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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2020 byl překvapivý, podivný a pro mnohé z nás jistě velmi
náročný. Pandemie, která se objevila na začátku roku a u které jistě
nikdo netušil, jak hluboce (a na jak dlouho) nás zasáhne, přinesla
menší nebo i větší ztráty každému z nás. Nejinak tomu bylo u
našeho „kácéčka“ – většinu aktivit jsme museli kvůli několika
měsícům lockdownu přesunout do online prostoru nebo zcela
zrušit.
Na druhou stranu mě navzdory potížím a obavám nepřestávala
naplňovat radostí a optimismem neuvěřitelná akceschopnost,
štědrost, otevřenost a laskavost (nejen) břevnovské komunity
v průběhu celého roku. Na jaře jsme spontánně začali organizovat
dobrovolnickou pomoc seniorům. Lidé se nabízeli skoro i větší
měrou, než se hlásili potřební. Pomoc zahrnovala poskytování
šitých roušek, donášku nákupů, vyzvedávání léků, venčení pejsků,
doprovod k lékaři, drobnou pomoc v domácnosti, uživatelské rady
jak s počítačem apod. V některých případech vznikly i pevné
tandemy seniora a dobrovolníka k průběžné pomoci. Celkem se na
nás obrátilo přes 50 seniorů.
Na oplátku jsme dostávali látky, čokoládu, šicí stroje a samozřejmě
vřelá slova díků. Bylo to dojemné a silné a díky za to nám všem.
Skvělá byla i vaše reakce na pokácení našeho oblíbeného a pořád
postrádaného ořešáku, který našemu dvorku dodával stín, fungoval
jako skvělá prolézačka pro děti, na podzim nás zásobil bezvadnými
ořechy a prostě k nám tak nějak patřil. Bylo jasné, že musíme jeho
ztrátu nějak vykompenzovat. A tak vznikla idea náročné
rekonstrukce, kterou bychom bez vás nezvládli. Projekt jste
podpořili finančně i svojí prací a vlastně to bylo hezké léto, i když
opravdu doufám, že nás nic podobného v blízké době nečeká.
Podobně příjemný šok jste nám připravili při naší historicky první
vánoční dražbě – poslali jste kácéčku 112 000 Kč.
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Kácéčko by také nemohlo fungovat bez mých milovaných kolegyň
Kateřiny Ratajové a Magdy Stojowske, bez Martiny
Zimmermannové, která nám pomáhá bezpečně proplouvat
finančními nástrahami velkých grantů, bez posil Madly Černé
a Lucky Falbrové, které nám začaly na podzim pomáhat s PR
a fundraisingem, bez našich lektorek a lektorů, kteří pro nás
vymýšlejí a realizují skvělé programy, bez dobrovolníků a
dobrovolnic, kteří nám vymalují, obstarají hernu, pečují o zahradu,
věnují věci do dražby a bazárku...
Na podzim 2020 jsme se také otevřeli novým pracovním výzvám
a začali se profesionálně věnovat podpoře občanské participace. Je
to jízda, je to inspirující, vzrušující a moc nás to baví. Myslím, že
jsme třetí rok naší existence zvládli více než se ctí a doufám, že nás
ještě mnoho sousedských let čeká. Stručný výčet našich aktivit
v roce 2020 najdete níže.
Kristýna Ciprová za Nesedím, sousedím
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O NESEDÍM, SOUSEDÍM
Nesedím, sousedím je v první řadě komunita aktivních lidí na
Břevnově a ve Střešovicích (nicméně otevřená i „přespolním“),
kterým nestačí a nevyhovuje obvyklá městská anonymita. Mají
potřebu potkávat a poznávat své sousedy, starat se o své
bezprostřední okolí, hledat způsoby, jak trávit čas bez velkých
nároků na rodinné finance. Jsou to lidé, jimž nestačí sedět doma,
ale mají chuť vyrazit ven a „sousedit“.
Pro tyto lidi provozujeme od května 2017 komunitní centrum –
prostor, kde se mohou potkávat, využívat nabízený program, ale
také jej vytvářet a podílet se na něm. Naše komunitní centrum tvoří
malý domek v panelové zástavbě břevnovského sídliště „Obušek“ a
k němu přidružený dvorek.
Od začátku provozu centra prošlo naším „kácéčkem“ přes 1200 lidí,
z toho se více než polovina vrací opakovaně. Díky grantové
podpoře jsme i v roce 2020 provozovali širokou paletu aktivit – pro
rodiče s dětmi, pro děti samotné, pro seniory, pro dospělé, ale také
třeba pro migranty a lidi bez domova.
I v roce 2020 byl pro nás stěžejní grant z evropských fondů
(konkrétně Operační program Praha – Pól růstu), ale pomáhala nám
i podpora městské části Praha 6, v jejímž objektu navíc s radostí
sídlíme, podpora spousty dobrovolníků a dobrovolnic, kteří nám
pomáhají realizovat bohatý program a vizi komunitního centra.
Rekonstrukce byla realizovaná díky podpoře Nadace Via a velkorysé
práci stavební firmy Bratři Gallové. Masopust jsme měli možnost (až
epicky!) oslavit díky podpoře Magistrátu hl. města Prahy.
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REALIZOVANÉ AKTIVITY
KLUB PRO RODIČE S DĚTMI
Náš klub slouží pro rodiny s malými dětmi jako místo setkávání,
sdílení, společného hraní a tvoření. V roce 2020 byl jeho provoz
výrazně omezen kvůli pandemii koronaviru. V plném režimu
fungoval do začátku března, v omezeném modu pak mezi květnem
a říjnem. Z původního plánu mít dva dny v týdnu volnou hernu, dva
dny lektorovaný program nazvaný Dvorek pro nejmenší děti s rodiči
a Tvořivý pátek pro malé i velké, kde se děti (obvykle 2–4leté) mají
do kreativních činností zapojovat aktivně, se po většinu roku stalo
sdílení nápadů na tvoření na dálku, nahrávání videí s písničkami
a divadýlkem. Dopolední cvičení jógy také muselo ustoupit
bezpečnostním opatřením. Prostor je ale nadále vybaven hernou
a zázemím pro výtvarné činnosti, stejně jako zahradními herními
prvky a záhonky, a svému účelu pro setkávání a socializování
nejmenších dětí a jejich rodičů opět sloužit bude.

KLUB DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ
Dílna muži dětem
Dílna muži dětem je dílna ručních prací se dřevem, která je
otevřená pro děti ve věku od 6 do 14 let. Místní otcové Janek
Kotecký a Lukáš Kovář nabízejí dětem společnou výrobu
různorodých věcí ze dřeva: například luků, draků, lucerniček, kuší,
stájí, domečků pro panenky, krmítek, mlýnků na vodu apod.
Dílna probíhala vždy v sobotu od 9.30 do 12.30, vzhledem
k opatřením se v roce 2020 konala jenom čtyřikrát: vyráběli jsme
jeřáb, hudební nástroje, stáj anebo garáž a naposledy mlýnek na
vodu. Děti se učí pracovat s nářadím, jako jsou pily, vrtačka,
šroubováky, kladívka apod. Děti si po každé dílně odnesly pěkný
výrobek. Dílny se dohromady zúčastnilo kolem 16 dětí (některé
opakovaně).
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REALIZOVANÉ AKTIVITY

Fúfú Band
Fúfú Band je dětský orchestr, který nacvičuje hudebně-pohybové
dovednosti ve dvou skupinách: mladší děti (od 5 do 6 let) a starší
děti (od 6 do 10 let). Skupiny vedou dvě lektorky: Ola Závadová
a Orsi Horváth, které s dětmi pracují s lidovými písněmi a
rytmickými říkadly, pentatonickými písněmi, hrají na různé zobcové
flétny (menší děti na pentatonické, starší na klasické sopránové),
zpívají, tančí. Fúfú Band připravuje různorodá vystoupení, například
vánoční hry, anebo vystoupení na oslavy narozenin komunitního
centra. Fúfú Band je velmi oblíbená dětská aktivita, které se v obou
skupinách účastní kolem 20 dětí. Během pandemie se podle
aktuálních okolností přesouval kroužek buď ven do parku, nebo do
online prostředí.
Pohádka z promítačky
Pohádky z promítačky organizujeme jednou měsíčně, a to vždy
v pondělí. Pohádky čte lektorka Anna Hradilková, místní seniorka,
hudební doprovod připravuje Nikolaj Mokrý a tematické výtvarné
dílny vede Michaela Dragounová. Pohádky z promítačky jsou velmi
oblíbená aktivita pro nejmladší děti (kolem 3 let). Harmonogram
aktivity vypadá tak, že před pohádkou si děti chvilku hrají, pak se
dívají na klasické pohádky z promítačky, na které většinou velmi
výrazně reagují, a po pohádce se věnují výtvarným činnostem.
Během této výtvarné dílny, připravené na motivy související
s promítanou pohádkou, se učí různé výtvarné techniky.
V období od ledna do června 2020 jsme uspořádali 7 pohádek,
kterých se zúčastnilo kolem 40 dětí, a také jednu pohádku online,
kterou zhlédlo více než dvacet rodin.
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REALIZOVANÉ AKTIVITY

BŘEVNOVSKÝ EXPRESS
Břevnovský express je časopis, který připravují děti ve věku od 8 do
14 let během novinářsko-výtvarného kroužku, a to od ledna roku
2019. Děti dělají vlastní reportáže, rozhovory, fotí, účastní se
výtvarných činností a učí se redakční spolupráci. V roce 2020 kurz
vedly výtvarnice Gabriela Kovaříková a režisérka Magda Jiřička
Stojowska. Skupina připravila celkem pět čísel, jejichž témata byla:
Po koronaviru blíž k přírodě, Zvuk, Přátelství a hry městské,
Budoucnost a Kronika Břevnovského expressu, ve které byly
sebrané nejzajímavější rozhovory a texty z předchozích čísel.
Během koronavirové pandemie vznikly internetové stránky
Břevnovského expressu a naučili jsme se s dětmi pracovat online.
Časopis je připravovaný metodou DIY („do it yourself“, tedy udělej
si sám). Vzniklé materiály se nalepují na maketu, která se pak
skenuje a tiskne v tiskárně. V této metodě jde o zachování dětského
výtvarného stylu novin, aby mohly děti pracovat samostatně až do
finální fáze, což by v případě počítačového zpracování sazby
nebylo možné.
Dohromady se prací na časopisu účastnilo kolem 10 dětí. Časopisy
se vydávají v nákladu 100 až 120 kusů.
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REALIZOVANÉ AKTIVITY

ŠKOLA PRO SENIORY
Škola pro seniory nabízela celé spektrum aktivit. Patřila mezi ně
např. angličtina se Stáňou Weigovou, cvičení s Irenkou Vaňkovou,
komentované prohlídky výstav s Monikou Švec Sybolovou, kurz
videotvorby s Evou Jiřičkovou, počítačový kurz s Petrem Weigem,
procházky a výlety s Honzou Šimlem nebo třeba výtvarný kurz
s Dášou Urbánkovou.
V online režimu se udržely dva pravidelné kurzy: angličtina pro
seniory a výtvarný kurz. V rámci výuky angličtiny se podařilo při
podzimních vládních opatřeních převést celý kurz do online režimu,
kdy jsme studentům-seniorům pomohli s instalací a používáním
programu Zoom. Skvěle se adaptovali a dokonce se i tři další
studentky, které by nemohly docházet do centra, ke kurzu přidaly.
Do online režimu jsme přesunuli i oblíbené kunsthistorické
přednášky a kurz videotvorby. Formou individuální konzultace
proběhly také dvě poslední lekce kurzů práce s počítačem pro
začátečníky. Seniorům byly otevřeny i individuální hodiny, kde
mohli vždy po jednom využívat přístup na počítač s internetem.
I přes limitace se do školy pro seniory zapojilo přes 100 účastníků.

8

REALIZOVANÉ AKTIVITY

SOUSEDÍME
Sousedská setkání byla zásadně omezena, přesto se podařilo
zrealizovat několik sousedských večeří s cizinci, naše nejoblíbenější
komunitní kadeřnice Katka Peklová ostříhala mnoho hlaviček
a navíc jsme do programu sousedských setkání nově zapojili také
cizince, kteří zatím zápasí s češtinou. Otevřeli jsme kurz pro falešné
začátečníky, který se slibně rozjel. Pokračovali jsme také
s projektem Spojka. Spojka je malá, neformální skupina, kterou štve
klimatická krize, a proto se snažíme řešit zatím hlavně lokální
témata z oblasti ekologie. Nejsme experti, ale věříme, že i malá
sousedská skupina může dělat velké věci. V roce 2020 jsme se
věnovali tématu využívání dešťové vody v péči o veřejnou zeleň
a veřejné zeleni samotné. Zrealizovali jsme kampaň Zalij svoje
město a předali několik podnětů na radnici (např. k využití dešťové
vody v rámci revitalizace Bělohorské). Podařilo se také zrealizovat
několik otevřených fór ve spolupráci s Annou Ryvolovou, Standou
Hášou a Slávkem Keprtem.

Všechny výše uvedené aktivity byly součástí projektu "Rozvoj
komunitního centra Nesedím, sousedím", který byl
spolufinancován Evropskou unií.
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REALIZOVANÉ AKTIVITY

NESEDÍM, VÝLETÍM
I procházek a výletů se dotkla pandemie, přesto jsme zrealizovali
hned 10 výletů s naším milovaným průvodcem Honzou Šimlem.
Ačkoli byl zájem ze strany seniorů a seniorek o výlety nad naše
očekávání, některé vycházky byly omezeny na celkový počet 6
účastníků, mnohé byly přesouvány apod. Celkem se výletů
zúčastnilo přes 70 účastníků.
Projekt podpořila MČ Praha 6.

MASOPUST
V únoru 2020 jsme ještě stihli velkolepě oslavit masopust po
sousedsku pro všechny generace – uspořádali jsme průvod masek
mezi hřištěm v Junácké, kde si děti užily různé hry a zábavy, přes
bývalou břevnovskou náves s kapličkou a parkem až k Břevnovskému klášteru. Cestou nás provázelo masopustní site-specific
divadlo s místními herečkami pod vedením Anny Císařovské
Markové a na závěr navodilo slavnostní atmosféru fire show na
louce před klášterem. Občerstvili jsme se v Klášterní sýpce a dobře
se poměli.
Masopust podpořil Magistrát hl. města Prahy.

ZAŽÍT BŘEVNOV JINAK
Zažít Břevnov jinak 2020 navázalo na vlnu solidarity, kterou jsme
pocítili v první vlně covidové pandemie na jaře 2020. Proto se ZBJ
2020 odehrálo v duchu sousedské svépomoci. Zvolili jsme místo,
které povstalo ze zapomnění díky aktivitě místních a dočkalo se
revitalizace v rámci Nápadu pro Šestku.
10

REALIZOVANÉ AKTIVITY

Sešli jsme se v klidném prostředí okolí Plivátka: krásného zeleného
prostranství mezi ulicemi Nad Závěrkou a Za Strahovem. Na
programu bylo poznávání a sázení jedlých rostlin, výsadba stromů,
hudba (skupina Se solí, sousedská skupina Tralalom, kytarový
koncert), divadlo (storytelling, akrobacie na šále, Dekagram, umění
japonského meče), hry a dílny pro děti a další. V okolí parku jsme
zasadili dva stromy a vyzkoušeli let v koši – nejmenší děti se vozily
ve výšce zavěšené na laně. Slavnost se odehrála v období uvolnění
pravidel, nicméně z bezpečnostních důvodů jsme výrazně omezili
stánky s občerstvením. Prostředí prostorného parku vyhovovalo
požadavku dodržování rozestupů mezi účastníky.
Projekt podpořila MČ Praha 6.

MÍT PŘÍRODU DOMA
Od září do prosince běžel v Nesedím, sousedím cyklus přednášek
a workshopů pod názvem Mít přírodu doma, který měl původně
obsáhnout 15 akcí pro různé věkové kategorie. Záměrem bylo
zpřístupnit zájemcům ekologicky šetrné a udržitelné přístupy
k vedení domácnosti, zahradničení a hospodaření s přírodními
zdroji v běžném životě. V původně zamýšlené podobě živých
workshopů nakonec proběhly pouze 4 aktivity, dalších 5 bylo
uskutečněno online ve formě přednášky, která byla vždy nahrána
a zaslána i dalším zájemcům (najdete na našem kanálu youtube).
Tematicky šlo o pěstování a využívání planých jedlých bylin,
kompostování, permakulturu a její různé aspekty, a na závěr
sociologicky zaměřenou přednášku o eko-stresu z (ne)dodržování
udržitelného životního stylu.
V rámci projektu jsme také vybudovali nový kompostér
a zorganizovali založení kompostu a instruktáž od odborníka
z Ekodomova. Kompostér je k dispozici širší komunitě okolo
bydlících.
Projekt podpořila MČ Praha 6.
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REALIZOVANÉ AKTIVITY

BŘEVNOVSKÁ SPOJKA
Na podzim 2020 jsme začali realizovat projekt Břevnovská spojka,
který se zaměřuje na občanskou participaci. Jedním z prvních úkolů
bylo zrealizovat participativní výzkum kvality života v Břevnově. Za
tímto účelem byla navázána spolupráce s Ateliérem pro veřejnou
debatu a přizváni klíčoví hráči, kterým se do konce roku podařilo
vydefinovat základní okruhy výzkumu. Díky Břevnovské spojce bylo
také možné pokračovat v dalším setkávání sousedské skupiny
Spojka, která se přejmenovala na Ekospojku, a otevřených fórech.
V roce 2020 jsme také připravovali spuštění sousedské poradny.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens
Fund.

NA NAŠEM DVOREČKU
Počátek roku 2020 nezačal nijak slavně. Museli jsme se rozloučit
s krásným ořešákem, který byl ozdobou našeho dvorku, zdrojem
skvělých ořechů a v neposlední řadě nám poskytoval blahodárný
stín. Bylo jasné, že musíme jeho ztrátu nějak vykompenzovat. A tak
vznikla idea náročné rekonstrukce, při které jsme:
Asfalt nahradili propustnou dlažbou, která je samozřejmě
mnohem hezčí, ale také mnohem efektivnější v horkých
i deštivých dnech a jsme za ni (obzvlášť v létě) moc rádi
Vyměnili rozpadající se konstrukci nad vchodovými schody za
novou stříšku
Vybudovali nový přístřešek, který chrání hračky, zahradnické
potřeby, KPZku nebo kočárky
Nový přístřešek jsme také využili k vybudování systému
zachycování dešťové vody, kterou používáme na zalévání
zahrady
Projekt podpořili: Bratři Gallové, MČ Praha 6, Nadace Via.
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FINANČNÍ ČÁST
ZÍSKANÉ GRANTY A DOTACE
Active Citizens Fund

1 100 000 Kč

MČ Praha 6

88 800 Kč

MHMP

33 000 Kč

Nadace Via

50 000 Kč

OP Pól růstu

1 500 000 Kč

DARY
396 000 Kč
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FINANČNÍ ČÁST
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FINANČNÍ ČÁST
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Nesedím, sousedím z. s.
IČ: 05 15 45 45
Na Petynce 396/35
Praha 6
169 00
www.nesedimsousedim.cz
www.brevnovskaspojka.cz

