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HLOUBĚTÍN, ALOISOV, 
LEHOVEC, HUTĚ

BARBORA BÍROVÁ 

HLOUBĚTÍN

Zažít náměstí v Hloubětíně jinak – reflexe akce

„…vždyť to není žádné náměstí, jak tomu můžete říkat náměstí, vždyť se roz-
hlédněte, jak to tady vypadá…“ (žena 70+)

Sdružení Auto*Mat se zaměřuje dlouhodobě na prosazování lepšího a kva-
litnějšího městského prostředí. Za cíl si klade mimo podpory veřejné, pěší 
a cyklistické dopravy a důrazu na rozumné používání aut také aktivizaci lidí 
směrem k pozitivním proměnám veřejného prostoru. Jednou z akcí, které Au-
to*mat zaštiťuje je i Zažít město jinak. Podrobnosti o historii akce ZMJ nalez-
nete i zde http://zazitmestojinak.cz/.

Letošní ročník byl jubilejním desátým, na Hloubětíně však poprvé. Hlavní 
náplň, tedy zažít nějaké místo jinak, než standardně, se povedlo, což bylo 
i původním záměrem. Na základě rozvíjející se spolupráce s pobočkou Měst-
ské knihovny, která sídlí na náměstí v Hloubětíně, vznikla iniciativa zaměst-
nanců pobočky zapojit se do akce Zažít město jinak, s převázáním s dalšími 
aktivitami od místních obyvatel. O konkrétní podobě obsahu, programu 
a konkrétních aktivitách společně rozhodovali zástupci vícero cílových 
skupin, od maminek s dětmi, přes místní mládež, až po seniory. Program byl 
směřován zejména do venkovních prostor jižní části bývalého Vetiškova ná-
městí a taky do prostor knihovny.

Důležitým poznatkem z organizačního hlediska a taky z reflexí akce od míst-
ních obyvatel jasně vyplynulo, že by bylo mnohem vhodnější akci pořádat na 
jaře. Přípravy akce by mohly začít od nového roku a akce by byla například 
součástí Evropského dne sousedů, jež se koná v květnu. Podnět bude dál pro-
bírán se zástupci sdružení Auto*Mat na evaluační schůzce.

Území na němž se venkovní akce konala je majetkem Magistrátu hlavního 
města Prahy, tudíž jsme o uskutečnění akce jednali jednak s Magistrátem, 
taky s Úřadem městské části, zejména s vedoucí Odboru životního prostředí, 
Markétou Adámkovou. 

Akce proběhla 20. září od 14 hod do 18 hod. V rámci cíle revitalizovat veřej-
ný prostor, kterým se většinou jenom prochází na metro, nebo do obchodu, 
jsme zorganizovali dva workshopy, jeden byl zaměřen na proměnu laviček, 
druhý na úpravu zeleně na náměstí. 

Workshopy a ZMJ

Dlouhodobý zájem místní mládeže o možnost proměny laviček na náměstí – 
například jejich pomalováním – byl během ZMJ splněn. Již dopoledne jsme 
lavičky připravili základním nátěrem, od 14:30 pak probíhalo malování lavi-
ček dětmi a mládeží. Zapojili se samozřejmě i dospělí. Za zapojení se do akce 
děkujeme i terénním pracovníkům Jahody, o.p.s.

Druhý workshop se zaměřil na úpravu zeleně okolo Fugy, byl odstraněn 
plevel a vysázeny nové rostliny. Tady se angažovali zejména dospělí ná-
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vštěvníci ZMJ. Oba workshopy byly realizovány kvůli upozornění na stav 
zdejšího prostoru a jako apel na to, že by bylo vítáno prostor udržovat, 
aby se stalo místem k setkávání. Místní by rovněž ocenili, kdyby se zde 
umístily nové lavičky a t byla zde udržována zeleň v květináčích i v pásu 
okolo Fugy. Do revitalizací se v obou případech zapojili místní obyvate-
lé a poslední měsíc v úpravě zeleně pokračují z vlastní iniciativy. Monito-
rování tyto angažovanosti se budu nadále věnovat.

Program pobočky Městské knihovny

Po celou dobu konání akce byla otevřena pobočka knihovny, v tomto pří-
padě výjimečně v neděli. Návštěvníci měli možnost půjčení a vracení knih 
z fondu Městské knihovny. Taky další program v gesci Městské knihovny, kte-
rý naplnila interaktivní pohádka, se konal venku. Ta byla určena dětskému 
obecenstvu a podobně jako workshopy, poutala pozornost těch, kteří nešli 
cíleně na akci, ale procházeli kolem. Obecně řečeno, program mnohé kolem-

jdoucí zaujal, tím pádem se na akci zdrželi. Z rozhovorů vyplynulo, že pořá-
dání akcí tohoto typu vítají, zároveň byli překvapení, že je možné realizovat 
v tomto prostoru workshopy nebo hrát venku pohádku a podobně. Obecně 
vzato, místní obyvatelé nejsou zvyklí na to, že veřejné prostranství se využívá 
k takovýmto účelům. Když jsme přecházeli v rozhovorech k tomu, že sami 
můžou taky přijít s nápady na realizaci něčeho, co jim v místě jejich bydliště 
chybí, byli spíš zaraženi. Pořád je přítomna spíš role pasivního příjemce..

Místní se zapojili do akce i prostřednictvím přípravy občerstvení. Během ce-
lého odpoledne na náměstí probíhala výměna knih mimo fond knihovny, 
což mělo velký úspěch bez ohledu na to, jestli byli lidé místní, nebo nikoliv. 
V tomto ohledu se ukázalo, že Městská knihovna má pevnou základnu fa-
noušků, kteří se soustředí na akce tohoto typu a nejsou nutně vázání na 
místo, kde se ta která z akcí koná. 
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Debata k H55

V závěru akce Zažít náměstí v Hloubětíně jinak probíhala debata mezi ředite-
lem Prahy 14 kulturní, Davidem Kašparem, zástupkyněmi Městské knihovny 
a obyvateli Hloubětína o možnostech využití komunitně-kulturního centra 
H55 a jeho budoucím programovém schématu. 

Diskuse byla důležitá zejména kvůli smývání hranic abstraktní předsta-
vy o centru H55, jak pro hloubětínskou pobočku Městské knihovny, tak 
pro místní obyvatele. Konkrétní podněty od zúčastněných se soustředili 
na možnosti využití centra H55 v průběhu dopoledne pro matky s dět-
mi, možnosti propojení plánované kavárny s režimem knihovny, která 
najde sídlo v H55 a s tím spojeným provozním režimem zařízení. 

Vycházka po Hloubětíně 

Již v předchozích průběžných zprávách jsme informovali o iniciativě místních 
obyvatel, kteří organizují architektonické a vlastivědné procházky po měst-
ské části Praha 14. Každá z lokalit je velice specifická historií a svébytná sklad-
bou obyvatelstva, tudíž je velice zajímavé přes vycházky rozšiřovat povědomí 
mezi místními a nejen místními obyvateli o jednotlivých čtvrtích Prahy 14..

Vycházka po Hloubětíně cílila právě na informování o historii Starého 
Hloubětína. Byla to zatím první vycházka, kde počet návštěvníků z Pra-
hy 14 převýšil ty z jiných míst..

Při organizaci vycházky jsem pomáhala s poskytnutím kontaktů na místní 

farnost sv. Jiří a taky na architektonické studio. Další z řad vycházek se koná 
opět v Hloubětíně 10. 10. 2015, cílem bude bývalá Bažantnice, tentokrát tedy 
bude vycházka zaměřená přírodovědně. 

Průzkum zájmu o workoutové hřiště na sídlišti Hloubětín

Projednání o možnosti vybudování workoutového hřiště na Lehovci se ko-
nalo během 10. června 2015. Závěr, který zmírnil návaly vypjatých emocí, byl 
takový, že o místě se ještě bude uvažovat. Jako ideální místo se jevilo pro-
stranství při ZŠ Chvaletická, které si přímo nerozpíná mezi paneláky. Jelikož 
se ale do situace ohledně workoutu zapojili petenti a místní obyvatelé, kteří 
jsou součástí zastupitelstva Úřadu městské části, při monitorování situace 
byl zřejmý nerovný mocenský boj. V návaznosti na neúspěšnost návrhu jsem 
byla přizvána k spolupráci s Markétou Adámkovou, vedoucí Odboru život-
ního prostředí k tomu, abych udělala krátký průzkum na sídlišti Hloubětín, 
mezi obyvateli v ulicích Poděbradská a Mochovská o případném zájmu o vy-
budování workoutového hřiště.

Argumenty oslovených je možno shrnout do tří kategorií a to následovně:

•	 Nevyužitelnost workoutového hřiště

Na západní straně sídliště Hloubětín se nachází cvičební prvky, které 
slouží k cvičení venku, taky v části za silnicí Poděbradská je funkční a vy-
užívaný seniorpark, tedy workout pro každého bez ohledu na věk. Místní 
obyvatelé si proto nemyslí, že by workout v místech mezi Mochovskou 
a Poděbradskou ulicí měl využití.

•	 Bezpečnost a klid

Podobně jako na Lehovci byl vyjádřen strach z nebezpečí, které vyplý-
vá představ o tom, kdo bude workout navštěvovat. Do hry tak vstupuje 
i obava z hluku, který by podle dotazovaných obyvatel vybudování hřiště 
doprovázelo. 

•	 Potřeba jiného druhu relaxační zóny 

Byly projeveny rovněž obavy o ztrátu zelené plochy, kterou využívají k re-
kreaci. Zároveň se opakovala vyjádření směřující k potřebě revitalizace 
stávajícího dětského hřiště s rozšířením o hrací prvky.
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LEHOVEC

Využití prázdných prostor v Kardašovské ulici

V předchozí monitorovací zprávě jsem zmiňovala situaci okolo prostoru 
v Kardašovské ulici. Stále absentuje jakýkoliv vnitřní prostor, který by sloužil 
místním obyvatelům k setkávání napříč generacemi. Během letního období 
jsem se spojila s radní pro kulturu, Irenou Kolmanovou, zástupci organizace 
Jahoda, o. p. s. a ředitelkou Domu dětí a mládeže pro Prahu 9, Vladimírou 
Dvořákovou, abychom jsme se vzájemně informovali o možnostech využí-
vání prostor..Místní obyvatelé projevují poptávku po rodinném/mateřském 
centru, využívání prostoru na volnočasové a sportovní účely i po prostorech, 
kde by se mohli setkávat senioři a realizovat zde svůj program. 

Motivace jsou jistě přítomné u všech zainteresovaných stran, realizace se však 
bude odvíjet od finančních možností. Situaci budu i nadále monitorovat.

Monitoring situace k výstavbě domu v Kardašovské ulici

Koncem srpna 2015 bylo Spolkem Bydlení na Lehovci zasláno odmítavé 
stanovisko k výstavbě domu v Kardašovské ulici. Závěrem z komunikace se 
zástupci radnice byla nabídnuta pomoc radního Jiřího Zajace, s uspořádá-
ním diskuse o plánovaných změnách a výstavbě na dotčených parcelách. 
Tím pádem bude zorganizováno setkání zaměřené na vyjasnění požadav-
ků a stanovisek jednotlivých zainteresovaných subjektů a společné hledání 
možností řešení. Diskuse by měla proběhnout za účasti představitelů Spolku 
Bydlení na Lehovci, všech dotčených SVJ, zodpovědných představitelů Prahy 
14, a kompetentních osob ze strany Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy, investora a architekta.

Tento krok může napomoci pochopení jednotlivých stanovisek, zároveň byl 
tento krok motivací k stáhnutí protestní petice.
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ČERNÝ MOST
MICHAL LEHEČKA

Úvod

V letních měsících se sídliště Černý Most dostává do své klidnější provozní 
polohy zejména díky dětským prázdninám a dovoleným. Rytmus lokality je 
rozvolněn, což ale neznamená, že by ustaly i aktivity vážící se ke společenské-
mu životu. Hezké počasí způsobuje, že se obyvatelé, kteří na sídlišti zůstali, 
projevují aktivně ve veřejném prostoru a naplňují zde své volnočasové zájmy. 
V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout zejména rodiče na několika mís-
tech sídliště Černý Most II, kteří si ve vnitroblocích a dalších veřejných 
prostorech sídliště v odpoledních hodinách hrají společně se svými dět-
mi.

V září se provoz sídliště pomalu vrací do běžného provozu, čímž se zinten-
zivňuje i komunikace mezi koordinátorem, místními obyvateli, neziskovými 
organizacemi a místní samosprávou. Z této komunikace vzniklo během po-
sledních tří měsíců několik, dle mého názoru, podařených akcí a dva projek-
ty, které jsou zacíleny na oživení a revitalizaci sídliště. Mimo tyto akce se na 
Černém Mostě konal již devátý ročník festivalu Stop Zevling a také místní 
mutace sousedské akce „Zažít město jinak“ (té se nevěnuji, protože jsem se 
na přípravách nepodílel). 

Zdá se, že zejména na sídlišti Černý Most II se konečně něco děje. Obecně se 
dá říci, že téměř dvouletá spolupráce s místními obyvateli a Prahou 14 kul-
turní zhodnocuje a posunuje nás k velmi zajímavým činnostem a výsledkům. 
V souladu s tímto stavem jsem se v posledních měsících zaměřil zejména na 
okolí Vybíralovy ulice a oblast v blízkosti základní školy Gen. Janouška. Vrs-
tevnatost těchto lokalit se v rámci terénního výzkumu v podstatě každoden-
ně rozšiřuje. Ukazuje se, že Černý Most v sobě pojímá mnoho neslučitelných 

světů a přitom tyto neslučitelné světy dávají dohromady koherentní obraz 
Černého Mostu jako svébytné a podceňované pražské periferie. Černý Most 
jsou paneláky. Černý Most jsou vzpomínky, kultura a poměrně klidné místo 
k životu. Zároveň je ale Černý Most také násilí, kriminalita a chudoba. Každé-
mu obyvateli se v jeho každodenním životě zobrazují ty vrstvy, které jsou pro 
něj důležité. Tímto zvláštně protikladných charakterem černomosteckého 
sídliště se budu zabývat i ve zbývajících šesti měsících projektu „(Po)Známe 
se? Participativní komunitní rozvoj.

Nejdůležitější činnosti a události posledních tří měsíců (červenec–září) se po-
kusím popsat v následujících podkapitolách. 

Vnitroblok Vybíralova – zpráva z participativní procházky

„Co není na Staromáku, na Václaváku, je (pro magistrát, pozn. editora) perife-
rie...“ (Pan E, cca 40 let)

Během léta byla zveřejněna na na-
šich stránkách www.anthropictures.
cz a zároveň rozeslána mezi důležité 
aktéry výzkumná zpráva analyzu-
jící subjektivní vnímání veřejného 
prostoru vnitrobloku vymezeného 
ulicemi Vybíralova, kpt. Stránské-
ho a Bryksova tak, jak jej popisovali 
účastníci zmíněné procházky. Setká-
ní bylo zároveň iniciačním setkáním 
tzv. komunitní skupiny, kterou chce-
me v lokalitě za přispění místní oby-
vatel ustavit v rámci našeho projektu 
podpořeného Nadací rozvoje občan-
ské společnosti. Analýza nevychází 
jen z této samostatné akce, ale také 
z dlouhodobého kontaktu s dalšími místními obyvateli. Ukazuje se, že posto-
je zejména starších občanů k jejich okolí bydliště jsou si velmi podobné a že 
veškeré kvality veřejného prostoru jsou posuzovány z hlediska transparent-
nosti a bezpečnosti. Výsledný dokument je přílohou monitorovací zprávy. 
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Kulturně historický projekt Vybíralka 25

Pan A: „Dvacet pětadvacet let tady bydlíme...“ 

Pan B: (souběžně s panem A): „V listopadu pětadvacet...“

Pan A: (pokračuje): „Když se tady podíváme, co se tady za tu dobu v tom prostoru 
vůbec udělalo? Možná bezbariérový přejezdy na chodníky, ale to je všechno...“

Úvodní citát této podkapitoly mě přiměl k tomu navrhnout spolupracovní-
kům z řad Prahy 14 kulturní, abychom se pokusili k popisovanému výročí 
uspořádat akci či setkání, která by dokázala oslovit obyvatele okolí „Vybíral-
ky.“ Prvotní myšlenka směřovala do roviny sousedských setkání nad his-
torií sídliště, postupně se ale akce díky snaze kolegů z Prahy 14 kulturní 
a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále IPR) rozrostla 
do více jak čtyřicetidenního projektu, který v sobě pojme více než desít-
ku rozmanitých akcí. Největší dík z hlediska příprav však patří místním 
obyvatelům, kteří nás podporují a pomáhají nám se získáváním infor-
mací a materiálů. Více než osmnáctiměsíční komunitní koordinace v loka-
litě okolo „Vybíralky“ tak přináší další plody. Zároveň je důležité, že naše 
vzájemné vztahy jsou nastaveny oboustranně, tedy tak, že obyvatelům 
nabízíme na oplátku něco, co se jich bytostně týká.

Díky aktivitě všech zúčastněných 
v současnosti (od konce září) probí-
há právě před vchodem do ZŠ Vy-
bíralova kulturně-historický projekt, 
který je zhmotněn umístěním mobil-
ní kavárny, jež je otevřena téměř každý den v odpoledních hodinách. Tato 
akce by nemohla vzniknout také bez dlouhodobé spolupráce zástupců 
Městské části Praha 14 a jejich odborů, Prahy 14 kulturní, Institutu plá-
nování a rozvoje hlavního města Prahy a komunitního koordinátora na 
přípravě možnosti participativního projektu, který má za cíl návrh revi-
talizace veřejného prostoru vnitrobloku ve formě koncepční studie. Ten-
to navazující a komplexnější plánovací projekt (pravděpodobně jaro 2016) je 
v současné době v procesu schvalování Radou hlavního města Prahy. O dal-
ším vývoji budeme informovat v příští monitorovací zprávě.

Současný projekt „Vybíralka 25“ svým zaměřením cílí na zhodnocení 
živé místní historie místa, zachycení lokálních identit a paměti a také 
na sběr archivních materiálů. Souhrnný a průběžně aktualizovaný pro-
gram můžete zhlédnout na facebookové stránce: 
https://www.facebook.com/vybiralka25?fref=ts

Mobilní kavárna byla zprovozněna až 29. 9., proto budu v následujícím textu 
informovat a zhodnocovat pouze přípravu a dvě akce, které zde na přelomu 
září a října proběhly.

25. 9.  Brigáda – úklid veřejného prostoru před ZŠ Vybíralova

Tato brigáda proběhla svépomocně 25. 9. v prostoru amfiteátru před ZŠ Vybíra-
lova za účasti pracovníků IPR, Prahy 14 kulturní a Neposedy, o.p.s. Cílem tohoto 
úklidu bylo – mimo snahy vyčistit místo pro provoz kavárny – upozornit na 
nadcházející projekt a jeho program, který poběží minimálně do konce října.

29. 9.  Sousedské vaření s Youth Included

První zatěžkávací zkouškou mobilní kavárny a zároveň první skutečnou akcí 
na Vybíralce 25 bylo sousedské vaření zajištěné místní buňkou progresivní 
neziskové organizace Youth Included, které tentokrát přineslo speciality ze-
jména východoslovanské kuchyně. Akce se zúčastnilo zhruba 15 osob jak 
z Černého Mostu, tak i vzdálenějšího okolí. Už během této prvotní akce se 
ukázalo, že takové intervence do veřejného prostoru mají smysl, neboť 
se podařilo zastavit a přizvat i několik kolemjdoucích.

1. 10.  Sousedské setkání nad fotografiemi

„To sídliště stálo od roku 1989 a nebylo připojeno na kotelnu. Pak se kotelna do-
dělala, ne tahle, co je Plechárna, ale ta ve předu (u autobusové zastávky Dole-
žalova, pozn. editora), ale zase nesplňovala nějaký hlukový normy, takže se to 
pořád oddalovalo, takže z jara se kolaudovalo a lidi se sem stěhovali v listopadu 
1990.“ (Pan D, 50+)

„Pak se zved‘ tehdejší primátor a řekl „je to jednoduchý patnáctýho listopadu se 
budou stěhovat a tím to jednání v podstatě skočilo“ (Pan F, 50+)

„Já si vzpomínám, že když jsme se sem stěhovali, tak nejezdily výtahy. Do šestýho 
patra bylo nastěhovat věci nadlidský úsilí.“ (Paní A, 50+)
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Akce se konala 1. 10., což je sice mimo vymezené období monitorovací zprá-
vy, nicméně jde o jeden den přesahu, tudíž informaci podáváme již v této 
zprávě. Setkání vzniklo z popudu komunitního koordinátora právě kvůli 
skutečnosti pětadvacátého výročí nastěhování obyvatel na sídliště. Během 
konce srpna a prakticky celého září jsem tak sondoval možnost účasti míst-
ních pamětníků. Zároveň jsem od nich sbíral archivní materiály a historické 
fotografie, které se následně staly pomůckami pro výsledné sousedské se-
tkání. Mimo deseti místních pamětníků byli na setkání přítomni také radní 
Irena Kolmanová, zástupci Prahy 14 kulturní a pracovníci Institutu plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy jako pozorovatelé. Během moderované dis-
kuse, která trvala zhruba 90 minut, jsme prodiskutovali mnohé vzpo-
mínky s dosavadního života na sídlišti. Dozvěděli jsme se tak zajímavé 
informace o „nejistém osudu“ sídliště vznikajícího na pozadí politické 
transformace spojené s rokem 1989 či o původu některých stromů vysa-
zených v prostoru sídliště. Tyto informace budou v následujících měsících 
zpracovány do „banky“ informací, která by měla být k dalšímu využití pro pří-
padné další rozvojové projekty v lokalitě. Zároveň chceme tato setkání opa-
kovat a navázat tak na sebe další pamětníky. Všem aktivním pamětníkům 
patří naše díky za účast a informace, které bychom jinak těžko zjistili.

Příprava participativního fotoprojektu „Černobílý Most?“

Participativní fotografický projekt „Černobílý Most?“ se stal doplňkem pro-
gramu kulturního projektu Vybíralka 25, nicméně primárně svým zaměřením 
směřuje do trochu jiné roviny, neboť je součástí našeho grantového projektu 
„(Po)Známe se? Participativní komunitní rozvoj“ realizovaného Zahradou, o. 
p. s., jehož cílem je aktivizace občanské společnosti.

Hlavní důraz akce je kladen na každodennost, a to v sociálním, kulturním, 
urbanistickém i environmentálním smyslu. 

Projektu se zúčastnilo celkem 24 osob (z toho 13 dospělých a 11 účast-
níků z rad dětí a mládeže), jimž patří velký dík za jejich obětovaný čas. 
Během září měli tito účastníci prostor a čas na focení jednorázovými fotoa-
paráty. Z nafocených filmů jsme následně vybrali, dle našeho názoru, nejvíce 
vypovídající fotografie, jež můžete od 6. 10. nahlédnout na různých místech 
zdejšího vnitrobloku.
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Účastníkům jsme nechali naprostou volnost, důležité pro nás bylo za-
chycení toho, co přišlo jednotlivým obyvatelům důležité na Černém 
Mostě vizuálně zvěčnit. 

V souladu s tím, co se píše v úvodu kapitoly o Černém Mostě – „Čerňák“ je 
místem, které v sobě nese plno vnitřních problémů, protikladů a napětí, i na 
to má výstava upozornit. Svébytnost lokality zároveň vede ke vzniku mno-
ha negativních mýtů, jež jsou Černému Mostu připisovány zejména zvenčí. 
Mnoho takových stereotypů bohužel přebírají i někteří zdejší obyvatelé. Re-
alita je však daleko vrstevnatější, běžný život na Černém Mostě nijak zásad-
ně nevybočuje z celopražského průměru. Název výstavy proto odkazuje 
k tomu, že zprostředkováním pohledu místních obyvatel chceme na-
bourat stereotyp, který „Čerňák“ vykresluje jako „periferii periferie“, jež 
je často vnímána „černobíle.“ Právě proto jsou všechny fotografické vý-
stupy v prostém černobílém provedení. Jsme přesvědčeni, že vystavené 
fotografie odhalí daleko víc, než jen dvoubarevné spektrum. 

Obecně chceme ukázat, že jsou sídliště a život v nich (a o Černém Mostě to 
v pražském kontextu platí dvojnásob) v mnoha ohledech vnímána schema-

ticky. Tím nemá být řečeno, že si nejsme vědomi sídlištních problémů, na-
opak o nich chceme rozpoutat alespoň rámcovou diskusi založenou na zpro-
středkování těchto problémů místními obyvateli, kteří se projektu zúčastnili.

Místa, kde budou fotografie umístěny: 

1. Prostor u mobilní kavárny Vybíralka 25

2. Věšáky na prádlo u panelového bloku Bryksova 946–950

3. Věšáky na prádlo u panelového bloku Vybíralova 970–976

Výstava probíhá ve dnech 6. 10. – 20. 10. 2015. O průběhu vernisáže a ohlasu 
čtrnáctidenní výstavy budeme informovat v příští monitorovací zprávě.

4. setkání pracovní skupiny Plechárna

Pravidelně konané setkání zástupců místní samosprávy a předse-
dů Společenství vlastníků jednotek (dále SVJ) z okolí Plechárny se po 
prázdninové odmlce uskutečnilo 10. 9. na Úřadu městské části Praha 14. 
Na pozvání radní Kolmanové se jej zúčastnili: paní Melicharová, pánové 
Jirman a Šíma za SVJ, David Kašpar a Monika Hillebrandová za Prahu 14 
kulturní a komunitní koordinátor Michal Lehečka za projekt (Po)Známe 
se? Participativní komunitní rozvoj. Z původního zaměření na Plechárnu 
a její problematický provoz se témata tohoto pracovního uskupení během 
opakovaných setkání přesunula i k jiným lokálním tématům, která vyplývají 
z každodenního života na Černém Mostě. Obecně se dá po čtyřech schůz-
kách konstatovat, že opakovaná setkání a snaha o kompromisní řešení 
opět posunula komunikaci mezi městskou částí a jejími obyvateli o kus 
dále.

Během tohoto setkání byli místní předsedové seznámeni s: 

•	 rámcovými provozními řády Plechárny i skejtparku, neboť tento bod byl 
na předchozích schůzkách vždy odkládán

•	 průběhem realizace festivalu Stop Zevling se snahou o co největší op-
timalizaci provozu a umenšení problémů, které tím obyvatelům okolí 
vznikají (orientace pódia a reproduktorů, přítomnost strážníků městské 
policie apod.)
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•	 s plánem na realizaci kulturně-historického projektu Vybíralka 25, záro-
veň byli zúčastnění požádání o pomoc s realizací a získáváním dobových 
materiálů a fotografií

Zároveň byly vzneseny zejména tyto dotazy, a to konkrétně na:

•	 celkové náklady na realizaci rekonstrukce volnočasového centra Plechárna

•	 řešení situace na křižovatce ulic Bryksovy a Arnošta Valenty (přecházení 
dětí bez přechodu)

•	 obsazení lokality městským strážníkem i v pozdně odpoledních a večer-
ních hodinách

•	 instalaci snížených osvětlení na místní přechody pro chodce

Všechny tyto požadavky jsou k dalšímu řešení na příští pravidelné, tentokrát 
říjnové, schůzce.

Ohlas festivalu Stop Zevling

„Je to kravál..., ale je to jen jednou za rok.“ (pan C, 50+)

Letošní, již devátý ročník festivalu Stop Zevling jako obvykle na dva dny oživil 
dolní část sídliště Černý Most II v okolí Plechárny a hřiště při ZŠ Vybíralova. Na 
akci jsem osobně nebyl přítomen, proto zde přináším jen zhodnocení zpětné 
vazby, kterou jsem během týdne po konání festivalu od místních obyvatel 
dostal. Obecně se dá říci, že festival má v lokalitě dobré jméno zejména 
kvůli tomu, že jeho pořadatel je zde velmi dobře známým „domorod-
cem“. Právě proto asi mnoho obyvatel jednou do roku takzvaně „přivře 
oči“ nad jevy, které bývají během jiných akcí problematické (zejména 
hlukové znečištění). Jako dílčí problémy se ukázaly zejména:

•	 program zaměřený zejména na mladší občany

•	 hluk až do 22 hodiny (obecně vnímáno do 20 hodiny jako únosné, dále 
jako problematické).

Sousedské vaření s Youth Included

Jak bylo avizováno v minulé zprávě, uspořádali jsme – ve spolupráci s místní 
buňkou mládežnické organizace pro imigranty Youth Included – sousedské 
vaření zaměřené na romskou kuchyni. Tato akce se uskutečnila v Doležalo-
vě ulici na Černém Mostě v sobotu 28. 8. Akci jsme domlouvali s místní-
mi romskými obyvateli, kteří byli ochotni se zapojit do plánování akce 
a připravit několik jídel z romského tradičního jídelníčku. Na akci jste 
tak mohli ochutnat například „holubky“ nebo vynikající „pišot“. Odpo-
ledního setkání, které zajímavým způsobem oživilo poměrně zanedba-
ný veřejný prostor v této lokalitě, se zúčastnilo zhruba 50–60 účastníků 
jak z blízkého, tak vzdálenějšího okolí. 

V obecné rovině akce poukázala na následující skutečnosti:

•	 aktivní přístup zdejších romských obyvatel a snahu se zapojit do akcí spo-
jených s rozvojem komunity, což si, dle našeho názoru, zaslouží náležitou 
podporu (předáme sociálnímu odboru).

•	 nevyhovující veřejný prostor v okolí ulic Vašátkova a Doležalova, který 
místním obyvatelům zejména v letních měsících neposkytuje příliš mož-
ností na venkovní aktivity (matky s dětmi zde běžně sedí na schodištích 
při zadních vchodech do budovy, nebo na poklopu místní sítě kolektorů).
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Spolupráce s Jahodou na projektu Streetwork and Fun

V rámci rozšíření svých terénních aktivit jsem na konci června začal spolu-
pracovat s Jahodou o. p. s. na animačním programu pro mládež ve veřejném 
prostoru Streetwork and Fun, který finančně podpořil Úřad městské části Pra-
ha 14 a Ministerstvo vnitra České republiky. Hlavním účelem tohoto pro-
gramu je snaha docházet za dětmi přímo do terénu a pomocí různých 
aktivit a her naplňovat jejich volný čas. Po třech měsících fungování pro-
jektu je možno říci, že program má velmi zajímavé výsledky. Koncepčně se 
daří pracovat s dětmi zejména ve dvou lokalitách. Monitoringem veřejno-
prostorových aktivit dětí v ulicích Černého Mostu jsme rovněž zjistili, že míst-
ní rodiče zejména z řad romského etnika mají v poslední době ve zvyku trávit 
odpolední volný čas společnými hrami s dětmi, což některé sídlištní lokality 
velice oživuje a tyto aktivity by si jistě zasloužily další podporu.
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HOSTAVICE, JAHODNICE, 
KYJE

LUKÁŠ HANUS

Letní měsíce jsou dobou, kdy je možné se naplno věnovat svým rodinám 
a trochu zpomalit dynamické pracovní a životní tempo. Život se proto čas-
to přesunuje do rekreačních oblastí a k vodě, a do velké míry mizí z veřej-
ného prostoru města. Letošní léto bylo velmi horké, což se podepsalo i na 
komunitních aktivitách v lokálních prostředích. Platí to především pro ob-
last Kyjí, která žila nerušeným životem, kde místní kulturní aktivity doplňoval 
především Kulturní dům Kyje a zde působící organizace Neposeda. Ja-
hodnice žila v posledních týdnech před prázdninami zřízením nového 
Sousedského centra. Bylo ukončeno výběrové řízení a naplno mohla začít 
rekonstrukce objektu, jehož předpokládané otevření je 10. října tohoto roku. 
Doplní tak především nabídku blízkého Sokola, a to kulturně-společenským 
programem. Nejbouřlivější rozvoj rekreační infrastruktury, stejně jako veřej-
né diskuse, se v průběhu léta odehrával v Hostavicích. Na konci září byla do-
končena rekonstrukce parku Pilská. Souběžně probíhá komunitní diskuse 
o využití kavárny, která by měla v areálu vzniknout. Druhým momentem byla 
snaha o revitalizaci náměstí Zdeňky Braunerové. Pracovní skupina sesta-
vená z obyvatel Hostavic a zástupců ÚMČ Praha 14 dospěla ke konsensuál-
nímu názoru, jenž bude sloužit jako základ pro veřejné projednání možných 
úprav. Do poslední čtvrtiny roku 2015 vstupují tyto tři části Prahy 14 s výzvou 
jak využít nová místa pro setkávání. Všechna čekají na to, až je místní obyva-
telé naplní obsahem. 

Sympatickým rysem občanské aktivity je vytvoření nové platformy s názvem 
Komunita občanů Prahy 14. Jejími zakladateli a organizátory jsou mladí vyso-
koškoláci se zkušeností ze studentského zastupitelstva Prahy 14. Jejich cílem je 
zjistit, co trápí občany Prahy 14 a následně na to zareagovat. V současnosti mají 

v plánu definovat veřejný zájem pomocí anket a dotazníků, které si sami při-
pravují a šíří. Bohužel zatím není možné zhodnotit jejich metody, kterými chtějí 
veřejný zájem definovat a zastupovat, jelikož takové materiály nejsou k dispo-
zici. Zástupci iniciativy čekají na formalizaci spolku do podoby platformy SNOP 
(Sdružení nezávislých občanů Prahy). V současnosti se jedná o neziskovou akti-
vitu, která funguje na facebookovém profilu s totožným názvem. 

HOSTAVICE

Vývoj situace kolem iniciativy za sportoviště na náměstí Zdeňky Brau-
nerové

Krátce připomenu vývoj v celé kauze. V průběhu května připravila skupi-
na obyvatel petiční výzvu za vytvoření několika sportovišť na náměstí Z. B. 
S touto peticí ostře nesouhlasili obyvatelé okolního náměstí. Oba dva tábory 
se individuálně obrátily na radnici Prahy 14. Komunikace mezi oběma sou-
sedskými iniciativami nepřinášela dohodu o novém způsobu využití náměs-
tí. Do situace vstupuje komunitní koordinátor, setkává se s oběma stranami 
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a zástupci radnice. Zástupci obou iniciativ jsou pozváni na setkání se staros-
tou zatím individuálně. Je domluvena společná pracovní skupina, jejíž 
cílem je společně vytvořit návrh, který by vyhovoval oběma táborům. 

První schůze pracovní skupiny se nesla v rovině vysvětlení si vzájem-
ných motivací obou skupin obyvatel Hostavic. Bylo nejen definováno, co 
zájmové skupiny chtějí, ale především co naopak nebylo smyslem jejich vý-
zvy. Vzájemné vyjasnění pozic uklidnilo atmosféru. Již na tomto prvním se-
tkání se podařilo dosáhnout jisté shody na tom, jakou náplň by mělo náměstí 
mít, v čem jsou jeho aktuální slabiny. Tento soubor názorů a dohod umožnil 
odboru životního prostředí Prahy 14 (vedoucí Markéta Adámková), aby vy-
tvořilo návrh úprav. Ten se týkal dvou oblastí: 

1. Samotného náměstní Zdeňky Braunerové ve všech jeho částech 
mimo okolní komunikace

2. Dvou možných cest zhruba od křižovatky Minaříkovy a Jansovy uli-
ce do parku Pilská

Bezpečnější cesta do parku Pilská byla především záložním plánem. 
Současně totiž vyjednává starosta Radek Vondra o využití prostoru na sever-
ním konci ulic Osetá a Vidlák. Pozemek patří soukromému vlastníkovi, který 
při prvním kontaktu nevyloučil propůjčení části pozemku do správy městské 
části. Konkrétní dohoda ale nepadla, a proto se jako záložní plán pro umož-
nění bezpečného dosažení volnočasové sportovní plochy pro děti vytvořil 
návrh lepší prostupnosti do parku Pilská. 

Druhá schůze pracovní skupiny již proběhla nad vypracovanými návrhy 
Markéty Adámkové. Úprava náměstí byla přijata prakticky bez námitek. 
Obsahovala především tyto úpravy: 

•	 Doplnění listnatých stromů ve východní části

•	 Doplnění jehličnatého stromu v severním cípu náměstní u křižovat-
ky pěších cest (vánoční strom s osvětlením z blízké lampy)

•	 Úprava travnatého povrchu v západní části, tak aby na něm hladce 
klouzal fotbalový míč a byl bezpečný pro pohyb dětí, doplnění keřů 
po obvodu náměstí zamezujících přímý vstup do vozovky
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Z návrhů na úpravy bezpečnější cesty do parku Pilská byla pracovní skupinou 
vybrána trasa: Minaříkova ulice, ulice Vidlák, přes hřiště Vidlák, skrze úzkou 
uličku mezi hřištěm a Pilskou ulicí, vytvoření nového přechodu v ulici Pilská 
v ústí úzké uličky. 

Tyto návrhy šly do veřejného projednání dne 30. 9. od 18 hodin na ná-
městí Zdeňky Braunerové. Tímto projednáním byl mimo jiné naplněn ideál 
kvalitního participativního navrhování úprav veřejného prostoru s veřejností, 
které do něho mohla vstoupit na více úrovních a ovlivnit ho. 

Veřejné projednání revitalizace náměstí Zdeňky Braunerové 

Poslední kolo připomínek veřejnosti 
k vypracovanému návrhu pracovní 
skupinou proběhlo v rámci veřej-
ného projednání přímo na náměstí 
Zdeňky Braunerové. Po zapracování 
připomínek a nápadů, které pad-
ly přímo na místě se ÚMČ Praha 14 
pustí do revitalizace jak náměstí, 
tak cesty mezi náměstním a parkem 
v Pilské ulici. 

Setkání se zúčastnilo zhruba 30 dospělých a 10 dětí. Ze zástupců radnice 
zde byl starosta Radek Vondra a radní pro dopravu Ilona Picková. Prezentaci 
vedla vedoucí odboru životního prostředí Markéta Adámková. Velmi stručně 
lze konstatovat, že oba návrhy rekonstrukce byly přijaty. Diskuse se ved-
la ohledně parkování na okruhu kolem náměstí. Objevily se názory, že zde 
parkující auta zpomalují dopravu a tím zvyšují bezpečnost chodců. Protiná-
zorem byla horší prostupnost tohoto prostoru, kde nejsou kvalitní chodníky, 
což ve výsledku znamená dělení se o komunikaci s automobily. Další návrhy:

•	 návrh na zmenšení parkové plochy na úkor parkování nenašel podporu

•	 diskutovalo se o instalaci prvků typu „prolézačka“ pro menší děti, vícemé-
ně se ale diskutující shodli na tom, že park Vidlák nabízí dostatečné vyžití 
v tomto směru – diskuse může být o drobnějších prvcích typu houpačka, 
nikoliv ale o horolezecké stěně

•	 padl návrh na instalaci dvou pilotů na natažení sítě pro volejbal či nohej-
bal, starosta se mu nebrání, jeho realizaci by ale nechal až na dobu, kdy si 
obyvatelé na rekonstruované náměstí zvyknou 

•	 padla obava, zda je 8 sečí travnaté plochy ročně dostatečné – obyvatel 
náměstí pan MUDr. Zítek se nabídl, že bude plochu pravidelně sekat, když 
mu radnice proplatí náklady a zajistí techniku – starosta souhlasil

•	 byla navržena instalace retardéru do ulice Minaříkova, tak aby se děti 
zastavily, pokud se jim rozjede tříkolka směrem z mírného kopce (návrh 
bude dále vyjednáván)

Závěry z celého průběhu jednání zveřejní ÚMČ Praha 14 v následujících 
týdnech. Realizace úprav by mohla začít na podzim roku 2015, dokon-
čení zhruba v létě 2016. 

Dovolil bych si ještě krátké zhodno-
cení celé anabáze, jelikož se zdá, že se 
obyvatelé Hostavic především v části 
Uniqa na většině otázek domluvili. 
ÚMČ Praha 14 následně ústy starosty 
Vondry dal veřejné záruky za realizaci 
domluveného plánu. Řešení celé si-
tuace započalo jednou z posledních 
možností, kterou v mají občané v ru-
kou při řešení problémů – peticí. Uka-
zuje se, že je tento silový nástroj sice 
funkční metodou jak vyvolat veřejnou (sousedskou) diskusi, nicméně přináší 
mnohá úskalí. Byla tak zpočátku, symbolicky řečeno, vykopána propast, kte-
rou se naštěstí podařilo opět překlenout, nicméně za cenu vysokého nasazení 
občanů a zbytečného stresu. Pro definování komunitních potřeb je potřeba 
dlouhodobého komunitního plánování, které do procesu zahrne všechny zá-
jmové skupiny, takže nikdo se svým názorem nezůstane stranou. Této činnosti 
se věnuje tým komunitních koordinátorů. Výhodou tohoto přístupu je pre-
vence konfliktů a nedorozumění. Jasným benefitem potom možnost plánovat 
i do budoucna společné projekty pro rozvoj města. Je třeba předcházet kon-
fliktům, a to se stane právě tak, že najdeme nástroj pro pravidelnou a dlouho-
dobou diskusi o potřebách obyvatel obce s apelem na jejich angažmá v řešení. 
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Komunitní kavárna v parku Pilská

10. října 2015 bude otevřen nově zrekonstruovaný park Pilská (detaily 
v předchozí monitorovací zprávě). Park by měl kromě mnoha venkovních 
atrakcí jako senior fitness park, dětské hřiště či oplocené hřiště na mí-
čové hry, nabídnout také jistý druh restauračního servisu. Jinými slovy, 
místo k dalšímu setkávání a relaxování v bezpečném prostoru s občerstve-
ním. Logickým doplněním parku by v tomto smyslu mohla být kavárna či 
sousedský klub provozovaný komerčním, neziskovým či komunitním pro-
vozovatelem. Po jistém druhu důstojné kavárny volají obyvatelé Hostavic již 
dlouho. Je sympatickým rysem Hummer Dakar baru, že v posledních týdnech 
přehodnotil koncept své restaurace a vyšel vstříc artikulované komunitní po-
ptávce po nekuřácké restauraci, v níž by mohly být kromě mnoha jiných sku-
pin návštěvníků spokojeny i rodiny s dětmi. 

ÚMČ Praha 14 počítalo s vystavěním kavárenského provozu už v základ-
ním projektu rekonstrukce parku. Stojí zde fundament se všemi inženýr-
skými sítěmi potřebnými k poměrně snadnému vystavění objektu kavárny. 
Prostředky na její stavbu mohou být uvolněny ve chvíli, kdy se najde pro-
vozovatel. ÚMČ Praha 14 proto požádalo komunitního koordinátora, aby se 
také pokusil najít vhodného provozovatele. Situace je stále otevřená a zájemci 
se mohou přihlásit jak na radnici, tak 
koordinátorovi. Pokud bude vybrán 
provozovatel, pak je realistický od-
had předání zkolaudovaného pro-
storu začátek podzimu 2016.

Stejně jako v případě Sousedského 
centra Jahodnice také zde zvolilo 
město přístup, který má vytvořit pro-
gram kavárny tzv. „zdola“. Program 
se bude odvíjet od přání občanů 
a od činností, kterým se nedostává 
místo. Z tohoto důvodu bude pro-
bíhat 10. října 2015 diskuse na téma 
využití kavárny pro potřeby obyvatel 
Hostavic. Souběžně probíhá dlouho-
dobý výzkum komunitních potřeb 
ve vztahu ke kavárně. Dovolím si shr-
nout dosavadní výsledky výzkumu: 

•	 Hostavicím donedávna chyběl nekuřácký restaurační podnik s dět-
ským koutkem (nyní tento servis nabízí Hummer Dakar bar)

•	 Park otevřený už od brzkého rána (otázka odpovědnosti za vstup ve-
řejnosti)

•	 Kavárna by měla nabízet alkoholické soft drinks (pivo, víno) – očeká-
vatelná poptávka od jisté části sportovců využívající blízké hřiště

•	 Potenciál v napojení na cyklistickou stezku

•	 Provozní řád by měl být upraven na základě spoluúčasti obyvatel Hostavic

• slavnostní otevření
• procházka parkem s Ing. arch. Davidem Damaškou
• diskuse o využití budoucí kavárny

PARK PILSKÁ 
SE OTEVÍRÁ LIDEM 
10. října ve 14.30 hodin

Pro zájemce je připravena  
vlastivědná procházka po Hostavicích,  

sraz ve 14 hodin v parku Vidlák
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•	 Kavárna by měla mít kulturně – sportovně – komunitní program 
s nízkoprahovým vstupem sousedů do programu (bazárky, blešáky, sou-
sedské dny atd.)

•	 Prostor by měl být variabilní, aby zde bylo možné dělat celou škálu aktivit

•	 Otázkou je zimní provoz – rentabilní? 

•	 Není důležité, zda bude provozovatel komerční, neziskový nebo komu-
nitní, ale musí garantovat program kavárny, aby se stala živým mís-
tem setkávání

Další výsledky poskytne veřejná diskuse spojená s otevřením parku Pilská. 

JAHODNICE

Letní období umožnilo učinit rozhovory s několika předsedy SVJ v objek-
tech stavěných na východě Jahodnice investorem Skanska. Dle hrubých 
měření je zhruba jedna třetina bytů v pronájmu. Nájemníci víceméně fluktuují. 
O problémech s kvalitou stavby bylo řečeno již mnohé. Nejsem si ale jist, zda 
pozornosti neuniklo, že probíhající stavba další etapy bytových domů zce-
la odřízla obyvatele od vstupu do východní části prostoru přiléhajícího 
k domům. V této části je volná nekultivovaná krajina umožňující volný pohyb 
lidí i psů. Chovatelé psů musí obejít celý blok domů z jedné či druhé strany, 
což málokterý pes při svém venčení vydrží. Pominu diskusi o tom, že by mělo 
být samozřejmostí po svém psu uklízet a dovolím si konstatovat, že i tento fakt 
přispívá k znečištění místního veřejného prostoru kolem ulice U Hostavického 
potoka. Zcela odříznuté je potom i dětské hřiště Jahodnice. Při jakémkoliv řeše-
ní neuklizených psích exkrementech by měl být brán tento fakt v potaz. 

Negativa a rizika si obyvatelé spojují především s drobnou krimina-
litou, která se zde vyskytuje poměrně často. Tématizována je ubytovna 

v Lomnické ulici jako potencionální riziko, souvislost lze ale těžko dohledat. 
Nutno dodat, že například dle měření Centra aplikované antropologie a te-
rénního výzkumu v Plzni jsou při subjektivních pocitech bezpečí ubytovny 
často zmiňovány. Kriminální záznamy tomu ale nijak neodpovídají. 

Internetové portály Sousede.cz a webové stránky zakládané jednotlivými SVJ 
velkokapacitních bytových domů v resortu Skanska vykazují známky snahy 
o sousedskou spolupráci. Dle četnosti postů na těchto massage boardech to 
ale vypadá, že k prohlubování vztahů buď nedochází, nebo k němu nejsou 
využívány virtuální aplikace. 

Sousedské centrum Jahodnice

Klíčovým bodem dalšího komunitního rozvoje by se mohlo stát nové kultur-
ně-společenské centrum v Baštýřské ulici. Provozovatel v podobě neziskové 
organizace Neposeda nabízí široký program zaměřený na rodiče s dětmi, děti 
samotné, ale také na seniory a setkávání dospělých. Provozovatel garantu-
je, že část programu bude vyhrazena pro místní i přespolní aktivní obyvate-
le. V centru je tak možné pořádat vlastní akce, nebo se rovnou domluvit na 
dlouhodobější spolupráci. 

Mezi hlavní poskytované služby bude patřit: 

•	 aktivity pro seniory – vzdělávací činnosti (semináře, dokumenty), 

•	 aktivizační činnosti (trénink paměti, tvořivé dílny), 

•	 pohádkové zastavení – čtení pohádky proložené pohybovými i vý-
tvarnými činnostmi, 

•	 herna – prostor na hraní pro děti a jejich doprovod, 
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•	 angličtina – individuální i skupinová forma, 

•	 deskové hry – hraní různých deskových her pro všechny od základní 
školy po seniory, 

•	 tatínkové čtou dětem – čtení pohádek jedním z tatínků, 

•	 sousedské snídaně – posezení u občerstvení se skupinou lidí stejné-
ho věku a mnoho dalších. 

Více na http://neposeda.org/jahodnice

K zjištění toho, o co by měli obyvatelé Jahodnice a Hostavic v soused-
ském centru zájem proběhl sociální výzkum. Jednak formou několika 
desítek hloubkových rozhovorů s obyvateli těchto čtvrtí, za druhé po-
mocí krátkého dotazníčku s otevřenou a uzavřenou otázkou. Výsledky 
jsou shrnuty v samostatné analýze, která vyšla v polovině října. Krátce lze 
shrnout, že jedna z největších poptávek je po programu pro školní děti. V Ja-
hodnici není základní škola, děti proto dojíždí a v odpoledních hodinách ne-
nachází organizovaný volnočasový program. Mnohokrát bylo v souvislosti 
s dětmi zmíněno, že je třeba vytvořit denní hernu, kde si budou moci děti 
hrát a rodiče dozorovat. To také souvisí s jistým komfortem pro rodiče. Sa-
mozřejmě bylo zmiňováno nekuřácké prostředí, které by ale mělo nabízet 
jinde běžný sortiment alko i nealko nápojů tak, aby si dospělí mohli rela-
xovat, jak jsou zvyklí. Jednotícím prvkem všech promluv bylo propojování 
jednotlivých aktivit do sebe – dětské hry s relaxační či pracovní činností 

rodičů, osvětovou činnost s vyloženě volnočasovou, a to vše na jednom mís-
tě ve vícegeneračním kolektivu. Nevyužitá šance by pak byla viděna jako 
multifunkční prostor zaměřený pouze na jednu věkovou či zájmovou skupi-
nu. Zmíněna byla také aktivní spolupráce se seniory, kteří by měli zájem 
navázat vztahy s dětmi. Prostor by měl nabízet moment překvapení, neotře-
losti a vyhýbat se stereotypům v tvorbě programu pro jednotlivé skupiny. 
Na závěr lze z velmi konkrétní poptávky zmínit zřízení domácí kutilské dílny 
pro dospělé i děti. Centrum bylo viděno také jako místo pro společné muzi-
círování, diskuse o hudbě a vzájemné inspiraci v tomto směru. Více v samo-
statné analýze na:
http://www.anthropictures.cz/lokalni-komunitni-rozvoj/

KYJE

V letních měsících pravidelně ustává činnost jak místní základní školy, tak 
Kulturního domu Kyje. Stejně tak i kyjská farnost nabízí program pro své 
členy především mimo Prahu. Kulturní dům v létě na několik týdnů ožil 
příměstským táborem pro děti zejména z Černého Mostu. Program zajis-
tila organizace Neposeda o. p. s. Nikoliv všechny děti dosáhnou na možnost 
účastnit se delšího pobytu na nějakém dětském táboře mimo město. Také 
pro ně je zde zřízena tato služba, která má odlehčit rodičům a dětem připravit 
nevšední zážitek na léto. Letní režim s čerpáním dovolených zažil také úřad 
městské části. Hlavní sledované kauzy se proto nijak dramaticky neposunuly 
a budeme čekat vývoj podzimu tohoto roku. 

Ve všech třech mikroregionech probíhá monitoring komunitních kolek-
tivů a diskuse s aktivními občany. Společně bychom se v průběhu listopa-
du 2015 rádi dostali k zřízení „lokálních skupin“ – diskusního sousedského 
panelu. Cílem tohoto panelu je pravidelné setkání aktivních sousedů z růz-
ných částí mikroregionů. Toto těleso umožní dlouhodobě a řízeně diskuto-
vat o možnostech rozvoje městské části s přímou účastí obyvatel Prahy 14. 
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V tomto procesu bude vytvořena interaktivní mapa Prahy 14, v níž budou 
zaneseny nejdůležitější body veřejné diskuse. Od rekonstrukcí parků či břehů 
rybníka, až po kulturní akce na sousedském základě (Sousedské dny, kolek-
tivní běhání atd.). Využívat budeme aplikaci www.lepsimisto.cz. Ta umož-
ňuje nejen diskutovat mezi sousedy navzájem, ale také nabízí možnost 
pomoci městské části s její správou a udržováním v přijatelném stavu. 


