
ŽIVÁ KOMUNITA

ANOTACE PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V 2. KOLE 

Kalendář pro Zdiby
Zdiby: Sbírání společných fotek na podporu vztahů
Cílem projektu je přispět ke zlepšení "obyčejných" sousedských vztahů v obci 
Zdiby u Prahy. Tak jako v mnoha rychle se rozrůstajících obcích i tady přetrvává 
nevraživost mezi starousedlíky a nově přistěhovalými. Skupinka místních se 
rozhodla propojit mladé rodiny se školními dětmi se staršími spoluobčany s cílem 
narovnání vztahů a poznání historie obce. V průběhu projektu budou děti ze 
základní školy a Sokola sbírat staré fotografie a pohlednice Zdib a zapisovat 
vzpomínky pamětníků. Z nejlepších fotografií vydají kalendář.

Regionální slavnosti ve Velešicích
Velešice: Spolek stezka Češov zrestauruje hrob slavné rodačky
Velešická komunita se chystá zrestaurovat hrob místní slavné operní zpěvačky A. 
V. Blažkové. Společně hrob opraví a poté uspořádají slavnost místního, až 
regionálního, rozměru. Oprava hrobu bude příležitost také k pořádání procházek, 
každoročních letních akcí a koncertů tematicky zaměřených na slavnou rodačku.

BeCulture
Praha: Sousedé uspořádají slavnost na Betlémském náměstí
Cílem projektu je oživení sousedských vztahů a soudržnosti obyvatel Betlémské 
čtvrti. Spolek BeCulture uspořádá první jarní sousedskou slavnost s bohatým 
kulturním programem. Slavnost navazuje na akce, které již proběhly, jako 
Betlémská kulturní noc, ale vyzdvihuje aktivní zapojení sousedů a navazování 
vztahů s novými lidmi. 

COLridor
Praha: Collaborative Collective zvelebí důležitý biokoridor
Stará zahrada roubenky Zvonařka s přilehlými Nuselskými schody je pražské 
biocentrum a společně se zelení podél železničního koridoru, parky a zahradami 
navazuje na důležitý biokoridor v centru města. Projekt podpoří místní biotop 
například o netopýří budky, hmyzí hotely a včelíny při Nuselských schodech. Toto 
by mělo vznikat a být udržováno za účasti místní komunity, zahrnující i zde často 
přespávající lidi bez domova, pro které by mělo být zřízeno zázemí pro nocleh. 
Projekt tak podpoří vznik vztahu mezi místem a zdejší komunitou. Do návrhů a 
zhotovení budou zapojeni studenti environmentálního designu, ekologie a 
dřevařského inženýrství.



NUUK sauna a osvěžovna
Hradec Králové: Letní setkávání a sdílení
NUUK je sauna u slepého ramene Labe v Hradci Králové. Skupina lidí kolem ní by 
chtěla posílit potkávání se místní komunity i v letních měsících. Kromě saunování 
se lidé v létě budou moci potkávat při pečení chleba, na tanečním parketě nebo v 
malé komunitní zahrádce. Každou neděli se zde bude pořádat pravidelné 
posezení u čaje a živé hudby. Cílem zkrátka je přinést život a společné sdílení do 
Hradce Králové.

Revitalizace vnitrobloku Baranova-Sudoměřská
Praha: Sousedé společně vytvoří klidnou zónu ve vnitrobloku
Sousedé, kteří sdílí vnitroblok mezi Baranovou a Sudoměřskou ulicí se spolu 
doposud příliš nestýkaly. Skupina zástupců vlastníků proto plánu společný 
prostor vnitrobloku revitalizovat a vytvořit zde klidné a příjemné místo uprostřed 
tepajícího města. Vytvoří zde různé zóny, jako posezení, hrací místo pro děti a 
záhony pro zahradničení.

Obývák vesnice
Statenice: Vznik komunitní knihovny
Projekt „Obývák vesnice“ si klade za cíl proměnit stávající stagnující obecní 
knihovnu J.M. Hovorky (knihovna v roce 2020 oslaví 100 let) na moderní 
komunitní knihovnu, která nezaměřuje své aktivity pouze na registrované 
čtenáře, ale plánovitě a systematicky oslovuje celou místní komunitu. Místní 
sousedská komunita zde vytvoří místo, které je schopné aktivizovat lidi a kde se 
v neformálním a povzbuzujícím prostředí potkávají lidé. „Obývák vesnice“ je 
místo, které reaguje na potřeby místních lidí a pomáhá v rozhýbání ospalého 
komunitního života.

Recy-blešák
Jablonec nad Nisou: Blešák pro secesní lázně
Recyblešák (bleší trh) je projekt spolku ArtproProstor pořádaný v unikátním 
prostoru bývalých secesních jabloneckých lázní. Spolek chce zapojit občany 
Jablonce nad Nisou (především seniory a rodiče s dětmi) do celé akce, jakož to 
prodejce na bleším trhu a tím rozšířit vznikající komunitu kolem spolku 
ArtproProstor. Tématem celé akce bude recyklace, na které vznikne specifické 
představení pro prostor lázní (zde jako recyklace budov a vzpomínek na ně) a 
bude zde probíhat workshop, kde se bude pracovat s použitým materiálem, tedy 
bude se recyklovat.

Nesedím, sousedím
Praha: Komunitní centrum pro potkávání všech
Spolek Nesedím, sousedím si klade za cíl rozšířit kruhy komunity ve Střešovicích 
a na Břevnově a podpořit zde sousedské vztahy. V současnosti se spolu vídají 
lidé mezi 25 a 45 lety. Chybí zde ale jedno místo, které by umožnilo zapojení se 
dalších věkových skupin, jako jsou například místní senioři. Proto je cílem 
projektu rekonstrukce a vybaní prostor tak, aby byly přístupné a funkční jako 
komunitní centrum.



Na vlně
Provodov a Paseky: Obnovení tradice přástků
Projekt se bude realizovat v obci Provodov, a to jak přímo v obci, tak na 
Pasekách, tedy v místech, kde lidé žijí na samotách, daleko od obce. Na vlně je 
projekt, který má za cíl na základě ovčí vlny, která je typickým produktem 
Provodovských pasek, provázat obyvatele Pasek a obyvatele samotné obce. 
Cílem projektu je obnovit tradici "přástků", tedy večerů, kdy se společenství 
věnuje přadení a vzájemné družbě. Cílem je také zhodnotit opomíjený místní 
zdroj ovčí vlnu a přeměnit jej v něco, co posune soběstačnost obyvatel Pasek 
dál. 

Žijeme spolu
Šumperk: Rozproudění života v historickém centru
Cílem spolku Šumperského okrašlovacího spolku a projektu Žijeme spolu je 
oživení, zvelebení a aktivizace života v historickém centru města Šumperka, tak 
aby se zde lépe žilo. Spolek se snaží působit na a vzdělávat širokou veřejnost a 
představitele města v tématech jako je udržitelná doprava, komunitní 
zahrádkaření, sdílení kol, architektura, participativní rozpočet a komunitní péče o 
veřejný prostor (guerrilla gardening), tak by to představitelé města přijali za své 
pomohli následně realizovat. 

TaTrhy (Tady Trhy)
Liberec: Trhy od místních pro místní
Na travnaté parcele a v přilehlém parčíku mezi ulicemi Resslova a Široká v 
Liberci se budou pořádat tři akce, kde se budou moci sousedé setkat v příjemné 
atmosféře, nakoupit si čerstvé ovoce, zeleninu od farmářů z Libereckého kraje, 
jídlo z místních bister a výrobky místních tvůrců. Do projektu budou dále 
zapojeni provozovatelé podniků v této čtvrti. Ke spolupráci budou pozváni také 
místní liidé bez domova, kteří zde sídlí a přivydělávají si hrou na hudební 
nástroje.

Samoobslužná úschovna – půjčovna loděk pro Černošice
Černošice: Řeka jako náměstí 
Břehy Berounky a samotná řeka jsou pro Černošice náměstím, které zde jinak 
nemají. Proto zde chtějí vytvořit mobilní sousedskou půjčovnu loděk. Společně 
vyberou místa, navrhnou a postaví příštřešek, který naplní loděmi a budou 
pečlivě provozovat. Půjčovna si klade za cíl semknout město a propojit 
černošické obyvatele a tak oživit slavnou, ale dnes poněkud zhaslou říční 
minulost Černošic. 

Naživo!
Doubravník: Hledání příležitostí ke společně trávenému času
Hlavním cílem projektu je propojení se a nalezení důvodů k radostným setkáním. 
Nejprve se budou společně péct koláče, pak společně nacvičovat divadlo. Poté se 
lidé společnými silami vrhnou na tvorbu opevnění studánek. Na závěr se na 
podzim všichni sejdou u Jablkobraní a zpracovávání jakblek z místního sadu. 



Festival v ulice
Český Těšín: Sousedský piknik 
Projekt se zaměřuje na realizaci festivalu, který proběhne v září v Českém 
Těšíně, na ul. Střelniční (odtud název projektu). Festival bude mít podobu 
"sousedského pikniku", kde většina programu bude tvořena účastníky a 
organizacemi zapojenými do projektu. Akce bude mít živelnou podobu, tak aby 
se nejednalo o běžnou kulturní akci, kde jsou účastníci většinou pasivní, ale tak 
aby šlo o komunitní aktivitu, která pomůže k bližšímu poznání občanů z české a 
polské strany města Těšín. Festival bude trvat celý týden a do aktivit se zapojí 
různá kulturní centra z obou stran města. Celý festival bude realizován jako 
nízkorozpočtová akce, s aktivním zapojením lidí a dobrovolníků, tak aby do 
budoucna bylo možné festival dále realizovat, ale přitom nebylo třeba spoléhat 
na větší finanční podporu. Cílem je vytvořit dlouhodobý česko-polský komunitní 
projekt.




