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Ve čtvrtek 4. 2. 2016 jsme v rámci našeho maratonu druhých setkání komunitních 

skupin zavítali opět do oblasti středního Černého Mostu. Akce se, stejně jako minule, 

konala od 17:00 v prostorech základní školy Generála Janouška 1006. Za poskytnutí 

prostor velmi děkujeme vstřícnému vedení školy.  

Komunitní skupina v této oblasti byla pro potřeby účastníků zúžena na oblast ulic 

Vašátkova a Doležalova, protože účastníci bydlí v těchto ulicích. Při diskusi jsme se 

ale samozřejmě neomezovali jen na toto malé sousedství, ale hovořili jsme i o 

tématech, která jsou společná pro celé sídliště nebo obecně život ve městě. Zastavili 

jsme se také u palčivé otázky sociální situace některých místních rodin.  

Setkání se zúčastnilo šest místních obyvatel (převážně mladých rodičů s dětmi), paní 

místostarostka a radní pro dopravu a životní prostředí Ing. Ilona Picková, vedoucí 

terénního programu Jahoda Mgr. Martin Pazlar, DiS a několik dětí našich účastníků. 

Díky terénnímu pracovníkovi se nám podařilo do projednání zapojit i děti. Poprosili 

jsme je, aby nám na flipchartový papír nakreslily svoje bydliště a to, co je v jeho okolí 

pro ně důležité a co jim zde naopak chybí (viz obrázek).   
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Diskuse se zabývala širokým okruhem otázek. V první řadě jsme si zrekapitulovali, 

co se za poslední čtvrt rok událo. Je možno konstatovat, že místní komunitní skupina 

vystupuje velmi aktivně a realizuje plno činností, které pomáhají rozvoji 

komunitního života na Praze 14. Proto si jako komunitní koordinátor troufám 

zdůraznit, že si tito obyvatelé do budoucna zaslouží pozornost a podporu. Velmi 

děkuji za účast zejména paní místostarostce, která vnesla do diskuse bezprostřední 

odpovědi, které pomohly diskusi o jednotlivých tématech usměrnit k návrhům jejich 

potenciálního řešení. 

 

Vývoj od minulého setkání: 

• Nedostatek hřišť v současné době na pořadu dne, neboť městská část 

plánuje v prvé řadě koncepční úpravy Centrálního parku. Prostor na 

severní straně domu v Doležalově ulici (1041-1046), se nabízí jako 

místo k využití na volnočasové úpravy, v současné době není jako 

místo pro hřiště uvažováno. 

• Návrh umístění košů v lokalitě byl předán Odboru ochrany 

prostředí a dopravy k řešení. Vše tedy, zdá se, spěje ke zdárnému 

řešení. 

• Opět byla diskutována problematika otevírací doby hřišť - ta jsou 

podle místních otevírána nedůsledně (mají být otevřena pro veřejnost 

od 15:00 do 18:00). Byl zmíněn rovněž problém s provozní kolizí ve 

chvíli, kdy na hřišti jsou pod dozorem děti z místní školní družiny. V 

otázce tohoto sportovního spolku mohu na základě svojí více než 

půlroční zkušenosti s fungováním podotknout to, že je situace v 

procesu stabilizace (provozní řád není zcela dodržován samotným 

provozovatelem). Více budeme vědět po osobním jednání s předsedou 

Sportovny na přelomu února a března 

• Jeden s účastníků komunitní skupiny se nabídl jako zájemce o 

správcování hřiště. V současnosti je v kontaktu se zástupci 
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Sportovny. Spolupráci se podařilo vyjednat takže od konce února 

pomáhá se správcovstvím hřiště jeden ze členů komunitní skupiny. 

• Stejný účastník podal žádost o grantovou podporu na Druhý ročník 

mezikulturního turnaje zapojeného do kampaně Setkání kultur na 

Praze 14. Do přípravy turnaje se zapojí v roli dobrovolníků i místní 

komunita. Institucionální podpora v tuto chvíli zatím nebyla 

schválena, nicméně rámcově počítáme s tím, že by se turnaj konal i bez 

vnější finanční podpory. 

• Další účastnice v současné době pracuje na vytvoření sdružení, jehož 

zaměření směřuje k začleňování sociálně slabých. Jedná se o 

skupinku místních obyvatel, kteří by se do budoucna chtěli 

zaměřovat na pomoc po celé Praze 14. Účastnice se bude v tomto 

ohledu snažit vyjít vstříc potřebám komunitní skupiny.  

• Místní matky v současnosti chodí do komunitního centra Plechárna 

na zumbu. Propůjčení prostorů bylo dojednáno s pracovníky Prahy 14 

kulturní. 

• Problém s výskytem injekčních stříkaček přetrvává, bylo domluveno, 

že terénní pracovník předá informaci sociálními odboru a najaté 

monitorovací organizaci Progressive. 

• Při sněhové nadílce místní děti chodily bobovat buď k Domu dětí a 

mládeže nebo na tzv. "Smrťák" - uměle vytvořený terénní val v parku 

V Čeňku. Je tak vidět, že mnohými kritizovaný stav parku, nebrání 

tomu, aby se místo stalo vyhledávanou lokalitou. 

• Uklízení sněhu bylo hodnoceno jako nedostatečné, což je společným 

problémem všech sousedství na Černém Mostě. Problém je v 

centrálním úklidu sněhu Technickou správou komunikací (viz: Mapa 

zimní údržby komunikací). 

 

http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx
http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx
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Aktuální Problémy: 

• Na tématu Non-stop baru Fantasie, jsme se dostali mimo tématu 

rušení nočního klidu (s barem jsou dlouhodobě problémy), k dost 

citlivému problému diskriminace Romů při pokusech o návštěvy 

některých místních restauračních zařízení. Tuto situaci budeme ve 

zbytku projektu monitorovat. Podle romských členů komunitní 

skupiny tomu tak ale dříve nebylo. Po několika incidentech se však 

situace dostala do současného stavu. Například v non-stopu Fantasie 

se podle místních dokonce konaly pravidelně diskotéky, které 

organizovali i samotní účastníci. 

• Občané vnímají proměnu struktury obyvatelstva způsobenou sociální 

situaci v lokalitě. V lokalitě převládá magistrátní bydlení, které 

vykazuje značnou nestabilitu nájemníků a dlouhodobou tendenci ke 

zvyšování míry sociálního vyloučení místních obyvatel. 

• V lokalitě je podle místních v současnosti problém s Úřadem práce a 

vyplácením dávek v hmotné nouzi. Po zpřísnění přístupu na podzim 

loňského roku, je mnoho lidí v nezáviděníhodné situaci, kdy jim 

dávka není vyplácena a dostávají se tak do několikaměsíčních 

skluzů v placení nájemného a poplatků za služby. Místní obyvatelé 

se dostávají do naléhavé existenční nouze. Na tyto jedince a rodiny 

pak dopadá mimo nedostatku financí i tlak ze strany správcovské 

firmy a magistrátu. Situaci se snažíme monitorovat a hledat řešení v 

koordinaci se sociálními pracovníky Prahy 14 (ti byli kontaktováni 

přes Martina Pazlara). Zároveň jsem místním předal kontakty na 

pracovníky komunitního terénu organizace Neposeda, z. ú., kteří by 

mohli místním poskytnout důležité informace a možnosti pomoci v 

hmotné nouzi. Nájmy jsou sice na Černém Mostě nižší, nicméně v 

kontextu finančních prostředků rodin se stále jedná o velkou 

finanční zátěž. Ideální není ani bytová situace, kdy žijí pěti a 
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vícečlenné rodiny v bytech 3+kk, což vede často k problémům s 

optimálním vývojem dětí. 

• V letních měsících obyvatelé vnímali razantně zvýšený výskyt 

drobných hlodavců, zejména potkanů. Paní místostarostka se k tomu 

vyjádřila tak, že deratizace proběhla minulý rok, každopádně je možno 

tuto situaci nadále řešit.  

• Místní vyjádřili přání, aby byla v lokalitě prořezána křoviska (zde je 

opět problém s vlastnictvím pozemků). Problém je rovněž s 

bezinkami u domu přiléhajícímu k bývalému nákupnímu komplexu 

(lokálně nazývanému IDEA, 

podle místní prodejny 

nábytku). 

• Co se týče kampaně „Chceme 

tu mít čisto!“ - občané 

vyjádřili chuť se akce 

zúčastnit. Byli tudíž odkázáni 

na koordinátorku akce Zoru 

Strakovou. 

• Stav některých chodníků není v současné době dostatečný. U 

azylového domu ve Šromově ulici. A také zkratka vyrobená ze 

samozatěžovacích betonových desek vedoucí od zadního vstupu do 

školy k rohu Doležalovy ulice (viz mapka). 

 

• Klepadla a lavičky - není se kde scházet. Ostatní obyvatelé si stěžují 

na rušení nočního pořádku. Místní jsou pro odstranění zdejších 

klepadel, na jejichž místě by uvítali lavičky. Padl návrh k tomu 

uspořádat akci, která by měla upozornit na nemožnost rekreace ve 

zdejších veřejných prostranstvích.  
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• Účastníci zmínili možnost "lokální sondy", tedy dotazníku, který by 

šířili dobrovolnicky po lokalitě. Dotazník by se týkal právě otázek 

využití veřejných prostranství a dal by se tak zjistit názor místních na 

využití lokality z hlediska volného času. Byly vyjádřeny obavy, že 

někteří místní obyvatelé se postaví razantně proti jakémukoli rozvoji 

života ve veřejném prostoru. Jedna z členek komunitní skupiny k tomu 

uvedla: "Poslední dobou tady vadí každýmu všechno. A je jedno jestli je to 

mladej nebo starej člověk. Všechno, co tady bylo tak se zrušilo, teda mimo 

toho, že je tady "školňák", tak ty děti vlastně nemají kam jít. 

• Prostor zadních vchodů do L-bloku Doležalova a Vašátkova je 

místem, kde se místní komunita často schází. Jedná se o místo, které 

by mohlo být do budoucna využito ke kvalitnější rekreaci, než je tomu 

v současnosti, kdy v letních měsících nezbývá místním než sedět na 

vstupních schodištích. Účastníci byli odkázáni na řešení problému 

přímo s magistrátem. 

• Komunitní koordinátor na základě témat v diskusi vypracoval 

seznam důležitých kontaktů různých aktérů na Praze 14, jež je do 

budoucna pro účastníky volně k využití, jak pro řešení sociálních 

problémů, tak pro pomoc v otázce rozvoje komunitního života. 

• Maminky, které chodí na Zumbu na Plechárnu, by chtěly do 

budoucna založit pro děti soubor - taneční a pěvecký kroužek 

propojený s výukou romštiny. V tomto ohledu jsou již v kontaktu 

s volnočasovým centrem Plechárna, tudíž rozšíření jejich aktivit v 

zásadě nic nebrání. 

 

Závěr 

Komunitní skupina pro oblast ulic Vašátkova a Doležalova ukázala, že model 

sousedských rad je velmi pružný a může fungovat i v prostředí, které je ohroženo 

sociálním vyloučením velmi produktivně. Během více než roční činnosti v lokalitě 
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se podařilo komunikovat a předávat mnohé každodenní problémy. Zároveň se zde 

dlouhodobě daří pořádat akce založené na spolupráci místní komunity a lokálních 

neziskových organizací (Sousedské vaření s Youth Included, Turnaje Jahody, o. p. s a 

projekt Streetwork and Fun atd.), a to zejména na dobrovolnickém charakteru. I v 

následujících měsících jsou v plánu další akce, které, pokud vše dobře dopadne, 

budou podpořeny oficiálně i Prahou 14. Právě na tomto základě by měl být 

rozvojový potenciál místní komunity dále podporován. Účastníci jsou napojeni nejen 

na projekt (Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj, ale zejména na pracovníky 

Jahody a Prahy 14 kulturní. Po předání kontaktů na důležité osoby na radnici, je 

pravděpodobné, že budou místní 

komunikovat i s představiteli 

radničních odborů.  

Zároveň je třeba zdůraznit, že 

situace v sousedství je značně 

nestabilní z hlediska existenčních 

problémů některých zdejších 

rodin. Místní aktivní komunita v 

sobě pojímá i skupiny těch 

nejvíce sociálně ohrožených, a to zejména v souvislosti s výplatami a agendou 

dávek v hmotné nouzi. Situace se bohužel týká daleko většího počtu místních 

obyvatel, než jsou jen aktivní účastníci skupiny a vyvolává v lokalitě pochopitelné 

reakce spojené s existenční nejistotou - občané závislí na podpoře deklarovali, že 

chtějí protestovat pomocí petice (viz reportáž ČT24 ze 13. 11. 2015, večerní Události). 

S konkrétní podobou petice se však účastníci ani komunitní koordinátor nesetkali. 

Komunitní koordinátor požádal účastníky, aby se snažili pokračovat v setkáních i 

do budoucna, což získalo odezvu. Situaci budu v následujícím období sledovat a 

předám potřebnou agendu někomu z jádra komunity. Místní komunita je skutečně 

aktivní. Je jí za to třeba poděkovat a nadále ji podporovat. 
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