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Valdštejn 440 
Králíky: Oslava výročí města 

Obyvatelé Valdštejnovy ulice v Králíkách chtějí společně uspořádat sousedskou 
slavnost k výročí čtyři sta čtyřiceti let od chvíle, kdy Zdeněk z Valdštejna získal 

Město Králíky a okolní obce do svého majetku a začal je rozvíjet. Hlavním 
tématem projektu je společná aktivita, zážitky a vzpomínky, které mohou 
sousedskou komunitu spojit a dlouhodobě podpořit. Cílem je také vytvořit dobrý 

příklad sousedské spolupráce, která není v daném regionu běžná. 
Projekt jsme podpořili částkou 45 000 Kč. 

 
 
Pletená stezka 

Havlíčkův Brod: Spolek Motanice a stezka historických osobností 
V Havlíčkově Brodě se nevěnuje dostatečná pozornost osobnostem, které jsou s 

městem spjaty. Chybí sochy, busty, pamětní desky. Spolek Motanice se tak 
rozhodl realizovat "Pletenou stezku" do zajímavých míst, kterými procházely 
osobnosti Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka a jeho synů. Místa budou vybrána 

na základě sběru dat ve spolupráci s veřejností, spolky, neziskovými 
organizacemi, školkami a oslovenými školami. Informační tabule budou 

obsahovat nejen náležité informace k osobnostem, ale i k místům, která jsou již 
zaniklá. Součástí každé tabule bude i pletený znak – symbol dané osobnosti. 
Projekt jsme podpořili částkou 51 660 Kč. 

 
 

Místo, kde žiji 
Hajnice: Spolek NaŽďár iniciuje sběr místních historických dokumentů  
Obyvatelé místní části obce Hajnice – Horní Žďár chtějí podpořit uvědomění si 

historické hodnoty místa a hledat společně možnosti, jak tuto paměť uchovat a 
dále předávat. Lidé zapojení do projektu budou sbírat historické fotografie a další 

dokumenty prostřednictvím potkávání starší a mladší generace, starousedlíků a 
novousedlíků. Svým pohledem na místo, kde žijí, přispějí i děti prostřednictvím 
obrázků. Získané materiály budou převedeny do digitální formy pro následný tisk 

a vystaveny v nepoužívaném kostele, o jehož obnovu komunita usiluje. 
Projekt jsme podpořili částkou 26 000 Kč. 

 
 
Alej k lipám 

Dobroslavice: Spolek Dobro-vize sází alej 
Podpořený spolek vysadí alej slivoní lemující stezku pro pěší. Stezka, původně 

polní cesta, je majetkem obce Dobroslavice a již mnoho let je zaorána. Slivoňová 
alej by měla spojit trojici vzrostlých lip i starý kříž s kamenným podstavcem, 

který se nachází na travnatém ostrovu uprostřed lánu polí. Místo, k němuž alej 
povede, je už dnes vyhledávaným cílem turistů i místních pro jedinečný výhled 



 

po okolní krajině, nevede k němu však žádná cesta. Do výsadby budou zapojeny 
místní děti z Kroužku malých turistů a rovněž klub místních seniorů. 

Projekt jsme podpořili částkou 29 820 Kč. 
 

 
Zastávka i pro knihy 

Praha: Spolek Zažít SPOLU zakládá komunitní knihovnu 
V Praze 9 – Kolodějích vznikne venkovní sousedská miniknihovna, která oživí 
malý parčík a vytvoří příjemné místo pro zastavení. Proměna místa, knihovnička i 

literární lavička vzniknou ve spolupráci s odborníky a se zapojením celé místní 
komunity coby dobrovolníků. 

Projekt jsme podpořili částkou 63 000 Kč. 
 
 

Relaxační zahrada na návrší 
Mnichovo Hradiště: Organizace Žijeme pro Hradiště se rozhodla upravit 

okolí místního kostela 
Cílem projektu je úprava prostoru kolem kostela, kterému se v Mnichově Hradišti 
říká „kostelní návrší“ a které je jedním z mála zelených míst v centru města. V 

současnosti je prostor kolem kostela nevyužívaný. Snahou komunity je navrátit 
návrší jeho důležitou roli v centru města, najít pro něj novou náplň, vytvořit zde 

místo pro odpočinek a setkávání lidí. Součástí projektu je úprava prostranství, 
vybudování cestiček, výsadba a umístění mobiliáře.  
Projekt jsme podpořili částkou 90 000 Kč. 

 
 

Veselé dozrávání 
Valtice:  Senioři a mladí se učí navzájem 
Cílem projektu je v první řadě založení zájmové organizace seniorů Veselé 

dozrávání. Organizace podpoří spolupráci a přenášení zkušeností a dovedností 
jednotlivých členů a propojování komunity seniorů s dalšími věkovými i 

sociálními skupinami ve Valticích. Zapojení lidé si budou moct doplňovat a 
rozšiřovat své znalosti a dovednosti jako je např. pletení, háčkování, práce s 
moderním telefonem, s počítačem, zavařování, pletení košíků. Součástí setkávání 

bude také společný zpěv, hraní her a organizace výstavy výrobků. 
Projekt jsme podpořili částkou 35 000 Kč. 

 
 
Workshopový cyklus participativního plánování a přednášek věnovaný 

architektuře a veřejnému prostoru 
Prostějov: Občané Prostějova chtějí spolurozhodovat o svém městě 

Spolek Prostor Prostějov reaguje tímto projektem na špatnou informovanost a 
netečnost veřejnosti vůči četným a podstatným změnám v územním plánu města 

Prostějov. V plánu je série veřejných workshopů participativního plánování pod 
vedením renomovaných odborníků, které budou reagovat na aktuální otázky 
územních změn. Výstupy budou prostřednictvím internetu ve formě videí a 

brožur šířeny k dalším lidem. Spolek zároveň výsledky workshopů využije 
v jednáních s vedením města.  

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč. 
 



 

 
Komunitní zahrada při ZŠ Nová 

České Budějovice: Vstříc komunitní zahradě 
V okolí Palackého náměstí v Českých Budějovicích chybí veřejné zelené plochy a 

prostor pro volnočasové využití. Z popudu aktivních maminek zde brzy vznikne 
komunitních zahrada. Nová komunitní zahrada by měla nejen vytvořit chybějící 

veřejný prostor, ale současně i nabídnout místo k propojení prozatím omezeně 
komunikujících obyvatel a zástupců místních institucí. 
Projekt jsme podpořili částkou 29 900 Kč. 

 
 

Živý Gorkáč 
Brno: Obroda ulice navázáním sousedského dialogu 
Projekt Živý Gorkáč je pokračováním iniciativy Ozeleňování Gorkého, která 

funguje už třetím rokem. Iniciativa vznikla z popudu lidí okolo družstevní kavárny 
Tři ocásci s cílem ovlivnit a zlepšit okolí kavárny. Nejdříve se soustředila na 

vytvoření záhonů, květináčů a osázení městské "zeleně", následně pak na 
kulturní akce v ulici a snahu zapojit do dění sousedy. Letos chce iniciativa 
pokračovat v participativním procesu a v prohlubování komunikace se sousedy. 

V plánu jsou společné kulturní akce a sousedská setkání s facilitátorem, která by 
měla vést k prohloubení komunikace a zmapování představ o budoucí podobě 

ulice. Iniciativa bude průběžně sledovat proces plánování rekonstrukce ulice 
Gorkého, informovat o něm obyvatele a zapojovat do něj celou sousedskou 
komunitu. 

Projekt jsme podpořili částkou 29 700 Kč. 
 

 
Živé Teplice 
Teplice: Spolek SAYFY vytváří prostor pro živou sousedskou komunitu 

Základní myšlenkou sousedské slavnosti Živé Teplice je přetvářet veřejný prostor 
na místo společného setkávání sousedů všech národností a věkových skupin, 

spolků a podniků v Teplicích. Do vytváření programu akce se může zapojit každý 
a prezentovat své vlastní aktivity. Program slavnosti je založen na poslechu 
místních hudebních umělců, vyzkoušení si nových aktivit, poznání lokálních 

tvůrců, ochutnávkách nápojů a jídel místních podniků či vlastní výroby.  
Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč. 

 
 
Revitalizace sedlecké třešňovky 

Sedlec: Místní spolek Sedlec žije oživuje třešňový sad 
Členové spolku chtějí v rámci projektu obnovit starý třešňový sad v Sedlci u 

Starého Plzence a vytvořit z něj místo pro setkávání. Uspořádají proto i několik 
akcí, aby přilákali zájem lidí, kteří se zatím do života obce příliš nezapojovali a 

budou je inspirovat k účasti. Sad bude obnoven v souladu s druhovou 
biodiverzitou prostřednictvím výsadby tradičních druhů stromů, keřů a bylin a 
dojde také k vytvoření úkrytů pro drobné živočichy. Pravidelná péče o sad i jeho 

okolí bude probíhat v souladu se zásadami ekologického zemědělství.  
Projekt jsme podpořili částkou 26 750 Kč. 

 
 



 

Buďánka - ostrov ve městě 
Praha: Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a 

okolí vytváří živý komunitní prostor 
Spolek oživující bývalou dělnickou osadu chce vytvořit v Koloniálu - prvním 

zrekonstruovaném domě na Buďánkách - nový komunitní prostor. Při 
participačních setkáních na přelomu loňského roku byly sebrány  názory místní 

komunity na budoucnost Buďánek a z nich vzešly tři hlavní cíle: 1. kultivace okolí 
obnoveného Koloniálu (úklid, osázení, komunitní truhlíky, posezení), 2. vytvoření 
programů pro různé cílové skupiny (etno kuchyně, výtvarná dílna aj.), 3. 

podpoření sousedské paměti a zachycení jedinečné undergroundové historie 
místa. Nový komunitní prostor by měl na všechny tyto cíle reagovat. 

Projekt jsme podpořili částkou 90 000 Kč. 
 
 

Zahrada Orlovny - místo pro komunitní akce 
Brno: Spolek Hobbylab zvelebí zahradu a podpoří setkávání sousedů  

Projekt reaguje na chybějící zázemí zahrady Orlovny pro realizaci sousedských a 
komunitních venkovních aktivit. Díky výrobě parkového mobiliáře a herních 
prvků svépomocí se prostor zahrady oživí a zvelebí. Zkrášlení prostor proběhne 

ve čtyřech workshopech pod vedením řemeslníků a odborníků, ve kterých si 
sousedé vyrobí vlastní originální lavičku, květináč, špalek pro děti atd. Do 

vytvoření zázemí bude zapojena i místní samospráva, spolky a podnikatelé. 
Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč. 


