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Úvod 

Další setkání Komunitní skupiny pro oblast Hloubětín a Aloisov se uskutečnilo 15. 

února od 17:30 v pobočce Městské knihovny v Poděbradské ulici. Tentokrát se nás 

sešlo dohromady patnáct a diskuse byla zacílena zejména na kulturní rozvoj této 

lokality. Narazili jsme ale i na témata z jiných oblastí, čemuž se budu věnovat dále, 

ve shrnutí hlavních tezí debaty. 

Jelikož se všichni přítomní vzájemně neznali, v úvodu setkání se každý z přítomných 

představil. Protože hlavní téma setkání bylo zacíleno na kulturu, byla zde přítomná 

radní pro kulturu, Irena Kolmanová, Tereza Němečková za p. o. Praha 14 kulturní a 

Marta Pilníková za pobočku Městské knihovny.  

 

 

 

Shrnutí diskuse 

 Jako první byly představeny plány Úřadu městské části v oblasti kultury.  

V letošním roce je v Hloubětíně plánováno letní kino, které by mělo 

fungovat během čtyř červencových večerů. Promítnuty by měli bít české 

filmy a kinobus, z něhož se promítá, bude umístěn pravděpodobně v jižní 

části bývalého Vetiškova náměstí.  

 Druhou plánovanou akcí jsou Vánoce na Hloubětíně 2016, jde o jednodenní 

akci, která by byla soustředěná opět do prostranství náměstí.  Akce vychází 

z předešlých let, kdy se akce tohoto typu díky p. o. Praha 14 kulturní konala 
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pod záštitou  ÚMČ při stanici metra Rajská zahrada. Součástí Vánoc 2016 

v Hloubětíně budou i tvořivé dílny, živý betlém se zvířaty, hudební 

doprovod či malé občerstvení. 

 Důležitým tématem je situace kolem komunitního centra H55, pro započetí 

stavby je nutné vyřešení majetkových poměrů pozemku zahrady. ÚMČ má 

zájem o pronájem celého pozemku zahrady. Bez vyřešení této části není 

možno podat žádost o stavební povolení. Projektů a záměrů bylo již několik, 

obyvatelům však vadí, že již druhé volební období nedošlo k zahájení 

realizace, i když už v minulosti bylo stavební povolení. Členění prostoru H55 

by mělo být zacíleno jednak jako zázemí pro pobočku Městské knihovny, 

jednak jako místo, které nabízí zázemí pro setkávání obyvatel a návštěvníků. 

V prostorách centra by měla být provozována multifunkční hala, a to 

například na koncerty, výstavy, nebo promítání, ale třeba i třeba oddávání. 

V další části by měly být k pronájmu klubovny  

 Od realizace výstavby a následného fungování H55 je závislá i pobočka 

Městské knihovny. Nyní provoz pobočky knihovny závisí i od 

pravděpodobného zvýšení nájmů, jelikož je plánovaná rekonstrukce objektu 

obchodního dome, ve kterém sídlí.  

 Pobočka Městské knihovny svou činnost i v nejbližším období cílí na školy, 

v současné době nejaktivněji spolupracuje se ZŠ Chvaletická. Výhledově 

v H55 by se knihovna zaměřila mnohem víc na kulturní akce různého typu 

a také by přizpůsobila otvírací hodiny.  

 Dalším důležitým tématem již ne primárně z oblasti kultury je rekonstrukce 

obchodního domu v jižní části bývalého Vetiškova náměstí, hlavní záměr 

rekonstrukce je zaměřen na bezbariérovost objektu. Bude vybudován výtah, 

který bude umístěn při vstupu do Penny Marketu. V rámci plánů, které byly 

kdysi prezentovány, se některé návrhy ukázaly jako problematické. Právě 

proto se nadstavba obchodního domu realizovat nebude, aby objekt nesloužil 



4 
 

 

i k bydlení a nezatěžoval tuto oblast z hlediska parkování a automobilové 

dopravy obecně.  

 Celý prostor náměstí je několik let v plánu revitalizovat. Jedná se o velice 

podobnou situaci, jako v případě H55, tedy období čekání na nějaký posun. 

Tyto změny nejsou závislé jenom na jednání Úřadu městské části Prahy 14, 

ale i na postupu Technické správy komunikací hl. města Prahy. V tomto 

území je v plánu kácení tří stromů, které se nacházejí mezi silnicí Poděbradská 

a jižní částí bývalého Vetiškovho náměstí. Na setkání se obyvatelé a radní 

Kolmanová dohodli na tom, že o dalším potenciálním kácení budou 

informováni, to však nastane až, když bude jasné, že bude zahájena 

revitalizace náměstí. Velice podstatným tématem je také odvodnění 

náměstí, jelikož na území chybí kanalizace. Chybí zde také adekvátní 

osvětlení. Prostor je tak v současné době vnímán jako nepřehledný, 

nebezpečný a nepříjemný. 

 Dále byla představena kampaň „Chceme tu mít čisto!!!“, což je snaha ÚMČ 

aktivovat lidi a podpořit jejich vztah k místu jejich bydliště. Kampaň navazuje 

na akce Psí školka a Pestival. Letos je kampaň „Chceme tu mít čisto!!!“ 

zacílena na úklidové akce, kdy ÚMČ podpoří obyvatelé materiálem, 

potřebným pro úklid a propagací akce skrze měsíčník Čtrnáctka. 

V Hloubětíně je v procesu plánování úklidová akce se zapojením OS Starý 

Hloubětín, skautů a propojením s akcí Graffiti Jam. 

 Graffiti Jam bude podruhé organizován jako jednodenní akce zaměřená na 

obnovu některého hloubětínských veřejných prostranství, letos bude 

objektem trafostanice v Klánovické ulici.  

 Již potřetí se uskuteční i Hloubětínská smeč, tedy nohejbalový turnaj, který 

cílí na obnovení tradice této hry v Hloubětíně. Letos se bude opětovně konat 

na Slavoji, tedy na stadionu v Hloubětínské ulici.  
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 Mezi další diskutovaná témata patří zájem o umístění laviček v okolí 

Kyjského rybníka, nejenom v části, kde je umístěno ohniště a sezení se 

stoly.  

 

Závěr  

Druhé setkání Komunitní skupiny považuji ze své pozice komunitní koordinátorky 

za velice plodné. Diskutovat se podařilo o mnoho problematických lokálních 

tématech. Jsou to otázky spojené s náměstím, obchodním centrem, komunitním 

centrem H55, ale i stadionem v Hloubětínské ulici, ke kterému se opakovaně vracíme 

i na jiných setkáních.   

Setkání v tomto formátu bylo organizováno v rámci projektu (Po)známe se? 

Participativní komunitní rozvoj naposled. Z hlediska fungování a propojení obyvatel, 

kteří jsou aktivní, je vize udržitelnosti reálná. Převzetí skupiny je ale potřebné 

probrat nejenom s obyvateli, ale i se zástupci radnice. Bez deklarace široké podpory 

smysluplnosti setkávání budou snahy jednotlivců neproduktivní a bude jenom 

otázkou času, kdy platforma zanikne.  

 

 

 


