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Na Praze 14 působí velké množství obyvatel, podnikatelů, institucí a organizací, 

jež se aktivně podílejí na rozvoji místní občanské společnosti. Většina aktivních 

obyvatel se zná, nicméně často se stává, že se čas pro nějakou delší diskusi a 

sdílení nápadů kvůli pracovnímu nasazení hledá jen těžko. Právě na tuto 

skutečnost se zaměřilo dlouhodobě plánované setkání tzv. Sítě lokálního 

partnerství, jež se uskutečnilo 14. 1. 2016 od 14 hodin v Kulturním domě Kyje a 

kladlo si za cíl vytvořit mnoha-úrovňovou platformu pro komunikaci nad 

důležitými tématy občanského i profesního života na Praze 14. Tato "síť" je 

koncipována jako doplněk ke každodenní komunikaci mezi místními aktéry. 

Setkání nemá a ani nemůže nahradit intenzivní setkávání přímo v lokalitách, má 

fungovat jako doplněk, jehož účelem je zprostředkovat jednou za čas střetnutí v 

přátelské atmosféře. 

Prvního setkání, které bylo rozděleno do pracovních stolů podle lokalit (viz. níže) 

se zúčastnilo téměř 40 osob. Po krátké úvodní prezentaci našeho projektu 

"(Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj" následovala prezentace našeho 

zahraničního partnera HERE, provozujícího komunitní centrum v oblasti 

jihovýchodního Islandu, která poukázala na to, jakým způsobem se pracuje na 

rozvoji občanské společnosti v poměrně vzdáleném prostředí (geograficky i 

společensky). 

 

 
 

Jednotlivé pracovní stoly byly rozděleny nerovnoměrně - vzhledem ke 

skutečnosti, že na setkání přišlo více jak dvacet osob, jejichž působnost je svázána 

s lokalitou Černého Mostu, přistoupili jsme operativně k řešení, jehož výsledkem 

byly dvě moderované diskuse pro Černý Most a jeden pracovní stůl pro zbývající 
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čtvrti Prahy 14. Po seznámení formou hry následovala diskusní pasáž, během níž 

moderátor vytvářel vizuální mapu vztahů mezi účastníky s popisem jejich 

činnosti a zákresem potenciálních spoluprací či možností informovanosti a 

komunikace obecně.  

Struktura zprávy je rozdělena podle jednotlivých stolů s následným obecným 

shrnutím hlavních tendencí, jež z diskusí vyplynuly. 

  

(římské číslice neurčují geografické určení, ale operativní označení stolů) - 

moderovala Monika Hillebrandová (Praha 14 Kulturní): 

 

Seznam diskutujících: 

Tomáš Kubal (Farní charita 

Praha 14) 
fch@praha14.charita.cz 

Michal Prager a Albert 

Šulva (Pestrá společnost, 

o.p.s, výcvik asistenčních 

psů pro hendikepované) 

michal.prager@bezbatour.cz 

Jan Kovařík a David Fišer 

(Kovácká sportovní, o.s., 

provozovatel hřišť při ZŠ 

Gen. Janouška) 

jenda.kovarik@altas.cz 

davi.fiser@seznam.cz 

Pavlína Zvelebilová 

(Rehafit, služby pro fyzicky 

hendikepované) 

zvelebilova@rehafit.cz 

Victoria Zheltsyheva 

(Youth Included - 

komunitní akce pro širokou 

veřejnost) 

youthincluded@gmail.com 

Světlana Mazepina 

(občanka Rajské Zahrady, 

fotografka, novinářka, 

organizátorka akcí) 

mazepina@seznam.cz 

Kateřina Kubešová (Katčin 

Ateliér Reduha - textilní 

ateliér) 

net.myhand@gmail.com 

Anna Pacovská (Integrační 

centrum Praha 14, práce s 

imigranty) 

Praha14@icpraha.com 

Monika Hillebrandová 

(P14K, Plechárna). 
Monika.hillebrandova@praha14kulturni.cz 

 

mailto:fch@praha14.charita.cz
mailto:michal.prager@bezbatour.cz
mailto:zvelebilova@rehafit.cz
mailto:youthincluded@gmail.com
mailto:mazepina@seznam.cz
mailto:net.myhand@gmail.com
mailto:Praha14@icpraha.com
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Jak je vidět ze soupisu účastníků diskuse, setkali se zde lidé s velmi různými 

zájmy, což se během diskuse jen potvrdilo, což neznamená, že by diskuse byla 

neproduktivní, právě naopak. Zároveň je možno konstatovat, že mezi některými 

aktéry se průnik činností hledá jen velmi složitě. Diskuse se obecně zaměřila na 

představení činností jednotlivých účastníků a možnosti buď již probíhající, nebo 

potenciální spolupráce. Většina přítomných má mnoho zajímavých nápadů a 

plánů, problémy jsou však s jejich realizací, a to zejména ve finančním ohledu a 

stejně tak, jako z hlediska nalezení adekvátního prostoru na tyto aktivity.  

 

 Na úvod moderované diskuse proběhlo seznámení ve dvojicích, kdy měli 

přítomní najít, co mají ve své práci společného a v čem jsou jejich aktivity 

propojitelné. 

 Mezi organizacemi existuje mnoho fungujících propojení - s největším 

počtem účastníků je v kontaktu Farní charita, Plechárna (potažmo Praha 

14 kulturní) a Pestrá společnost. Velmi úzce spolupracují také ICP a Youth 

included.  

 Většina účastníků stolu je navázána na Katolickou oázu provozovanou 

Farní charitou Praha 14, někteří z hlediska poskytování prostor (zejména 

Youth Included). Vedoucí charity Tomáš Kubal se v tomto ohledu ukazuje 

být velmi důležitým aktérem v ohledu spolkových aktivit v oblasti 

Černého Mostu u konečné stanice metra. 

 Během seznámení ve dvojicích a trojicích se ukázalo, že zejména ICP, 

Pestrá společnost a Youth Included nalézaly velmi těžko průnik v rámci 

svých činností.  

 Zároveň je možno konstatovat, že na Praze 14 působí mnoho dalších 

organizací soustředících se na práci s hendikepovanými lidmi (přítomni 

zástupci Pestré společnosti a Rehafitu), přičemž otázkou je, do jaké míry 

jsou o svých aktivitách tyto organizace informovány (organizace jako 

SKV, Společnost pro civilizační choroby či Středisko Černý Most přítomny 

nebyly). Hlubší zhodnocení tohoto stavu proto nejsme schopni posoudit. 

 Charakter pracovního stolu velmi zajímavě doplnily Kateřina Kubešová z 

ateliéru textilní výroby společně se Světlanou Mazepinou, místní 

obyvatelkou, která se chce zapojit do občanského života na Černém Mostě. 

Obě dámy mají zkušenosti s komunitními akcemi a do činnosti v lokalitě 

jsou velmi zapáleny. 
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 Na Černém Mostě poměrně nová organizace Kovácká sportovní, o. s. 

(provozuje od léta 2015 nová hřiště při ZŠ Gen. Janouška) zatím na 

Černém Mostě příliš kontaktů nemá (v kontaktu s komunitním 

koordinátorem a neziskovou organizací Jahoda, o.p.s. v rámci projektu 

StreetWork and Fun). 

 Jedním s informačních přínosů pracovního stolu byla obzvláště možnost 

domluvit se na zprostředkování kontaktů na cílové skupiny. 

 Potenciál zapojení Kovácké sportovní o. s. je velký zejména v oblasti 

sportovních činností návazných na místních obyvatele (existují 

skupinky, které by na zdejším hřišti hledaly zázemí pro své týmy). 

 Potenciál rozvoje aktivit Kovácké sportovní je viděn také  ve spolupráci s 

Plechárnou či možnými cvičeními pro seniory v kooperaci s Farní 

charitou. 

 Obecně bylo několikrát připomenuto, že Farní charita na Černém Mostě 

má prostory k pořádání širokého spektra akcí a aktivit - chybí ale 

financování. 

 Farní charita by zároveň chtěla otevřít sociální službu - denní centrum 

služeb pro seniory. Byla tak diskutována možnost zřízení místní pobočky 

jiné organizace působící mimo Prahu 14 (moderátorkou odkázáni na 

Centrum sociální služeb Praha).  Vedoucí Tomáš Kubal je zároveň v 

kontaktu s pracovníkem Neposedy, z.ú., jenž má na starosti na Černém 

Mostě komunitní terén (zaměřuje se na osoby všeho věku). 

 Katčin ateliér (Reduha - Bobkova ulice 777) je ve spojení s Integračním 

centrem Praha a Youth Included a má chuť produkovat akce na Praze 14, 

podniká kurzy a workshopy. Provozovatelka Kateřina Kubešová rovněž 

projevila zájem dostat se do kulturního přehledu a tak byla propojena s 

Markétou Fejtovou z Prahy 14 kulturní.  

 Naopak Youth Included po svém loňském pilotním projektu aktivity na 

Praze 14 umenšuje do adekvátní podoby z hlediska poptávky po 

komunitních akcích. 

 Světlana Mazepina - aktivní obyvatelka Prahy 14 - projevila chuť podílet 

se na akcích na Praze 14 (má s organizováním akcí bohaté zkušenosti) - její 

nabídka získala ohlas zejména v současné snaze o rozvoj dobrovolnictví 

na Praze 14 (navázán kontakt s Monikou Hillebrandovou). 
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 Organizace Rehafit je ve spojení zejména s Pestrou Společností, ale v 

zásadě je se svou činností v současnosti spokojená. Nicméně byly zmíněny  

návrhy možnosti využití kurzů v Katčině ateliéru či propojení klientské 

skupiny s Farní charitou. 

 

 
 

moderoval Michal Lehečka 
 

Seznam diskutujících: 

Markéta Kalinová (ředitelka 

Jahoda, o.p.s) 
marketa.kalinova@jahoda.cz 

Tereza Němečková (Praha 14 

Kulturní) 
tereza.nemeckova@gmail.com 

Zora Straková (ÚMČ P14) Zora.Strakova@praha14.cz 

Lucie Pernicová (YMCA, MC 

Klubíčko) 
klubicko.ymca@seznam.cz 

Lucie Kádnerová (kavárna 

Maňána, Slunečnice, o.p.s) 
lucie.kadnerova@slun.cz 

Martina Evjáková (Pestrá 

společnost, o.p.s) 
martina@pestraspolecnost.cz 

Miloš Masare (Potraviny Max, 

Vybíralka 25 - pilotní projekt 

revitalizace sídliště) 

max.milos@seznam.cz 

Kateřina Frejlachová, Martin 

Špičák a Milan Brlík (Institut 

plánování a rozvoje hlavního města 

Prahy, Vybíralka 25) 

spicak@ipr.praha.eu 

brlik@ipr.praha.eu 

mailto:marketa.kalinova@jahoda.cz
mailto:tereza.nemeckova@gmail.com
mailto:Zora.Strakova@praha14.cz
mailto:klubicko.ymca@seznam.cz
mailto:lucie.kadnerova@slun.cz
mailto:martina@pestraspolecnost.cz
mailto:max.milos@seznam.cz
mailto:spicak@ipr.praha.eu
mailto:brlik@ipr.praha.eu
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Petr Zeman (ÚMČ P14, Vycházky 

po Praze 14, Vybíralka 25) 
pe.zeman@gmail.com 

Viktor Šíma (zastupitel MČ P14, 

předseda SVJ kpt. Stránského 977-

986, Vybíralka 25) 

viktorsima@seznam.cz 

Pavel Trefný (Církev Bratrská) pavel.trefny@cb.cz 

Markéta Spitzerová (Městská 

knihovna Generála Janouška 1006) 
marketa.spitzerova@mlp.cz 

Ivana Štefková (Neposeda, z.ú.) ivana@neposeda.org 

Michal Lehečka (Anthropictures, 

z.s.) 
michalleh@anthropictures.cz 

 

Již během představování se ukázalo, že hlavní témata tohoto pracovního stolu 

budou zaměřena zejména na současné činnosti vyvíjené v oblasti okolo 

Vybíralovy ulice, kde se dlouhodobě pracuje na projektu revitalizace sídliště za 

spolupráce MČ Praha 14, Prahy 14 kulturní, Institutu plánování a rozvoje 

hlavního města Prahy, Neposedy, z.ú. a Anthropictures, z.s. Jedná se o 

dlouhodobý projekt, do něhož se může zapojit v zásadě každý, kdo se zaměřuje 

ve své práci právě na zmiňovanou oblast. Dalšími dílčími tématy byla zejména 

péče o starší a osamělé osoby v sídlišti a rámcově byla zmíněna také 

problematika práce s místní mládeží. 

Hlavním tématem tohoto pracovního stolu byla obecně komunikace a 

diskutování návrhů a nápadů, jak věci na Černém Mostě v tomto ohledu 

posunout.  

Obecně je možno podotknout, že komunikační kanály jsou většinou účastníku 

pracovního stolu Černý Most II. považovány za nedostatečné (viz odrážky níže), 

nicméně byla identifikována všeobecná chuť a potřeba se zapojit do rozvoje 

informovanosti a komunikace prostřednictvím většího množství kanálů 

(Facebook, mailing list, aplikace Lepší místo - www.lepsimisto.cz), neboť 

účastníci preferují různé způsoby komunikace. 

Konkrétně se tento pracovní stůl věnoval následujícím tématům. 

 

 Představení u zdejšího stolu proběhlo operativně tak, že jednotliví 

diskutující měli za úkol představit jednoho z ostatních účastníků (díky 

Zoře Strakové za nápad). 

mailto:pe.zeman@gmail.com
mailto:viktorsima@seznam.cz
mailto:pavel.trefny@cb.cz
mailto:marketa.spitzerova@mlp.cz
file:///D:/Downloads/ivana@neposeda.org
file:///D:/Downloads/michalleh@anthropictures.cz
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 Tímto způsobem se ukázalo, že někteří účastníci stolů se skutečně 

neznají, což byla dobrá možnost pro to, rozvinout debatu a konkrétně 

představit jednotlivé aktivity přítomných subjektů a jednotlivců. Právě 

z tohoto důvodu byla první půlhodina setkání určena k představení 

jednotlivců a jejich činností.  

 Ukázalo se, že v této skupině má velkou komunikační sílu skupina lidí 

okolo projektu Vybíralka 25 (ÚMČ P14, Viktor Šíma, Miloš Masare, Petr 

Zeman, pracovníci IPR, Praha 14 kulturní, Nesposeda, z.ú., 

Anthropictures, z.s.), což bohužel poněkud bralo vítr z plachet ostatním 

účastníkům ze vzdálenějších oblastí sídliště, s čímž se moderátor snažil 

alespoň rámcově vypořádat. 

 Kavárna Maňána svými bohatými aktivitami zajišťuje večerní program 

pro horní část Černého mostu (výtvarný ateliér, večerní produkce). 

 Organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží rovněž nabízejí celou 

plejádu činnosti - mateřské centrum Klubíčko působí na Rajské zahradě 

už dvacet let a je určeno především pro rodiny s dětmi.  

 Místí pobočka Městské knihovny pořádá besedy pro školáky či 

předčítání zaměřená na rozvoj dětské gramotnosti.  

 Jahoda cílí také na děti, nicméně její záběr směřuje i do práce s "rizikovými 

skupinami", takže mimo jeslí, mateřského centra a školky provozuje také 

terénní program přímo na ulici a dva nízkoprahové kluby pro děti a 

mládež (Jahoda a Džagoda). 

 Církev Bratrská pořádá pravidelně každou neděli v Galerii 14 na náměstí 

Plukovníka Vlčka bohoslužby, které jsou otevřeny široké veřejnosti. 

 Neposeda, z.ú., sociální organizace zaměřující se prakticky na všechny 

cílové skupiny společnosti na Černém Mostě realizuje komunitní terénní 

službu a zároveň zde provozuje nově otevřenou kavárnu Plechárna 

(formační program začlenění do společnosti - projekt Restart). 

 

 Do diskusního kroužku se ve druhé části zaměřené na potenciály 

spolupráce přidala Ivana Štefková, naopak odešly Lucie Kádnerová, Zora 

Straková a Martina Evjáková. 

 Nejpalčivějším a zároveň hlavním tématem byla obecně komunikace a 

její nedostatečnost - a to v mnoha směrech - ze strany místní samosprávy 

(úklid veřejného prostoru, informace o kulturních akcích apod.), ze strany 

komunitního koordinátora, Prahy 14 kulturní, ale i mezi sebou. V tomto 
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ohledu bylo domluveno zřízení víceúrovňové komunikační platformy, 

která bude fungovat na úrovni mailinglistu, facebookové skupiny a 

internetové aplikace (mapy) Lepší místo.  

 Bylo domluveno propojení ředitelky Jahody, o.p.s a aktivních činitelů v 

oblasti vnitrobloku Vybíralova za účelem možné hlubší spolupráce na 

projektu Vybíralka 25, ale i ohledně informací o místních aktivitách pro 

děti. 

 Skupina aktivních činitelů okolo projektu Vybíralka 25 v současnosti 

komunikuje velice živě, do budoucna by bylo vhodné tuto platformu 

rozšířit, a to právě o takové organizace jako je Jahoda či místní školní 

instituce. 

 V souvislosti s propagací akcí a projektů přítomní nabídli několik 

možností, jak v tomto ohledu pomoci (nabídka reklamních a 

propagačních ploch ze strany Potravin Max - v současnosti v řešení mezi 

panem Masarem a Institutem plánování a rozvoje, dále pak možnost 

spolupráce s Městskou knihovnou apod.). Pan Masare IPRu nabídl 

možnost inzerovat svoje činnosti přímo na přední stěně jeho potravin. 

 Zároveň byl vznesen dotaz na aktualizaci vývěsních ploch Prahy 14 

kulturní. Někteří tvrdili, že jsou některé vitríny dlouhodobě 

neobhospodařované 

 Velmi důležité téma s hlubokým sociálním přesahem se obecně týká 

osamělých lidí na sídlišti, a to zejména starších lidí a seniorů, jichž je na 

Černém Mostě nezanedbatelné množství. Dá se předpokládat, že sídliště 

bude dále stárnout, tudíž taková služba bude stále potřebnější. V tomto 

ohledu byla dohodnuta možnost spolupráce mezi přítomnými obyvateli 

a organizacemi směrem k programu "komunitního terénu pro dospělé" 

Neposedy, z.ú. - ve smyslu informování o tom, kde je možno potenciální 

klienty služby eticky zkontaktovat. 

 V tomto kontextu bylo připomenuto také to, aby Plechárna při plánování 

svého programu neopomněla i akce a činnosti právě pro starší obyvatele 

z okolí. 

 Velmi přínosná byla také přítomnost zástupkyně Městské knihovny, 

která vedla k otevření komunikace s dalšími subjekty jako například 

MC Klubíčko (Lucie Pernicová). 
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- moderátorka Barbora Bírová 

 

Seznam diskutujících: 

Marta Pilníková (hloubětínská pobočka 

Městské knihovny v Praze) 

marta.pilnikova@mlp.cz 

Božena Reisová (obyvatelka Hloubětína 

zastupující Spolek zahrádkářů) 

reisova@seznam.cz 

Petra Klimšová (Minigolf na Hutích a 

nekuřácká hospoda Yamka) 

 info@nahutich.cz 

Petr Švec (obyvatel Hloubětína a člen OS 

Starý Hloubětín) 

gudy@sznam.cz 

 

Martin Pangrác (obyvatel Hloubětína a 

člen OS Starý Hloubětín) 

martin.pangrac@seznam.cz 

David Hájek (Institut plánování a 

rozvoje hlavního města Prahy) 

hajek@ipr.praha.eu 

 

Ivana Štefková (Neposeda, z. ú.) ivana@neposeda.org 

 

Vojtěch Havlovec (Totalboardshop a 

Stop Zevling) 
totalboardshop@seznam.cz 

unzipcarlik@centrum.cz 

 

Tomáš Ciniburk (obyvatel Hloubětína a 

předseda OS Starý Hloubětín) 

tomas.ciniburk@seznam.cz 

 

Jozef Baláž (Sociální podnik Černý Most, 

s. r. o.) 

jozef.balaz@centrum.cz 

 

Irena Motlová (pracující v oblasti 

pojišťovnictví v pobočce v Hloubětíně) 

irena.motlova@uniqua.cz 

 

Barbora Bírová (Anthropictures, z.s.) barbora@anthropictures.cz 

mailto:totalboardshop@seznam.cz
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V úvodu práce u stolu byli přítomní rozdělení do dvojic, aby se vzájemně 

představili, řekli si, kde působí a jakou činností se na Praze 14 zabývají.  

Po představení ve dvojicích se vzájemně seznámili všichni u stolu s tím, že se 

snažili za každou z dvojic sdělit, co má jejich činnost na Praze 14 společného. 

Tím, že byli přítomní lidé z více mikroregionů a nejenom z jedné čtvrti, vzájemná 

znalost lidí mezi sebou byla poměrně slabá, což však rozvinulo diskusi k 

možnosti spolupráce napříč čtvrtěmi. Debata se vesměs věnovala zejména 

Hloubětínu. 

 

V další diskuzi jsme se věnovali již probíhajícím a taky potenciálním 

spolupracím. 

 Tři z přítomných lidí jsou členové OS Starý Hloubětín, což se odráželo i 

v diskuzi. Nejprve zmiňovali svůj zájem v rámci činnosti sdružení, a to 

konkrétně ohledně  tří lokálních projektů: komunitního centra H55, 

rekonstrukce náměstí a stavu bývalého fotbalového stadionu 

v Hloubětínské ulici.  

 Diskuze se věnovala aktivitám Minigolfu na Hutích a v nekuřácké 

hospodě Yamka. Pro přítomné u stolu bylo důležité zejména to, že aktivita 

tohoto typu na Praze 14 existuje.  

 Jako problematické se ukázaly opětovně zmiňované majetkové poměry, 

kdy většina veřejných prostranství patří Magistrátu hlavního města Prahy, 

což stěžuje obyvatelům přehled o tom, kdo má zodpovědnost za to které 

prostranství,.  

 Následujícím diskutovaným tématem byl Městský okruh a plány města s 

křižovatkami ulic Průmyslová a Poděbradská a Kbelská s Kolbenovou. Co 

se týče možností změn ve veřejných prostranstvích v zapojení místních 

obyvatel, byly diskutovány možnosti spolupráce mezi OS Starý 

Hloubětín a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.  

 Další část se věnovala diskusi o aktivitách Neposedy, z.ú., ředitelka Ivana 

Štefková informovala o činnosti organizace, se zaměřením na poskytování 

sociálních služeb napříč generacemi - od dospívajících přes rodiny, 

osoby bez přístřeší až po seniory, kteří tvoří velkou část klientů. 

Přítomni byli informováni taky o působení na Plechárně, kde Neposeda, 

z. ú. provozuje kavárnu, taky o činnosti v Jahodnici, kde provozuje 

komunitní sousedské centrum.  
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 Byla představena aktivita Totalboardshopu, sídlícího na Hloubětíně, který 

se zaobírá pořádáním nohejbalového turnaje Hloubětínská smeč. Již před 

čtyřmi lety byl založen nohejbalový klub NK Hloubětín, který usiluje o 

obnovení tradice nohejbalu v této čtvrti. V širší debatě byly diskutovány 

zejména prostory, kde by se letošní turnaj mohl odehrávat. Hledání 

prostor je palčivým bodem zejména po zkušenosti ze spolupráce se ZŠ 

Tolerance v Mochovské ulici z před dvou let, kterou pořadatelé hodnotí 

jako  problematickou obzvláště z hlediska domluvy se školou, jež má 

pozemek ve správě. V loňském roce se Hloubětínská smeč konala v části 

prostranství stadionu v Hloubětínské ulici, letos by bylo záhodno 

opětovně akci organizovat na Slavoji.  

 Byla představena taky činnost Sociálního podniku Černý Most, s. r. o., jenž 

se věnuje zaměstnávání lidi hendikepovaných na pracovním trhu, 

například Romů, hluchoněmých, či lidi přicházejících z výkonu trestu, i 

těch, kteří si prošli nějakou závislostí. Mezi činnosti patří například úklid 

veřejných prostranství nebo truhlářská dílna. 

 Ke konci představujícího kola byla zmíněna taky činnost zaměřená na 

pojišťování.  

 

V další části jsme se věnovali již probíhajícím aktivitám a taky potenciálům 

spoluprácí. 

 Hloubětínská pobočka Městské knihovny v Praze nabídla zázemí pro 

setkávaní obyvatel například pro spolkové aktivity. Knihovna je 

otevřena tři dny v týdnu  - od úterý do čtvrtka. Možnost využití prostor 

pro setkávání je tak po otevíracích hodinách knihovny, nebo ve dnech, kdy 

je knihovna zavřena. 

 V tomto ohledu byla zmíněna spolupráce mezi Anthropictures, z. s. a 

knihovnou při organizování akce Zažít náměstí v Hloubětíně jinak, nebo 

při konání setkání Komunitní skupiny.  

 Rovněž Spolek zahrádkářů a předzáhradkářů přijímá nových členů a 

dává tím možnost zapojit se do těchto aktivit obyvatelům Hloubětína, 

dalších čtvrtí Prahy 14, potažmo celé Prahy. Setkávání členů by mohlo 

najít zázemí právě v pobočce Městské knihovny. V další diskuzi přítomní 

nacházeli možnosti zapojení Spolku zahrádkářů v realizaci zkrášlování 

zahrady již zmiňovaného komunitního centra H55, nejen v části okrasné, 

ale taky pěstování se zapojením dětí, přičemž vidí možnost zapojení i 
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knihovna, která by dětem nabídla možnost vzdělávat se o pěstitelských 

činnostech.  

 Nejenom Spolek zahrádkářů, ale taky OS Starý Hloubětín vidí jako 

hlavní potenciál spolupráci s Městskou knihovnou zejména pro zázemí 

k setkávání. V rámci diskuze se ukázalo, že povědomí o plánech výstavby 

komunitního centra H55, nebo změny, které probíhají ve věci stadionu 

v Hloubětínské, není dostatečné, moderátorka se tudíž snažila záměry 

objasnit. Komunitní centrum H55 by mělo sloužit jako místo k setkávání 

napříč generacemi, zázemí by tu měla najít pobočka Městské knihovny, 

zřízená by měla být i kavárna, taky sál, který by mohl sloužit například 

jako prostor pro promítání, nebo koncerty a podobně, zároveň by měl pro 

využití sloužit i prostor zahrady. Zástupci OS Starý Hloubětín akcentovali, 

že by byli rádi, kdyby bylo možné využívat H55 i jako zázemí k setkávání 

jejich širší komunity. Rovněž byly diskutovány plány na setkání 

k programovému schématu v H55, kde by se místní obyvatelé a působící 

organizace mohli zapojit do diskuze o konkrétné náplni činnosti 

připravovaného centra H55 v Hloubětínské ulici.  

 Minigolf na Hutích a nekuřácká hospoda Yamka pochválila spolupráci 

s Prahou 14 kulturní, co se týče propagace jejich akcí na Hutích. Jako 

možnost spolupráce zde vidí propojení s pořádáním nohejbalových 

turnajů na hřišti, které sousedí s Minigolfem. Taky Minigolf spolupracuje 

s neziskovými organizacemi mimo Prahy 14, například s organizací Lata, 

která provozuje program pro ohroženou mládež.  

 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v současné době 

spolupracuje na Praze 14 na projektu Vybíralka 25, který se zaměřuje na 

revitalizaci sídliště se zapojením obyvatel, kteří na místě žijí. Zároveň IPR 

spolupracuje dlouhodobě s Městskou knihovnou, kde schraňuje různá 

data, mapy a materiály. Jako potenciál spolupráce mezi IPR a OS Starý 

Hloubětín přítomni viděli v možnostech informovanosti o veřejných 

prostorech taky v zapojení při plánovaní změn ve veřejných 

prostranstvích. Mezi problematické stránky, které v debatě rezonovaly, se 

objevoval z hlediska dopravní situace nejenom již zmiňován Městský 

okruh, teda stahování dopravy přes Hloubětín. Neméně rezonoval výjezd 

z Hloubětínské ulice a problém s parkováním v celé lokalitě. Dopravní 

situaci ve čtvrti hlavně členové OS Starý Hloubětín považují za jeden 

z nejpalčivějších problémů. Mimo to bylo diskutováno znovu absentující 

prostor k setkávání, nejenom H55, ale taky kavárna a hospoda, které by 
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splňovaly potřeby místních obyvatel, od matek, přes rodiny a mladou 

generaci až po seniory.  

 Stop Zevling nabídnul možnost prezentace přítomných organizací na 

letošním ročníku akce. Za Totalboardshop se nabídla spolupráce s OS 

Starý Hloubětín při organizování nohejbalového turnaje Hloubětínská 

smeč, což by po dvou ročnících znamenalo i mezigenerační propojení. 

OS Starý Hloubětín takovouto spolupráci vítá a rádi by se do plánování 

nohejbalových turnajů na Slavoji zapojili. V návaznosti na diskuzi o 

prostorách stadionu v Hloubětínské ulici byla zmíněna aktivita sdružení 

v jednání s investorem, kdy se za právní pomoci podařilo OS vybojovat 

oddálení výstavby sportovní haly.  

 Sociální podnik Černý Most, s. r. o. nabídl možnost spolupráce 

v drobných úpravách veřejných prostranství, jako například úprava 

zeleně. Je možné využít služby SP Černý Most, s. r. o. co se týče pracovní 

sily při nějakých úpravách nejenom v části Hloubětín, taky lze využít 

nabídku půjčení nářadí. Zde byla zmíněna dosavadní spolupráce 

například se Stop Zevlingem.  

 Důležitým tématem byla vzájemné předání informací o činnostech, 

které se na praze 14 dějí. Byli vznesené návrhy na místa, kde by mohly 

být informační tabule, nebo vývěsky, například na náměstí, při východech 

z metra Hloubětín, taky při vstupu do Penny Marketu a při Splavné ulici 

na Hutích, v blízkosti Minigolfu. 
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Na Praze 14 nežijí jen dospělí aktivní lidé činní v různých organizacích, ale také 

velké množství dětí. Proto jsme v rámci druhého dne Sítě lokálního partnerství 

uspořádali (15. 1. 2016 od 15:00 do 18:00) za podpory Jahody, o. p. s. a ve 

spolupráci s organizací You Make T-shirt workshop, během kterého si mohly děti 

ze sídliště Černý Most bezplatně vyrobit libovolný potisk na tričko. Prostor pro 

kreativitu umožnil výběr z celé plejády potiskovacích fólii, které s sebou 

organizace You Make T-shirt přivezla. Workshop byl zaměřen na děti od 8 do 13 

let. 

 

    
     

Akce se zúčastnilo cca 20 místních dětí, zejména klientů místního 

nízkoprahového klubu Jahoda (Vybíralova ulice 969), ve kterém se workshop 

konal. Jelikož jsme na místní organizaci dlouhodobě úzce navázáni, zvolili jsme 

cestu přímé spolupráce, neboť zastáváme názor, že tato a jí podobné místní 

sociální organizace si zaslouží jakoukoli podporu své činnosti, neboť lokálně 

odvádí práci, která je v dlouhodobém horizontu neocenitelná.  

Právě děti ohrožené rizikovými sociálními situacemi mají často velmi silný vztah 

k sídlišti a jeho veřejnému prostoru. Nízkoprahové kluby jsou tak pro ně často 

jednou z mála oáz klidu, kde si mohou jen tak hrát, nebo probrat svoje problémy 

s místními pracovníky, kteří jsou vždy připraveni naslouchat. 

         

Vycházíme z předpokladu, že děti mají v určitém smyslu "svůj svět". Právě proto 

bylo téma workshopu nastaveno poněkud vágně: "Místo a identita". Naší snahou 

totiž nebylo děti vést k tomu, aby nějakým způsobem vyjadřovali na trika svoji 
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identitu ve vztahu k sídlišti. Ohýbat jejich vnímání takovým způsobem by 

nemělo smysl. Z dlouhodobého výzkumu se ukazuje, že tak děti do 13 let 

zpravidla neuvažují. Sídliště - jako místo - je pro ně kulisou jejich každodenního 

života, kterou užívají zejména operativně, tedy jako prostředí k volné zábavě. Z 

toho důvodu "identitu místa" v tomto kontextu chápeme, jako prostou 

sounáležitost či pospolitost místních dětí, a to zejména těch, jež se workshopu 

zúčastnily. Mohli jsme si tak povšimnout, že děti mají podobný vkus, který 

nereaguje na jejich "sídlištní" příslušnost, ale reaguje na to, v jakém jsou období 

svého vyrůstání a v jaké sociální skupině vyrůstají - navíc jsme měli to štěstí 

pracovat se skupinkou velmi kreativních dětí, které vnímají svět okolo sebe 

otevřeně a nakládají s ním takříkajíc po svém. Tyto děti identitu místu udělují 

právě tím, že prostředí "žijí", obývají jej. Toto obývání nemusí být vůbec 

verbalizováno, neboť jednání a praktiky místních děti je ze silného vztahu - k 

Černému Mostu, sídlišti, svojí partě či například právě klubům a pracovníkům 

nízkoprahových klubů - jen usvědčují.  

 

     
 

Touto přirozenou nenucenou formou jsme zrealizovali i podzimní fotoprojekt 

"Černobílý Most?", kde jsme za pomoci metody "photovoice" (jednorázový 

fotoaparát, "foť, co chceš") nechali místní děti zhruba měsíc fotit jejich 

každodenní život. Workshop s tričky tuto správně nastoupenou cestu potvrdil. 

Právě proto budeme i do budoucna zastávat tuto formu práce s dětmi - tedy 

příliš je nementorovat, ale nechat obecný nápad volně k dotvoření. Volný přístup 

totiž o identitě místa ukáže daleko víc, než návodné vysvětlování toho, na co se 

zaměřujeme a co bychom si od dětí představovali. 
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14. samosprávní obvod je velmi zajímavou oblastí hlavního města Prahy. První 

setkání místní Sítě lokálního partnerství nastínilo možnosti otevřené diskuse nad 

tématy lokální každodennosti. Samotné setkání ale nic nevyřeší a jak jsme již 

výše zmiňovali, nebylo k tomu ani určeno. Současná občanská společnost je, zdá 

se, na vzestupu, nicméně i přes to je pod vlivem pracovního nasazení v době 

pozdního kapitalismu často vržena do koloběhu snahy o obživu a neustálou 

produkci čehokoliv, bez možnosti vystoupit a nahlédnout věci takříkajíc s 

mírným odstupem. Právě činnosti v rámci našeho projektu (Po)Známe se? 

Participativní komunitní rozvoj směřují zejména k rozvoji informovanosti mezi 

místními aktéry formou, která pracuje s místními aktéry bezprostředně. Jinými 

slovy, chceme se aktivně podílet na rozvoji občanské společnosti tím, co alespoň 

částečně umíme - tedy schopností komunikace a analytickým pohledem na 

diskuse, jednání a praktiky místních obyvatel a subjektů. Tato opakovaná zpětná 

vazba, ze které sami sebe jako výzkumníky nevyřazujeme - naopak, 

uvědomujeme si, že prostředí silně ovlivňujeme a sami v některých situacích 

nepostupujeme naprosto ideálně -, může dle našeho názoru přispět k hlubšímu 

pochopení fungování života občanské společnosti. 

Občanská společnost na Praze 14 je v dobrém stavu, co víc, je na tom lépe, než 

ve většině pražských čtvrtí s velkým podílem počtu obyvatel žijících na 

sídlišti. Síť lokálního partnerství chtěla poukázat na to, že aktivní část místních 

jednotlivců a subjektů je ochotna diskutovat a nalézat průniky svých činnosti, ale 

co hlavně - komunikovat napříč profesním spektrem.  

Ukázalo se tak, že Občanské sdružení Starý Hloubětín má mnoho společných 

zájmů s aktivními jedinci okolo pořádání nohejbalového turnaje Hloubětínská 

smeč. Tato spolupráce navíc může nabídnout přidanou hodnotu ve formě 

mezigeneračního propojení obyvatel Hloubětína a okolí. Tradice je 

"znovuobjevena", čím více lidí se do ní zapojí, tím lépe. 

Na Černém Mostě, stejně jako na území celé Prahy 14, žije mnoho osamělých 

lidí staršího věku a seniorů. Možnosti spolupráce a předávání informací mohou 

být v diskusi nastíněny velmi záhy. Místní obyvatelé totiž tento fenomén doby 

vnímají. Na Praze 14 existují programy, které se na tuto službu soustřeďují 

(Neposeda, z.ú.), nebo je do budoucna plánují (Farní charita). Někteří lidé se o 

nich ale těžko dozvědí. Zejména jsou to ti, kteří na neziskové organizace nejsou 

přímo navázáni a nejsou na službách těchto organizací závislí. To však 

neznamená, že je tento stav netrápí, jen často nemají čas hledat řešení. 
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Přítomnost Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy byla pro změnu 

přínosná nejen v ohledu projektu Vybíralka 25, ale také u pracovního stolu se 

zaměřením na zbývající čtvrti Prahy 14, kde mohli diskutující přímo pohovořit s 

pracovníkem této hlavní pražské urbanisticko-plánovací instituce. Stále se 

potýkáme - a to na všech úrovních veřejného života Prahy 14 - s tím, že dualita 

samosprávy ve formě místní úřady a magistrát, velmi svazuje ruce jak aktivním 

jedincům a subjektům, tak samotné místní samosprávě. Právě napojení na 

celopražské instituce zřizované přímo Magistrátem hlavního města Prahy by 

mohlo do budoucna narušit "nehybné ledy" pražského místního rozvoje tak, aby 

jej bylo možno realizovat autonomně, tedy zdola, od místních obyvatel a 

subjektů, neboť právě ti znají lokální každodennost nejlépe.  

Přítomnost/nepřítomnost naopak bohužel musíme konstatovat, pokud se blíže 

podíváme na účast pracovníků místní samosprávy. Ti se bohužel zúčastnili jen 

úvodní části, tedy představení. Během aktivní diskuse o potenciálech už bohužel 

nikdo z radnice - vyjma jednoho pracovníka odboru investic a jednoho 

zastupitele - přítomen nebyl. Chápeme, že zaměstnanci místní samosprávy mají 

náročnou agendu i plno osobních povinností, nicméně na akcích, které organicky 

doplňují jimi proklamované cíle dané Strategickým plánem Prahy 14, by chybět 

neměli. Toto tvrzení nemá být neopodstatněným útokem na místní samosprávu, 

ale spíše snahou o rozpoutání diskuse nad tím, jak s projevy aktivní občanské 

společnosti do budoucna nakládat. Bez podpory radnice, bohužel dlouhodobě 

ničeho nedosáhneme. 

Z předchozích odstavců vyplývá jeden termín, který je společným jmenovatelem 

všech vylíčených problémů vzniknuvších během Sítě lokálního partnerství. Tím 

dnes již "klišovitým" slovem je komunikace. Abychom ji "klišovitosti" zbavili, je 

třeba komunikaci redefinovat z prázdných frází o snahách někoho informovat, 

do komunikace jako nabídky vlastních služeb, názorů a přijímání nabídek 

jiných lidí a subjektů a to i pokud s nimi ne zcela souzníme. Komunikace není 

jenom jazykovým a symbolickým projevem. Snahu o ni můžeme demonstrovat 

i prostřednictvím činů. Dlouhodobě proklamujeme, že usilujeme o komunikaci, 

která nebude nikoho vyřazovat předem, což se v současné době z různých 

důvodů příliš nedaří. Nicméně věříme, že pokud bude Síť lokálního partnerství 

pokračovat i po jejím druhém setkání (2. 3. 2016 na Plechárně), dá se očekávat, že 

se bude zárodek komunikační platformy - jež se v polovině ledna v "kulturáku" 

sešla a již jsme vylíčili na předchozích stranách - produktivně rozšiřovat a 

povede ke vzniku nových nápadů, jež budou v zájmu dlouhodobého rozvoje 

Prahy 14.  
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Udržitelnost konceptu ovšem není pouze na nás jako na realizátorech, bez Vaší 

pomoci to nezvládneme. Právě proto jsme v zápětí po konání akce obeslali 

všechny účastníky s nabídkou možností průběžné komunikace a spolupráce 

prostřednictvím již zmiňovaných tří mediálních kanálů - Facebookových skupin, 

mailing listu (excelová tabulka), a internetové aplikace s mapovým podkladem 

Lepší místo, www.lepsimisto.cz). 

 

 

http://www.lepsimisto.cz/

