kontaktu, budeme s Pracovníky 
Neposedy dále komunikovat.



7

 {AP} 

Vlastivědné vycházky po Praze 14

Každá lokalita na Praze 14 má svoji specifickou identitu a svébytnou historii.  Již koncem loňského 
roku vznikla iniciativa ze strany místních obyvatel Prahy 14, konkrétně Petra Zemana (facebooková 
skupina Za pět minut čtrnáct, obyvatel Černého Mostu) a Martina Perlíka (Krásná Praha 14, oby-
vatel Hutí), uspořádat sérii čtyř architektonických a vlastivědných procházek v Kyjích, Hutích a na 
Jahodnici. Hlavním cílem celé idey je popularizace Prahy 14 prostřednictvím architektonických a 
vlastivědných vycházek. Jak pro místní tak i pro návštěvníky Prahy 14.
Konkrétně se vycházky zaměří na zvýšení zájmu obyvatel Prahy 14 o své okolí a povědomí o 

historii místa, kde žijí. Také jde o zapojení pamětníků do společenského dění, získaní informa-
cí o jednotlivých lokalitách Prahy 14 pro další využití, či už pro další vycházky, nebo také pro 
organizaci kulturních akcí. Každá vycházka bude zaměřena na konkrétní čtvrti. Na jaro 2015 je 
připravována vycházka v Kyjích, Hutích a Jahodnici. Během podzimu je v plánu pokračovat dal-
šími mikroregiony Prahy 14.
Z obecného pohledu se jedná o participační komunitní projekt par excellence, a to v tom ohledu, 

že celou organizaci, vyjma pomoci s propagačním letákem a dílčích konzultací ohledně náplně 
a finančního zajištění projektu, mají na starosti výše zmiňovaní aktivní jedinci.  
V první fázi projektu jsme fungovali jako konzultanti a to zejména z hlediska informace o mož-

nosti grantového financování ze zdrojů Prahy 14 a Prahy 14 kulturní. Petra Zemana jsme odká-
zali na Michaelu Hečkovou, která měla další konzultace ohledně formálních podob grantových 
žádostí na starosti. 
Jak se ukazuje, pro pracující organizátory je práce na grantu další zátěží, která v důsledku stojí 

velmi mnoho sil. Nejde o obžalobu systému, ale o konstatování skutečného stavu věcí. Přikládáme 
zhodnocení dosavadní práce na financování projektu přímo z úst Martina Perlíka:
 
„Všechny podklady ke grantu jsem stáhl z internetu, je třeba je přizpůsobit novému občanské-

mu zákoníku. Vyplnění bylo v pohodě, ale horší shánění potřebných příloh o organizaci, účtu a 
podobně, takže, i když jsme měli tři týdny, tak jsme ty dokumenty skoro nestihli a málem celou 
akci vzdali. S úřednicemi, co měly granty na starosti byla komunikace dobrá. Snažily se pomoci, 
hlavně ve věcech kolem nového občanského zákoníku. Do grantu se finančně zapojila i Praha 14 
Kulturní. Získali jsme 15 000 Kč žádali 17 000 Kč. To nám stačí. Potíž je, že celá ta byrokracie 
nás tak vyčerpala, že zbývá dost málo energie na řešení kolem samotných vycházek a to ještě 
není zdaleka konec. I když jsme měli v plánu tohle udělat jako pilotní ročník a dál vycházky roz-
víjet, teď si úplně nejsem jistý, zda je zopakujeme.“

Organizátory akcí jsme byli rovněž požádáni o aktivní účast na procházkách v zájmu doplně-
ní výkladu o naše zjištění a postřehy z terénu, s čímž jsme bez váhání souhlasili. Na samotných 
přípravách se v současné době podílíme zejména v rovině zprostředkovávání kontaktů na důle-
žité osoby či instituce, které by do aktivit mohly také zasáhnout. Mimo jiné jsme tak pomáhali 
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s domlouváním možnosti přístupu do Kyjského kostela skrze místního pana faráře Walczyka. Z 
obecného hlediska se tak rovněž jedná o komunitní práci vedoucí k zintenzivnění kontaktu mezi 
místními obyvateli za účelem vzniku sítě lokálního partnerství.



9

 {AP} 

Dětské fórum zdravé městské části Praha 14

„Paní ředitelko, může tady bejt lavička?“

Pravidelné každoroční akce jsme se zúčastnili v pozici pozorovatelů. Z hlediska diskusí u pracov-
ních stolů se tato akce ukázala jako velmi plodná a přinesla i několik velmi zajímavých návrhů na 
řešení otázky sociální exkluze či kulturního vyžití v lokalitě. V několika případech jsme si zároveň 
povšimli projevů velmi negativního postoje k místní romské komunitě, jež poukazují, spíše než na 
osobní negativní zkušenost, na přejímání negativních společenských stereotypů o tomto etniku. 
Romské etnikum je nedílnou součástí „společnosti“ Prahy 14, je tudíž nasnadě, že je třeba o této 

problematice dále komunikovat. Tím, že se bude problém etnické diverzity v lokalitě dlouhodobě 
obcházet se mohou do budoucna problémy spojené s rasovým podtextem pouze prohloubit. Jak 
jsem psal již v předchozích zprávách, latentní napětí zde neustále, takříkajíc, „bublá pod povr-
chem“. Během pracovních skupin komunitního rozvoje jsme na tento problém otevřeně narazili, 
přičemž se mu budeme nadále věnovat. V návaznosti na zaznamenání xenofobních projevů místní 
mládeže by dle našeho názoru bylo vhodné uvažovat o možnostech „rozšířené občanské výchovy“ 
zaměřené na bezprostřední představení etnických specifik místních enkláv a důraz na kooperaci. 
V mnoha ohledech by tak mohla posloužit právě kampaň Setkání kultur. 



  

  

  

Černý Most 

Michal Lehečka
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Canaba

Plechárna

vnitroblok 
Vybíralova
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Černý Most v posledních měsících

V posledních měsících - díky dlouhodobému pobytu v lokalitě a zintenzivnění kontaktu s orgány 
místní samosprávy - je možno moji činnost v lokalitě rozdělit do zhruba tří kategorií. V prvé řadě se 
jedná o spolupráci s místními odbory, zejména pak MA21, útvarem rozvoje a sociálním odborem. 
Druhou rovinou komunitní koordinace je spolupráce, komunikace a konzultační činnost v prostředí 
neziskových organizací, které se na mě velmi často obracejí s různými požadavky. Třetí rovinou 
jsou pravidelná setkání s místními aktivními obyvateli a pohyb v komunitním prostředí, jenž je pro 
celou komunitní koordinaci nezbytnou bází. V rámci pracovní náplně se však vzhledem k důrazu 
na mediaci, informování a „kulturní překlad“ nedají tyto tři sféry brát jako zcela oddělené celky, 
ale jako výřezy pole rozvojově komunitního života.
Při své práci se soustředím na naplňování cílů, které jsou vytyčeny strategickým plánem i kon-

cepčními cíli, o které usiluje Praha 14 kulturní. V první řadě tak pracuji na upevňování 
zatím neformální sítě lokálního partnerství, jejíž počáteční fázi jsme iniciovali již během 
spolupráce na předvánočních akcích v roce 2014 - Adventním festivalu a kampani Vánoce na 
ulici. V podobném duchu tak pokračují i naše další kontakty. Dlouhodobě se ukazuje, že vyšší 
míra intenzity kontaktů „face to face“ velice usnadňuje naši práci a napomáhá produktivnímu a 
rychlejšímu řešení vzniklých požadavků, nápadů či projektů.
Sídliště Černý Most, z hlediska komunitního života určitých specifických skupin obyvatel, v součas-

nosti trpí zejména rekonstrukcí komunitního centra Plechárna. Ukazuje se, jak byla Plechárna 
pro aktivní obyvatele mladší generace důležitá zejména z hlediska možnosti 
poskytnutí prostor pro rozličné činnosti a kroužky. Neustálé oddalování otevření je 
- na Plechárnu napojenými aktéry - často hodnoceno jako nešťastné. Samozřejmě je však třeba 
brát v úvahu, že jde o pouze zanedbatelnou část obyvatel Černého Mostu. Problém se týká zej-
ména místního boxerského klubu vedeného Miroslavem Gašparem, který má velké problémy s 
pravidelnou docházkou svých svěřenců, neboť tréninky se konají na Žižkově, což je pro mnoho 
chlapců přílišná vzdálenost. Neměně však tento stav ovlivňuje další volnočasové aktivity ostatních 
cílových skupin (kroužky apod.).
Rekonstrukce Plechárny naopak není problematická zejména pro starší oby-

vatele bezprostředního okolí, kteří zklidnění prostor okolo Plechárny hodnotí 
pozitivně. Rekonstrukce komunitního centra však zároveň způsobuje větší koncentrací dětské-
ho veřejnoprostorového života do vnitrobloku  tvořeného panelovými domy v ulicích Bryksově a 
Vybíralově, zejména do oblasti fotbalového hřiště při místní základní škole. Tento fenomén velmi 
dobře poukazuje na mechanismy toho, jak je volnočasové chování dětí navázané na přítomnost 
volnočasových zařízení.



13

 {AP} 

Pracovní skupina participace - vnitroblok Vybíralova

V návaznosti na téměř roční působení v terénu vnitrobloku při Vybíralově ulici, který se dlouho-
době jeví jako místo s mnoha každodenními problémy, a kde se mi podařilo navázat velmi úzký 
kontakt s místními aktivními občany, jsem v lednu 2015 inicioval schůzku, jež dala vzniknout pra-
covní skupině týkající se přípravy participačního procesu v této lokalitě. První setkání mělo iniciační 
a seznamovací charakter, přičemž byli přizváni zástupci Kanceláře veřejných prostranství Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále IPR), útvaru rozvoje Prahy 14, Místní agendy 21 
a samozřejmě starosta Prahy 14 Radek Vondra: 
— Během schůzky jsme společně diskutovali možnosti a bariéry přípravy kvalitního partici-

pačního projektu, přičemž alfou a omegou naší diskuse se ukázal být dlouhodobě tematizova-
ný obecný problém duality vlastnictví veřejných prostor na pražských sídlištích. 
Městská část Praha 14 valnou většinu pozemků nevlastní ani nemá v opatrovnictví (zhruba 90% 
pozemků na Černém Mostě spravuje magistrát, potažmo Technická správa komunikací), tudíž jsou 
možnosti systémového a produktivního řešení v současné době velice mizivé.
— Hlavním přínosem schůzky je delegování Kanceláře veřejných prostranství IPR - jako výkon-

ného orgánu - k vypracování ideového návrhu řešení současného stavu. Tento návrh není čistě 
izolován na problematiku Prahy 14, ale má za úkol řešit situaci jako plošný a nejzásadnější prob-
lém revitalizace a rozvoje sídlišť. Bez vyřešení otázky správy a možnosti jejího sys-
témového financování ze strany místní samosprávy bohužel sídliště i nadále 
zůstanou v této neblahé majetkové pasti. 

Podle posledních zpráv z IPR byla domluvena schůzka mezi magistrátní radou a zástupci Kanceláře 
veřejných prostranství, kde měl být návrh v hrubých obrysech představen a podán k posouzení a 
dalšímu řešení. Situace na magistrátu je však bohužel složitá, první schůzka nepřinesla produktiv-
nější výsledky, přičemž další setkání zástupců IPR s radním pro místní rozvoj Matějem Stropnickým 
proběhne na začátku měsíce dubna.
V návaznosti na vyjednanou spolupráci a snahu o systémovou změnu, jsem musel upravit i svůj 

záměr činností v terénu vnitrobloku Vybíralova. S vedoucí útvaru rozvoje paní Lebedovou a její 
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referentkou Terezou Markovou jsem se dohodli na společném postupu ohledně definování zón, na 
které se oblast dolního Černého Mostu rozdělí a konzultovali je s IPR (viz obrázek). Během spo-
lečné procházky jsme si zároveň definovali místa, která jsou z urbanistického hlediska i z mých 
zjištění z terénu považována za problematická. 
Svoje informátory jsem během února informoval o vývoji situace spojené s budoucí participací, 

přičemž stále směřuji k uspořádání neformální procházky s místními obyvateli (neformální SWOT 
analýzy), během které bychom postihli nejbolavější místa vnitrobloku a zkonzultovali tak zároveň 
možnosti místní samosprávy k jejich řešení. Vytvořená data by následně měla dát základ tomu, čemu 
pracovně říkáme banka informací, či prostorový generel informací, jež by následně fungoval jako 
zdroj informací o problematice života v lokalitě ve vztahu ke každodennosti a veřejnému prostoru. 
Tato procházka by se měla uskutečnit během následujících měsíců. Další možné participativní akti-
vity je možno vyvíjet v rovině kulturně komunitních akcí, nejlépe na základě požadavků z terénu.
První setkání na procházce by zároveň mělo být pilotní a seznamovací schůz-

kou neformální komunitní skupiny, která by se měla v lokalitě do budoucna pravidelně 
scházet a diskutovat nad aktuálními problémy a jejich možným řešením. 
O dalším průběhu příprav budu informovat průběžně na schůzích pracovní skupiny komunitního 

rozvoje i v průběžných zprávách.

Canaba - žaloba proti developerskému projektu

Vnitroblok ve Vybíralově ulici není od problematiky okolo developerského projektu na přilehlé 
parcele jednoduše oddělitelný.  Jelikož Canaba podala projekt k dalšímu územně rozhodovací-
mu procesu, rozhodli se místní obyvatelé pro žalobu. Nejaktivněji v tomto ohledu vystoupili míst-
ní předsedové společenství vlastníků jednotek (SVJ). Situace je tak nadále velmi složitá, přičemž 
mezi aktivními informátory panuje přesvědčení, že místní samospráva nepodnikla v otázce další 
výstavby dostatečné kroky, aby občanům produktivně pomohla. 
Obecně se tak dá říci, že skupina zdejších občanů, kteří jsou proti výstavbě, vzala iniciativu do 

vlastních rukou, což je z hlediska rozvoje občanské společnosti na Černém Mostě velmi důležitým 
milníkem, neboť společný cíl upevňuje jejich lokální identitu. Dotčení aktéři jsou stále ve 
velmi úzkém kontaktu a mojí diskusi s nimi se dostáváme i k dalším tématům, 
která nejsou tak problematická jako „boj“ s neosobním developerem.



15

 {AP} 

Setkání kultur

Během pravidelného fóra prevence kriminality, do kterého jsme byli přizváni vedoucím místního 
sociálního odboru Davidem Beňákem, bylo s přítomnými dohodnuto, že se pokusíme společnými 
silami podpořit dnes již každoroční kampaň Setkání kultur, která bude letos probíhat téměř měsíc. 
Během dubna tak bude na Praze 14 mimo jednorázových akcí pobíhat i výstava s fotografiemi a 
profily místních obyvatel různé etnické příslušnosti (projekt “Humans of Prague”). Jako ideální 
podpora „setkání kultur“ byl vyhodnocen fotbalový turnaj, jelikož tato spor-
tovní aktivita si na Praze 14 najde vždy hojné množství účastníků. 
V určitém ohledu tak půjde o akci podobnou podzimnímu Mezikulturnímu fotbalovému turnaji, 

který jsme spolurealizovali v rámci festivalu Street for Art, jen s větším důrazem na etnickou růz-
norodost účastnicích se družstev.
Na základě tohoto nápadu vznikla pracovní skupina ve složení: zástupci organizací Jahoda o.p.s. 

(jako hlavní koordinátor funguje místní dlouholetý terénní pracovník Martin Pazlar), Neposeda 
o.p.s, Integrační centrum Praha, Praha 14 kulturní p.o. a Anthropictures z. s. V teto skupině jsme 
si rozdělili role, které budeme během organizace plnit. Osobně tak v rámci organizace zprostřed-
kovávám komunikaci se školou ve Vybíralově ulici, s potenciálním poskytovatelem občerstvení a 
místními romskými aktivními občany. Zároveň mám na starosti oficiální dokumenty, které jsou s 
pořádáním akce spojeny. Vznik pracovní skupiny opět přesně zapadá do snahy o vytvoření sítě 
lokálního partnerství - společnou projektovou prací a zinteznivněním kontaktů se dá dosáhnout 
velmi produktivní komunikace založené na blízkém osobním propojení.
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Osobka - síť osobní asistence pro hendikepované

Na Praze 14 žije nezanedbatelné množství osob s hendikepem. S tímto faktem dlouhodobě pra-
cuje místní nezisková organizace Pestrá společnost o. p. s. Ta rozpracovala projekt, sítě 
asistentů spojený s webovou aplikací, která by měla fungovat jako platforma 
pro nabídku, poptávku, výměnu ale i například hodnocení individuálních asis-
tenčních služeb. V rámci rozvoje sítě lokálního partnerství mě kontaktoval Michal Prager, před-
seda společnosti, a to za účelem pomoci s propagací a celkově šířením informace po Praze 14. V 
návaznosti na jeho prosbu jsem zprostředkoval výrobu a tisky letáků a zároveň medializaci skrze 
klasické komunikační kanály Prahy 14 - webové stránky, kulturní noviny Prahy 14 i skrze moji síť 
informátorů (jednotlivci, SVJ, neziskovky, Krásná Praha 14, Za pět minut čtrnáct). Ve spolupráci s 
Albertem Šulvou, jenž má za Pestrou společnost projekt na starosti, jsme zpracovali informační 
dokument, který má potenciální zájemce nalákat. Za další lákadlo se dá považovat, že je tato asis-
tence honorována finanční odměnou, která není zanedbatelná. Pilotní projekt probíhá od začátku 
března, přičemž se ukazuje, že i přes placený charakter služby, není o pomoc hendikepovaným 
přílišný zájem. Do dnešního dne se organizátorům ozvali dva lidé.
Jako v mnoha jiných případech se ukazuje, že obyvatelstvo Černého Mostu, na podobné výzvy 

příliš nereaguje. Kořeny tohoto fenoménu jsou nepochybně různého charakteru - od malé efektiv-
nosti mediace směrem k veřejnosti až po nedostatek časových možností. 
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SKV - pomoc s dotazníkovým šetřením ohledně akcí na 
Plechárně

Na Praze 14, přesněji v budově místní polikliniky, působí Sportovní klub vozíčkářů, jehož aktuál-
ní činnost se v lokalitě zaměřuje na rozvoj nabídky sportovních a pohybových aktivit pro osoby s 
hendikepem a seniory. Společně s Monikou Hillebrandovou jsme se v únoru sešli s Janou Kosťovou 
(členkou klubu, černomosteckou obyvatelkou a mistryní světa v orientačním běhu hednikepova-
ných), abychom projednali možnost naší podpory projektu. Mimo domluvy na možnostech 
aktivit pořádaných po znovuotevření Plechárny, jsme byli rovněž požádáni o 
pomoc s distribucí a vyplňováním jednoduchého dotazníku, který je vytvořen 
za účelem zjištění toho, jaké aktivity by místní hendikepovaní (důraz je kladen i 
na druh postižení, aby mohly být činnosti co nejlépe vyladěny na možnosti potenciálních zájem-
ců) v budoucnu preferovali.
Vydali jsme se proto do místního panelového domu v ulici kpt. Stránského, který je určen pro 

bydlení osob s hendikepem, kontaktovali jsme několik místních obyvatel a zároveň jsme navázali 
kontakt s místní sociální službou, která má v domě velmi silné kontakty a pozici. V rámci etického 
přístupu, jelikož jsme nechtěli obtěžovat místní obyvatele „přepadáním“ s letákem v ruce, jsme 
s místní pracovnicí dohodli rámcovou pomoc s informování o dotazníku a možné distribuci dále 
napříč sítí kontaktů sociální služby pro hendikepované na celé Praze 14. Během pobytu ve zmiňo-
vaném domě se tak ukázalo, že jde o velmi specifické místo, které má svou identitu, do které není 
zrovna lehké nahlédnout a to v prvé řadě z výše zmiňovaných etických důvodů.
Náš kontakt s paní Kosťovou má ještě jeden dopad na komunitní prostředí Prahy 14. Jelikož jsem 

ze svých předchozích kontaktů a rozhovorů s místním cyklokoordinátorem Mojmírem Kopečným 
věděl, že se zabývá orientačním během a zároveň je velkým fandou nemotorové dopravy - jejímž 
specifickým druhem je i tzv. jízda na handbiku (kolo poháněné rukama), disciplína, kterou SKV 
nabízí -, zprostředkoval jsem jejich propojení. Přičemž podle posledních zpráv se oba dotyční 
dohodli na možnosti uspořádání cyklojízdy handbiků po Praze 14. Komunitní koordinace, jak je 
z výše uvedeného patrné, je často závislá na podobných náhodách. 
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Hledání prostor pro realizaci aktivit neziskových 
organizací a aktivních skupin obyvatel

— Mateřské centrum Jahůdka
Během komunitní koordinace často narážím na problémy spojené s nedostatkem prostor pro 

místní neziskové organizace. Od konce ledna jsem proto v kontaktu s Jahodou o.p.s. jejímž jmé-
nem se na mě obrátila její ředitelka ohledně konzultace a pomoci s hledání alternativ pro přesun 
místního mateřského centra Jahůdka, které má v objektu Jahody ve Vybíralově ulici č. 969 pouze 
sporadické využití. Během naší schůzky vzniklo několik nápadů a požadavků, které je dle mého 
názoru třeba dále řešit na širším půdorysu. V lokalitě okolo Jahody je dlouhodobě pozorovatelný 
demografický pokles výskytu nejmenších dětí, tudíž nevyužívanost Jahůdky není ničím nepřirozeným. 
Dalším faktorem nevyužívání může být dle mého názoru také obraz Jahody jako organizace 

pracující s osobami v problematické sociální i životní situaci. Na základě naší komunikace začala 
Jahoda podnikat kroky, které vedou k intenzivní komunikaci mezi jejími zástupci a zástupci místní 
samosprávy, které by měly vést k projednání řešení situace s nedostatkem a nevyhovujícím umís-
těním prostor. Ve fázi příslibu je případný azyl pro Jahůdku ve znovuotevřené Plechárně.

— Anglický klub Církve bratrské
S podobným požadavkem se na mě obrátila Církev bratrská, jež má momentálně problémy s 

umístěním svého znovuobnoveného diskusního klubu zaměřeného na rozvoj jazykové kompeten-
ce svých klientů, konkrétně anglického jazyka. Skrze svoje kontakty jsem místnímu kazateli Pavlu 
Trefnému nabídl možnost „azylu“ právě v prostorech Jahody, přičemž časové možnosti jsou ome-
zené na poměrně pozdní večerní hodiny, což vede k tomu že tato možnost zůstává  pro Církev 
Bratrskou jako rezervní řešení. Pavel Trefný dále vyjednává o dalších možnostech umístění dis-
kusního klubu. Situaci budu nadále sledovat a informovat o ní důležité aktéry, kteří by mohli v 
nastalé situaci pomoci.

— Pěvecká skupina romských matek 
Informace o existenci této neformální komunity se ke mně donesla ze strany vedoucího sociální-

ho odboru Prahy 14 pana Beňáka. Tato skupinka se schází pravidelně jednou týdně, problémem 
je, že mají členky této skupinky potíže s vyhovujícím prostorem. Tuto informaci jsem tlumočil rov-
něž zástupcům Jahody o.p.s., kteří nabídli dva termíny, kdy by mohli poskytnout svoje prostory 
v budově ve Vybíralově ulici. Domluvil jsem si proto schůzku s kontaktní pracovnicí, která je se 
skupinkou v pravidelném styku, abychom zjistili možnosti a potřeby zmiňovaných aktivních matek. 
Ze schůzky bohužel sešlo, poněvadž ji dotyčná pracovnice sociálního odboru musela z vážných 
důvodů zrušit. Situaci nadále sleduji, až bude možno si schůzku domluvit budu ve snaze o kon-
cepční řešení pokračovat.



  

  

  

Hloubětín - Aloisov - Hutě - Lehovec 

Barbora Bírová
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Čarodejnice na Hutích

Lehovecká klec

Graffiti jam

stadion Hloubětín

Zelenečská - odstranění laviček

Hloubětínska smeč

Chodník Oborská
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Hloubětín

Využívání stadionu v Hloubětínské ulici

Co se týče dlouhodobých kauz, jedním z hlavních témat je využití stadionu v Hloubětínské ulici. 
Téma rezonuje zejména v prostředí části Starý Hloubětín a dlouhodobě se o něj zajímá i stejnoj-
menné občanské sdružení. Z komunikace se členy občanského sdružení v uplynulém období lze 
konstatovat, že charakteristiky, které by měl tento prostor splňovat se od veřejných projednání 
nemění. 
Problematické je, že vývoj situace kolem stadionu není pro obyvatele Hloubětína 

přijatelný a tudíž vytrvale požadují následující:
— Zachovat stadion pro sport, relaxaci a volný čas 
— V místě by mělo být zachováno co nejvíce kultivované zeleně
— Prostor stadionu a jeho okolí upravit
— Sportoviště by mělo fungovat jako prostor pro žáky ze ZŠ Hloubětínská 
— V návaznosti na stadion je nutno dořešit dopravní situaci, jednak co se týče zatěžovaní 

okolní zástavby a také co se týče bezpečnosti před a v bezprostřední blízkosti ŽŠ Hloubětínská. 

Současný návrh BLK Slavia Praha o. s., který počítá s vybudováním tréninkových hal pro míčové 
hry, podle o. s. Starý Hloubětín výše uvedená stanoviska nenaplňuje. Původní návrh, zaměře-
ný na multifunkčnost areálu také absentuje. 
Situaci, stanoviska zainteresovaných v komunitním prostředí Hloubětína a jejich vývoj budu moni-

torovat i nadále. 

Monitorování situace v Zelenečské ulici – odstranění 
laviček

Na základě podnětu obyvatel v Zelenečské ulici v Hloubětíně, byly po shromáždění seznamu 
podpisů od obyvatel jednoho bytového domu odstraněny lavičky. Hlavními důvody pro odstranění 
jsou: nepříjemný hluk, nepořádek a setkávání různých cílových skupin na tomto místě, konkrétně 
sousedů z dalšího bytového domu, pejskařů a lidí bez domova. Na základě odstranění laviček 
byla podniknuta protiakce ve smyslu sběru podpisů z iniciativy obyvatelky vedlejšího bytového 
domu s cílem lavičky navrátit, v ideálním případě na původní místo. Situaci jsem jako komunit-
ní koordinátorka monitorovala, komunikovala se zainteresovanými cílovými skupinami a také s 
Markétou Adámkovou, vedoucí Oddělení ochrany prostředí Odboru dopravy a ochrany prostředí, 
a místostarostkou Ilonou Pickovou. 
Po diskusích se zástupkyněmi samosprávy a cílovými skupinami byly společně diskutovány 
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varianty možnosti umístění lavičky na jiné, vyhovující místo. V průběhu nejbližších týdnu bude 
lavička umístěna. 
Tento příklad není výjimečný, netýká se jenom obyvatel Zelenečské ulice. Podobné konflikty 

vznikají i na jiných místech v mikroregionech, které monitoruji. V uplynulém období 
stojí za zmínku situace na sídlišti Lehovec, kde vznikla podobná iniciativa na odstranění laviček 
a pískoviště z velice podobných důvodů, založených do značné míry na rozličných potřebách 
různých cílových skupin. V Hloubětíně se situace odvíjí od vymezování se vůči marginalizované 
skupině lidí bez domova, na Lehovci zase vůči etnické menšině Romů. Z pozice komunitní koordi-
nátorky bych ráda uvedla, že odstranění relaxačních prvků z veřejného prostoru neřeší situaci ani 
pro jednu z cílových skupin. V obou případech jde o střety zájmů, pokud nějaké z cílo-
vých skupin překáží něco, co se týče veřejného prostranství, je potřebné zjistit 
proč a kdo dané místo využívá, jaké má pro něj význam a tak dále. Následně by 
bylo vhodné diskutovat se všemi zainteresovanými stranami. 
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Hlobětínská smeč 2015

Již v květnu loňského roku byl komunitní skupinou HL Ghetto uspořádán 1. turnaj na obnovu nohej-
balu v Hloubětíně. Aktivně se zúčastnilo 14 tříčlenných týmů, součástí akce byla výstava dobových 
fotografií a textů zachycujících historii tohoto sportu v Hloubětíně. Na základě loňské zkušenosti 
jsem se jako komunitní koordinátorka snažila o propojení vícero cílových skupin, aby 
do akce byla zainteresována i mládež a rovněž starší obyvatelé Hloubětína a 
mohla tak být posílena identifikace s akcí v zájmu podpory obnovení tradice.  
Nohejbalový turnaj není omezen věkově ani genderově. Mimo sportovců, kteří jsou v kontaktu s 
HL Ghettem jsem oslovila terénní pracovníky Jahody o.p.s., aby informaci o konání turnaje šířili 
mezi svými klienty. Zároveň jsem komunikovala i s o. s. Starý Hloubětín. Podařilo se mi získat kon-
takty na nohejbalisty starší generace, kteří mohou opět přispět mimo účasti na turnaji i dobovými 
fotografiemi a archivními materiály. Příprava turnaje probíhá v průběhu celého jara. Jedná se o 
propagaci spojenou s oslovením týmu, šíření povědomí o přípravě turnaje, přípravu doprovodné-
ho programu nebo revitalizaci hřiště Mochovská, která proběhla už v loňském roce (nové vyzna-
čení hriště, oprava stojanů na věšení sítí, kultivace hřiště za pomoci dobrovolníků atd.). Turnaj se 
uskuteční 6. června na území ŽŠ Tolerance, v Mochovské ulici. 
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Chodník Oborská – monitorování průběhu projektu

Během předešlého roku jsem v průběžných zprávách informovala o situaci, která se týká komu-
nikace v ulici Oborská. Ta propojuje mikroregiony Hloubětín a Aloisov v návaznosti na Kyje. 
Hlavní problém, na základě kterého vznikl projekt „Chodník Oborská“ se týkal špatné pěší 
dostupnosti z přilehlých lokalit, nejen městské části Prahy 14. Z reflexí informátorů z Aloisova a 
zejména z Hloubětína vyplývá jako nejdůležitější bezpečnostní rovina věci. Cestní komunikace 
je ve špatném stavu, pro pěší je v zatáčce nepřehledná a nebezpečná. Vybudováním chod-
níku by se zlepšila bezpečnost chodců a přehlednost nejen pro pěší, ale i pro 
řidiče. Vybudování chodníku by znamenalo pozitivní posun i pro komunitní rozvoj lokality, ať už 
v Aloisově, či při využívání břehů Kyjského rybníka pro různé sportovní a volnočasové aktivity. 

Hutě

Čarodějnice na Hutích

Dalším komunitním projektem je akce, která proběhne 30. dubna na Hutích. Projekt vznikl z ini-
ciativy místních obyvatel, kteří navštěvují minigolf a restauraci Yamka, má potenciál propojovat 
obyvatele čtvrti s posílením vazeb k místu. Skutečný dopad na obyvatele a čtvrti budu monitorovat 
jak během akce, tak i následovně po její skončení.
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V řešení této problematiky komunikuji se zástupci samosprávy zejména s paní Ilonou Pickovou, 
která za Odbor dopravy zahrnula návrh mezi podněty, se kterými se v letošním roce bude dále 
pracovat. Po komunikaci s cyklokoordinátorem, Mojmírem Kopečným, byl prvním krokem rozší-
ření projektu o zahrnutí cyklistické dopravy a následný plán osazení doprav-
ních značek s upozorněním řidičů na využívání komunikace chodci a cyklisty. 
Průběh budu monitorovat i nadále. 

Lehovec

Graffiti Jam na Lehovci

Na podnět skupinky mládeže z Lehovce a HL Ghetta vznikl projekt Graffiti Jamu. Místo, kde 
plánují iniciátoři akci pořádat se nachází v ulici V Chaloupkách, jež propojuje konec sídliště 
Hloubětín s Lehovcem. Cílem projektu je zvelebování veřejného prostoru, propojení 
subkultury spojené s graffiti s širší veřejností a obroušení identitárních bariér. 
Zároveň jde o zapojení edukativní - součástí akce bude nejen samotné pomalování 
vyhrazených ploch, ale taktéž workshop pro místní děti a mládež pod odbornou asistencí profe-
sionálních “graffiťáků”. Projekt si klade za cíl také oslovit žáky ze ZŠ Chvaletická či klienty Jahody 
o.p.s. Projekt je nyní ve stadiu příprav, důležité je brát v potaz také majetkové poměry, v tomto 
případě je objekt ve správě TSK. V současné době probíhají schůzky s HL Ghettem, tvůrci graffiti 
a  zástupci Prahy 14 kulturní.



26

{AP}

Lehovec – komunitní projekty

V uplynulém období jsem komunikovala s o. s. Bydlení na Lehovci, a to mimo jiné o možných 
komunitních projektech, které by měli dlouhodobý význam pro místní obyvatele. Z iniciativy občan-
ského sdružení vznikly tři návrhy na projekty, o kterých jsem jednala jednak s Prahou 14 kulturní, 
konkrétně se Soňou Morgentálovou, která má na starosti produkci a s Michaelou Hečkovou, prog-
ramovou ředitelkou Prahy 14 kulturní o možnostech podpory ze strany příspěvkové organizace. O 
iniciativách jsem informovala na schůzkách také místostarostku Ilonou Pickovou a vedoucí odboru 
Markétu Adámkovou, jelikož se jedná o iniciativy, které souvisí s životním prostředím. 
První podnět se týká zřízení komunitní zahrady. V rámci mé pozice vidím jako největ-

ší plus to, že podnět vychází z iniciativy místních, není vyvolán třetí stranou, 
která by nápad do lokality přinášela bez toho, že by místní o ni neměli zájem. 
Problémem je výběr vhodného místa. Nabízí se možnost propojení s plánovaným zřízením Tiché 
kavárny, která by měla vzniknout v prázdných prostorách v Kardašovské ulici. O možnostech 
budeme společně s Prahou 14 kulturní a Tichou kavárnou jednat v nejbližší době. V diskusích s 
o. s. jsme se bavili rovněž o možnostech propojení se ZŠ Chvaletickou. Podnět směřoval k mož-
nosti mezigeneračního propojení. Ještě je tu varianta najít jiný, pro tyto aktivity vyhovující prostor. 
Nutné je však myslet  i na majetkové vztahy a správu majetku. Místo by také mělo 
byt oploceno. V neposlední řadě je potřebné myslet na přívod vody. 
Další podnět vychází také z iniciativy o. s. a je zaměřen na kompostování na sídlišti a zříze-

ní kompostéru. Další podnět je zaměřen na workshop včelaření na sídlišti s perspektivou, která 
by počítala s možností v budoucnosti zřídit komunitní úl. S odborníky byly diskutovány možnosti 
městského včelaření. Nabízí se možnost propojení i s včelaři z Kyjí, kteří by mohli prostřednictvím 
workshopu přispět k osvětě mezi dospělými a také mezi dětmi.  
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Lehovecká klec – reflexe akce

19. března 2015 se uskutečnil na sídlišti Lehovec, při ZŠ Chvaletická fotbalový turnaj pod náz-
vem Lehovecká klec. 
Akci organizoval terénní program Jahoda o.p.s. v zaměření na místní děti ve věku 6 – 12 let. 

Registrace probíhala bezprostředně před samotným turnajem a byla otevřená jak pro chlapce 
tak děvčata. Fotbal hrály čtyři týmy a vůbec poprvé v historii fotbalových turnajů, které pořádá 
Jahoda o.p.s. byl sestaven dívčí tým. Celkově měl turnaj velký význam proto, že byl 
zaměřen na děti, které na Lehovci bydlí a tráví zde volný čas, jinými slovy na 
místě, ke kterému mají vztah.



  

  

  

Jahodnice – Kyje – Hostavice

Lukáš Hanus
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Mateřské školství
Objekt v Baštýřské ulici

Dopravní přechod v Českobrodské ulici

Oblast Pilská 

Broumarská sever
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Oblast Kyje – Jahodnice – Hostavice
 
Od února 2015 je tato oblast obsazena nový komunitním koordinátorem Lukášem Hanusem. 

Po předání kontaktů od minulého koordinátora Pavla Boreckého se u nového koordinátora jedná 
o zcela nový vstup do komunitního prostředí. Vytvoření vazeb mezi koordinátorem a komunitně 
aktivními obyvateli těchto mikroregionů se postupně buduje a časem bude sílit. V této situaci je 
analýza komunitních aktivit na začátku a sledovány byly především větší kauzy (viz dále). 

Jahodnice 

Mateřské školství
 
Silným tématem stále zůstává mateřské školství. Začátek roku byl ovlivněn zápisem dětí do mate-

řské školy v ulici Kostlivého 1218. Jeho kapacita dlouhodobě nedostačuje zvýšené poptávce pře-
devším nových usedlíků z bytového resortu Skanska ve východní části čtvrti a nově přistěhovaných 
rodin ze sídliště kolem ulice Travná v západní části. Situace je dlouhodobě řešena a v současné 
době je dle rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 14 rozhodnuto o stavbě nové 
budovy mateřské školy s celkovou kapacitou 4 tříd. Tento fakt je mezi zainteresovaný-
mi obyvateli znám minimálně a zatím se nešíří. Zvýšení medializace této zprávy by jistě pomohla 
komunitnímu rozvoji.  Z dlouhodobě známých informací je jasné, že volná místa v mateřských ško-
lách jsou především na Černém Mostě. Pro obyvatele Jahodnice a Hostavic jsou složitě dopravně 
dostupné, což je problém především pro mladé rodiny, které si vybraly lokalitu kvůli dostupnému 
dopravnímu spojení s centrem města pomocí příměstské železniční dopravy. Rychlá výstavba škol-
ky by obyvatelům ulehčila, pokud bude stavba zkolaudována v horizontu spíše měsíců než let. 
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Objekt bývalé restaurace Erika 2 v Baštýřské ulici

 Poslední nájemce objektu skončil s činností v roce 2014. Od té doby je objekt nevyužívaný. 
Vzhledem k tomu, že je objekt v majetku městské části, začala jak ze strany radnice Prahy 14, tak 
ze strany aktivních obyvatel diskuse o jeho budoucím využití. V mnoha diskusích se lze set-
kat s názorem, že je třeba hledat způsob, jak maximalizovat komunitní využití 
tohoto objektu, který by nabídl nové možnosti rekreačního a spolkového živo-
ta pro obyvatele Jahodnice a okolních čtvrtí. Téma je to velmi silné a stejně tak citlivé. 
Především pro místní obyvate je celá kauza spojená s očekáváním, zda bude otevřen dialog s 
radnicí Prahy 14 a potenciál místa bude komunitně využit. Městská část Jahodnice si v posledních 
méně než deseti letech prošla bouřlivým stavebním rozvojem bytových domů, které zásadně promě-
nily demografické složení obyvatel. Stejně jako v nedalekém developerském resortu v Hostavicích 
bylo místní společenství obohaceno především o lidi na hranici středních let v produktivním věku, 
kteří již založili rodinu, či jsou na prahu jejího založení. Logicky tak stoupla poptávka po prosto-
rech na volnočasové využití pro všechny věkové kategorie. Nejsilněji tento požadavek zajištuje 
místní pobočka Sokola. V jejím areálu je několik venkovních hřišť a krytá, zateplená tělocvična. 
Tenze mezi aktivními obyvateli z novostaveb a starousedlíky spojenými právě se Sokolem je již 
minulostí. Obě volně definované skupiny spolu intenzivně spolupracují. Kapacita tělocvičny, kte-
rá je jediným velkokapacitním prostorem na Jahodnici, jenž je využitelný i v zimním období, již 
přestává dostačovat. Je proto potřeba hledat nové prostory pro setkávání a místní aktivity. 
Dne 17. 3. 2015 byla radnicí Prahy 14 iniciována schůzka mezi zástupci komu-

nit Jahodnice a odbornými pracovníky radnice. Za obyvatele Jahodnice se zúčastnili 
manželé Motošičtí s vědomím dalších komunitních aktérů, za radnici pan starosta Radek Vondra, 
dále David Kašpar z Prahy 14 kulturní p.o., radní pro kulturu Irena Kolmanová, za neziskový sek-
tor Ivana Štefková z organizace Neposeda, za organizace Pavel Trefný z Církve bratrské a komu-
nitní koordinátor Lukáš Hanus z Anthropictures z. s. Následující diskuse se sympaticky vyhnula 
návrhům na jednoduchá řešení. Jejím smyslem, definovaným starostou, bylo otevře-
ní diskuse nad možným využitím objektu v souladu s komunitními potřebami 
obyvatel Jahodnice a zájmy městské části. Na místě nepadly ani tak konkrétní požadav-
ky, jako spíše návrhy na spolupráci a nutné činnosti, aby byl definován veřejný zájem na náplň 
tohoto objektu. Závěrem setkání byla dohoda na intenzivním terénním výzkumu v 
rámci služby komunitní koordinace s cílem definovat reprezentativní komunitní 
potřeby, které by se mohly realizovat v objektu budovy. Horizont dokončení moni-
torovacích prací je přelom července a srpna 2015. Radnice vypracuje odhad nákladů nutných k 
zprovoznění budovy pro provizorní. Zájem projevila Ivana Štefková z Neposedy, která by zde 
ráda vytvořila kombinované komunitní centrum spojující služby pro dospívající, rodiče s dětmi a 
další cílové skupiny terénního programu této společnosti. Jiný zájemce o provozování objektu z 
řad neziskového či ziskového sektoru se schůzky nezúčastnil. Provozovatel se nyní hledá na dobu 
přechodnou, do té doby dokud neprojeví komunitní prostředí obyvatel Jahodnice buď zájem na 
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provozování objektu, nebo srozumitelně artikulovanou poptávku po náplni objektu. Možností se 
nabízí nespočet, od komerčního využití až po nízkoprahové centrum. Účastníci schůzky se shodli 
nad naléhavostí řešení funkce tohoto objektu i v souvislosti s chybějícím občanským vybavením 
nedaleké čtvrti Hostavice a možné změny nájemce objektu Palestra pro roce 2018. Tyto proble-
matiky nelze oddělit a posuzovány budou ve všech směrech dohromady. 
Dne 23. 3. 2015 proběhla prohlídka objektů za účasti zástupců radnice Prahy 14, zástupců 

organizace Neposeda a komunitního koordinátora Lukáše Hanuse. Objekt je zcela prázdný, chybí 
původní vybavení spojené s gastro provozem. Jinak ovšem přítomní konstatovali, že objekt je z jejich 
pohledu v dostatečné kondici, aby po vzájemné dohodě mohlo dojít k jeho využívání. Investice 
do rekonstrukce nebyly diskutovány, nicméně pokud by se mělo jednat o nějaký překlenovací 
provoz na dobu určitou,zdá se, že si přítomní tuto příležitost dovedou představit jako realistickou. 

Chovatelé psů a čistota veřejného prostoru

Stále intenzivněji se diskutuje stav veřejných prostranství ve spojitosti s venčením psů. Především 
v ulicích kolem bytových resortů „Skanska“, se tento problém stává stále naléhavějším a začíná 
vyvolávat neshody mezi sousedy. Do budoucna budeme v rámci komunitní koordinace tento prob-
lém sledovat, nicméně již v této době lze doporučit zvýšení zájmu ze strany koordinátora Místní 
agendy 21. Prohloubení kampaně či happeningem na toto téma by mohl vhodně otevřít diskusi 
a upozornit širší společenství chovatelů psů na sdílenou nevoli jisté části obyvatel s nevyhovujícím 
stavem hygieny veřejných prostranství. 
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Dopravní přechod v ulici Českobrodská u Laktosu a 
prostor za viaduktem kolem dětského lanového hřiště
 
Dne 9. 3. 2015 proběhlo setkání obyvatel čtvrti Jahodnice s radní pro dopravu Ilonou Pickovou 

ohledně současného řešení přechodu u zastávky sídliště Jahodnice. Vyvrcholila tím dlouhodo-
bá komunitní aktivita místních občanů za přebudování přechodu stran větší bezpečnosti. Řešení 
se bude do budoucna hledat, a již v současnosti existují pracovní návrhy nového přechodu. 
Problematiku je ale nutné vidět v širší perspektivě celého místa. Přechod totiž 
severním směrem navazuje na špatně přehledný a nedostatečně osvětlený podchod pod viaduk-
tem. Tento podchod využívají obyvatelé západního sídliště a okolní vilové zástavby. Ze směru 
od zastávky je také nejkratší přístupovou cestou k MŠ Jahodnice. Celé  místo nemá dobrou 
pověst. Je o něm hovořeno jako o rizikovém pro bezpečnost především dětí a 
existují i obyvatelé, kteří se tomuto místu programově vyhýbají. Vnímání bezpeč-
nosti nenapomáhá ani dětské hřiště na severní straně viaduktu. To je z druhé části doplněno sice 
používaným, nicméně v nepřehledném prostoru umístěným sportovištěm. V současné době prová-
dí koordinátor výzkum subjektivně vnímané bezpečnosti v této lokalitě. Už nyní se ale ukazuje, že 
místo není vyhledáváno a v mnoha momentech je vnímáno jako rizikové. Do budoucna doporu-
čuji věnovat prostorovému řešení tohoto místa zvýšenou pozornost v souvislosti s dopravním pře-
chodem u zastávky sídliště Jahodnice; barem Orpheus a jeho klientelou i  možným komunitním 
centrem v objektu ulice Baštýřská. 
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Hostavice a Kyje

 Monitoring těchto dvou oblastí spojuji dohromady, protože se v současnosti týká především 
komunitní odezvy na prostorové realizace v oblasti Pilské a stále intenzivnější diskusí o zasta-
vitelnosti oblasti na tzv. Broumarské sever, v místě současné stavby architekta Martina Rajniše. 
Překvapivým jablkem sváru se stává prostor parku Vidlák v centrální části Hostavic. Provozovatel 
jediného restauračního zařízení „Hummer dakar bar“ pan Mikuláštík, se snaží zprovoznit venkovní 
zahrádku, která je bezbariérově napojená na park s dětským hřištěm. Snaha naráží na nesouhlas 
obyvatel přilehlé ulice Vidlák, kteří si často stěžují na rušení nočního klidu. Park Vidlák spí-
še nemá strategickou důležitost pro rekreační život v oblasti, blízká Čihadla jí 
saturují více, přesto je přirozeným centrem Hostavic a diskusi o jejím naplnění 
není třeba podceňovat. 

Související tématikou je přidělení dotace na revitalizaci parku u zámečku v ulici Pilská. Na ten-
to projekt se čeká více než tři roky. Skupina obyvatel, která rozjela intenzivní jednání s radnicí 
Prahy 14, stavěla své argumenty především na využitelnosti pro jejich předškolní děti. Situace 
se v mnohém změnila, rozdíl třech let je již jasně patrný. Přesto je revitalizace parku očekávána 
s nadějí a hojně se diskutuje rozšíření o kavárnu. Obava panuje ze známé skutečnosti, že celá 
realizace se musí udát v kriticky krátkém časovém horizontu a bude proto náchylná na občanské 
připomínkování. Situace je i nadále monitorována. Dlouhodobě se komunitně diskutuje změna 
funkce zámečku v ulici Pilská. Již několik let se objevuje požadavek na zřízení mateřské školy v 
tomto objektu. Nicméně nyní  je již jasné, že v případě hypotetické změny nájemce po vypršení 
současného nájmu, se změní demografická křivka nově přistěhovalých obyvatel v bytových resor-
tech mezi ulicemi Vidlák a Dolními Počernicemi natolik, že bude nutné znovu zvážit odůvodněnost 
zřízení takovéhoto druhu školního zařízení. Především nově přistěhovalí obyvatelé saturují svoje 
potřeby mimo samotné Hostavice, především pak v Dolních Počernicích. Podobné je to i s identi-
tou novousedlíků, která výrazně inklinuje k Dolním Počernicím, slaběji k Hostavicím a nejslaběji k 
Praze 14 jako celku. Nutno je také zmínit, že oblast Jahodnice má svou vlastní identitu, a i když 
dochází k přátelským či komunitními kontaktům mezi obyvateli těchto dvou čtvrtí, jsou komunitní 
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témata v obou čtvrtích odlišná. 
Intenzivní veřejnou rozpravou prochází oblast tzv. Broumarské sever. Obyvatelé nejen Kyjí si i 

pod vlivem prostorové instalace Martina Rajniše zvykli využívat tento prostor pro rekreaci ve vol-
ných chvílích. Místo bylo navštěvováno i v průběhu zimních měsíců, dá se proto očekávat, že na 
začátku nové sezóny o něj bude vzrůstat zájem. Ze strany radnice MČ je otevřenost stran mož-
ných instalací užitných prvků na místě. Otázkou je zastavitelnost onoho území tvořeného dvěma 
oddělenými parcelami v majetku MČ a břehu rybníka v majetku Magistrátu hlavního města Prahy. 
Kyjský občanský klub vystupuje veřejně proti zastavitelnosti území, jenž je ale v tomto smyslu pod-
pořeno územním plánem. Diskutuje se potřeba oddělit širší břeh Kyjského rybníka v této části od 
rušné ulice Broumarská. Možností je více, výstavba bytových domů je jednou z nich. Toto řešení 
ale nejvíce naráží na nesouhlas místní veřejnosti. V minulosti proběhlo veřejné projednání návrhu 
břehů Kyjského rybníka, z něhož lze vycházet. V každém případě je jak obyvateli Kyjí, tak oslo-
venými uživateli veřejného prostoru viděno okolí rybníka jako velmi cenná oblast, které si zaslouží 
uchovat a podpořit. Okolí rybníka je také cílem mnoha sportovních aktivit. Na své západní straně 
je poté poměrně bohatě zásobeno restauračními podniky, z nichž minimálně podnik Erika vyka-
zuje znaky významného komunitního uzlu. U oslovených informátorů se nevyskytl požadavek na 
restaurační služby ve východní části rybníka. Oblast je nutno vidět v souvislosti s celkem Čihadel. 
Otázkou, která se často pojí s přímými dotazováním nad možným rozvojem místa, je zpřístupnění 
Kyjského rybníka od kulturního domu Kyje, přístup ke břehu zde zatím oficiálně není. 
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