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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2021 stejně jako rok předcházející komunitním aktivitám příliš
nepřál. Vzhledem k lockdownům, zákazům scházení se i obavám 
o vlastní zdraví "kácéčko" oproti běžnému provozu utichlo a osiřelo.

Pod zdánlivě klidnou hladinou to ale i nadále komunitně vřelo.
Nečekané krize nás často posunou a podobně tomu bylo stalo i 
v případě Nesedím, sousedím. Myslím, že se nám dařilo kreativně
zvládat nové výzvy a hledat nové cesty k fungování. K mojí velké
radosti jsme v roce 2021 zrealizovali velký participativní výzkum,
který se zaměřoval na to, jak se nám v Břevnově žije. Výzkum na
jednu stranu potvrdil, že z Břevnova se skoro nikdo nestěhuje jinam,
na druhou stranu i u nás máme spoustu vad na kráse, ať už je to
Patočkova, Malovanka nebo necitlivé developerské projekty. O to
větší radost mám, že jsme začali spolupracovat s radnicí i
magistrátem. Výzkum odhalil i komunitní potřeby a sny, na které
jsme zareagovali – např. jsme otevřeli komunitní ekologickou
knihovnu nebo začali připravovat projekt "jídelny" pro seniory, 
V pátek nejím sám. Do toho se scházely akční skupiny sousedů a
vymýšlely, jak řešit klimatickou krizi na lokální úrovni, jak pomáhat
lidem v nouzi apod. Troufám si říct, že komunita kolem Nesedím,
sousedím tedy navzdory těžkým časům nejen obstála, ale také
mohutněla a rozvíjela se. Moc doufám, že nás podobné radosti
čekají i v roce 2022.

Na závěr bych jako každý rok chtěla poděkovat všem svým
kolegyním, našim lektorům a lektorkám, dobrovolníkům a
dobrovolnicím, našim dárcům a dárkyním a samozřejmě našim
návštěvníkům a návštěvnicím. Bez nich by kácéčko nebylo tak
skvělé.

Stručný výčet našich aktivit v roce 2021 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 1500 lidí,
z toho se více než polovina vrací opakovaně. Díky grantové
podpoře jsme i v roce 2021 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 2021 byl pro nás stěžejní grant z norských fondů (konkrétně
Active Citizens Fund), ale pomáhala nám i podpora městské části
Praha 6, v jejímž objektu navíc s radostí sídlíme, a podpora spousty
dobrovolníků a dobrovolnic, kteří nám pomáhají realizovat bohatý
program a vizi komunitního centra. 
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Náš klub slouží pro rodiny s malými dětmi jako místo setkávání,
sdílení, společného hraní a tvoření. V roce 2021 byl jeho provoz
výrazně omezen kvůli pandemii koronaviru. Přesto proběhlo několik
setkání. Klub funguje na principech waldorfské pedagogiky a
spolupracuje s Klubem Hnízdo, WMŠ Dusíkova na Petřinách a na
Jarově. Dopolední program je sestaven z různých činností, aby
vyhovoval jak rodičům, tak jejich malým dětem. Volné hry střídají
společné činnosti – cyklus říkadel, prstových her, tanečků a
písniček, výtvarné činnosti a vyrábění pro rodiče i pro děti, a vše je
propojeno společným stolováním u svačinky a završeno malým
divadélkem.

REALIZOVANÉ AKTIVITY
KLUB DVOREK

VOLNÁ HERNA
Téměř každé pondělí a pátek dopoledne byla v našem komunitním
centru otevřena herna pro rodiče s dětmi. Hernu provozují
dobrovolníci, většinou maminky s dětmi, které vítají možnost
setkávat se v sousedské herně plné hraček z přírodních materiálů 
a dětských knížek se zázemím sociálního zařízení, kuchyňky a
příjemného dvorečku s herními prvky.
V rámci herny jsme nabídli také páteční anglickou hernu pro
anglicky mluvící rodiče. Herna se konala dvakrát, ale přišlo jen
velmi málo cizinců, takže jsme další anglickou hernu
neorganizovali.
Během pondělní herny jedna z dobrovolnic, laktační poradkyně ze
sdružení Mamila, nabízela zdarma poradenství týkající se kojení 
a nošení v šátku či nosítku. 
Herny se zúčastnilo přibližně 30 matek a 50 dětí.
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REALIZOVANÉ AKTIVITY
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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 období od února
2021 do prosince 2021 kurz vedly výtvarnice Gabriela Kovaříková a
režisérka Magda Jiřička Stojowska. Skupina připravila dohromady
sedm čísel, jejichž témata byla: Budoucnost, Kronika Břevnovského
expressu, Vesmír, Japonsko, Moře a oceány, Slyšet město, Vánoce,
Umění pomáhat.
 
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 na novinách až do
finální fáze, což by v případě počítačového zpracování novin nebylo
možné.

Dohromady se prací na novinách účastnilo 10 dětí ve věku 8 až 14
let (někdy také na online setkáních). Časopisy jsme vydávali 
v nákladu 60, 80 anebo 100 kusů a všechna čísla se nám podařilo
roznést po Břevnově a okolí, takže odhadovaný počet našich
čtenářů je cca 350 osob (protože minimálně polovina čtenářů jsou
stálí čtenáři Břevnovského expressu). Dostáváme velmi pozitivní
zpětnou vazbu od lidí, kteří náš časopis čtou. 



REALIZOVANÉ AKTIVITY
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AKTIVITY PRO SENIORY

V roce 2021 probíhalo několik oblíbených kurzů pro seniory, které
přečkaly i prověření pandemickými omezeními, kvůli nimž se
některá setkání konala online, zvláště v první půlce roku. Patřila
mezi ně např. angličtina se Stáňou Weigovou, komentované
prohlídky výstav s Monikou Švec Sybolovou, počítačový kurz 
s Petrem Weigem nebo třeba výtvarný kurz s Dagmar Urbánkovou.
Další aktivity přibyly ve chvíli, kdy jsme s úlevou otevřeli brány
osobní účasti, na podzim jsme zahájili ještě konzultace práce na PC
pro pokročilé s Mojmírem Bieberlem, trénování paměti s Janou
Vitoušovou, cvičení s Irenkou Vaňkovou, procházky a výlety 
s Honzou Šimlem, výtvarný kurz se otevřel dalším generacím 
a vznikl nový koncept výtvarky pro všechny generace s Evou
Stejskalovou. 
I přes limitace se do aktivit pro seniory zapojilo přes 100 účastníků.

Všechny výše uvedené aktivity byly do února 2021 součástí
projektu "Rozvoj komunitního centra Nesedím, sousedím", který

byl spolufinancován Evropskou unií.



SOUSEDSKÝ ORCHESTR

V roce 2021 se v Nesedím, sousedím zformoval sousedský
orchestr. Skupinu hudebníků vedla Kristýna Pánková. S lektorkou
na notovém zápisu hraných melodií a písní spolupracovala Lenka
Hradilková. Pravidelně se hraní v orchestru účastnilo 5 osob.
Během roku 2021 jsme opakovaně naráželi na omezení spojená 
s pandemií koronaviru. Proto jsme veřejné vystupování orchestru
omezili. Úspěchem však je, že vedoucí orchestru a hráči se
nevzdali pravidelných setkání, společné hraní je bavilo a hodnotí je
velmi pozitivně. 

KOMUNITNÍ DIVADLO

V roce 2021 se pod vedením Magdy Jiřičky Stojowské zformovala
dětská divadelní skupina. Proběhla spolupráce na konceptu a
scénáři s Evou Koťátkovou a dramaturgem Lukášem Jiřičkou a také
zvukový workshop s dětmi pod vedením Miloše Vojtěchovského
(hudební spolupráce). Setkání tvůrců a dětské skupiny kolem témat
spojených s přírodou byla velmi kreativní a umožnila práci na
scénáři a zvuku. Práci v prostoru jsme kvůli pandemii často
propojovali s prací na čerstvém vzduchu. Sledování zvuků přírody 
a zvuků vlastního těla se stalo základem hudební koncepce,
pozorování přírody nás vedlo přímo k tématu mizení různorodých
druhů rostlin a zvířat, příběh některých z nich se stal součástí
našeho scénáře.

REALIZOVANÉ AKTIVITY
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ZAŽÍT BŘEVNOV JINAK

18. září se konala sousedská slavnost ZAŽÍT BŘEVNOV JINAK – Cesty
ke Stadionu, jejímž pořadatelem bylo KC Nesedím, sousedím
společně se spolkem Pro Břevnov a Autokinem Strahov. Slavnost
zahájil divadelní průvod z točny Královka ke Stadionu připomínající
nejen jeho sokolskou a spartakiádní minulost.  
U Stadionu v prostoru Autokina se pak konala sousedská veselice,
byl připraven bohatý program a výborné jídlo a pití, architektonická
procházka, koncert HarmCore Jazz Band, promítání fotografií 
z archivu a s komentářem Pavla Šaura, promítaní dokumentu Na
značky! režisérky Márie Pinčíkové. 
Mezi další aktivity pro malé i velké patřily:
kulturní orientační běh pro děti i rodinu / sportovní aktivity – SK
Union Břevnov, Sokol Břevnov / lekce jógy – Anna Stárová /
cirkusový workshop – Katka Klusáková z Cirqueonu / výtvarné dílny
– Studio Paleta, Bunny and Butterfly, Hanka Bláhová / sousedský
speed dating / zvuková performance Michala Cába / výstava
Budoucnost stadionu – návrhy studentů ČVUT / knižní bazárek /
soutěž Břevnovská pomazanice / a mnoho dalšího.
Divadelní průvod a sousedská slavnost připomínaly pohnutou
historii dnes opuštěné a chátrající břevnovské lokality.
Smyslem nebylo oživit masovost a ideologii spartakiád a
všesokolských sletů, ale využít jejich potenciál – příležitost k setkání
a mezigenerační dialog – k zamyšlení se nad místem, ve kterém
žijeme. Odhadovaná účast: 500 až 600 osob.

REALIZOVANÉ AKTIVITY
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REALIZOVANÉ AKTIVITY

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ AKCE

Od plánování masopustu jsme z důvodu nepříznivé situace upustili,
ale na vynášení Morany už došlo – v bezpečné vzdálenosti
jednotlivých rodinných skupinek, které individuálně procházely
areálem Břevnovského kláštera a formou bojovky absolvovaly různá
zastavení, která je seznámila s tradicemi a lidovými zvyky spojenými
s vítáním jara. Každý si mohl vyrobit malou Moranku, takže nakonec
jich stál u potoka Brusnice celý houf.
Na podzim jsme se sešli na svatomartinském průvodu, který
doprovodilo krásné stínové divadlo v exteriéru u kláštera, v prosinci
pro nás Fúfú Band připravil adventní hru s koledami.

 
CYKLUS EKOLOGICKÝCH AKTIVIT 
V KOMUNITNÍM CENTRU II.

Projekt navázal na cyklus přednášek a workshopů z roku 2020 se
záměrem prohloubit zájem místních obyvatel o ekologicky šetrné 
a udržitelné přístupy k vedení domácnosti, zahradničení 
a hospodaření s přírodními zdroji v běžném životě, nabídnout jim 
k tomu příklady z praxe od zkušených lektorů a vést k zájmu o přírodu
a okolí také děti formou zábavných poznávacích aktivit. Konkrétně šlo
o cyklus workshopů, badatelský kroužek pro děti mladšího školního
věku Expedice v trávě a jeden venkovní úklid pro rodiny s dětmi.
V cyklu workshopů jsme se opět zaměřili na praktické aspekty 
a dovednosti v rámci péče o udržitelnou domácnost, v každém 
z nich byl kromě teorie přítomen i prvek praxe, aby si návštěvníci
něco vyzkoušeli nebo vyrobili. Proběhlo 5 akcí, které se týkaly
využívání a ekologického pěstování planých bylin, plánování
přírodní zahrady v podobě jedlého lesa, kompostování, k přírodě
šetrných čisticích prostředků a vlastnoruční výroby vánočních
dekorací bez použití tavných pistolí.
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REALIZOVANÉ AKTIVITY
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Expedice v trávě se stala oblíbeným kroužkem pro děti od 6 do 11
let. Děti se každý týden vydávaly s lektorkou na průzkum blízkého
okolí a zkoumali hmyz, vodní živočichy, rostliny, vztahy mezi
organismy v přírodě, a to vše hravou a zábavnou formou. Neváhali
využít ani kompostu, který vznikl v předchozí fázi projektu z roku
2020, aby probádali půdní rozkladače. Za účelem jejich zkoumání
jsme nakoupili také kamerový mikroskop, který lze připojit 
k počítači a sledovat drobné živočichy na monitoru. 
Venkovní úklid jsme plánovali jako rodinnou akci s využitím předem
připravené poznávací bojovky pro děti a nakonec zrealizovali ve
velmi komorní podobě v období vrcholící pandemie.

Projekty podpořila MČ Praha 6.
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PRO OČKOVÁNÍ (MASO)
PRAHA 6

V krizové situaci momentálně nezvladatelné pandemie koronaviru
jsme se zapojili do iniciativy MHMP v rámci snahy o šíření myšlenky
community engagement a založili místní akční skupinu na podporu
očkování zranitelných osob v rámci MČ Praha 6. Na zajištění
fungování této skupiny jsme získali dotaci od MHMP.

 
Od května 2021 jsme se účastnili pracovní skupiny iniciované radní
Milenou Johnovou a navázali na ni vlastní pracovní skupinou pro
Prahu 6, v níž jsme do prosince 2021 organizovali schůzky,
koordinovali aktivity ve spolupráci s dalšími organizacemi činnými
na území P6, zrealizovali dvě veřejné besedy o očkování, pomáhali
seniorům, kteří se na nás obrátili, a pro širší seniorskou komunitu
pořádali kurzy počítačové gramotnosti, které mají za cíl přispět 
k odolnosti starší populace proti podléhání hoaxům 
a dezinformacím, které se šíří obvykle po internetu.



V přímém kontaktu s cílovou skupinou seniorů a imobilních osob
(doprovod nebo odvoz na očkování, organizovaný přes telefonní
linku MČ nebo naše komunitní centrum) byla poskytnuta asistence
zhruba 220 osobám, další desítky osob využily možnost poradny,
kurzů a besed.

 
Projekt podpořil MHMP.

BŘEVNOVSKÁ SPOJKA

I v roce 2021 jsme se věnovali občanské participaci v rámci projektu
Břevnovská spojka. Podařilo se nám zrealizovat participativní
výzkum kvality života v Břevnově. Výzkum umožnil vydefinovat jak
pozitivní prvky života zde, tak problematická místa, na něž jsme se
v projektu dále zaměřili. Jednalo se především o témata spojená 
s klimatickou krizí, potřebami rodičů a seniorů, dále pak téma
sousedství. S cílem prohlubovat povědomí o tématech jsme
organizovali několik veřejných diskuzí, tzv. otevřených fór,
podporovali setkávání skupin sousedské spolupráce, provozovali
sousedskou poradnu a také školili sebe i další zájemce v tématech
jako je např. územní rozvoj, možnosti lokálních environmentálních
aktivit ad.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens
Fund.

 

 

REALIZOVANÉ AKTIVITY
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SEDMIKRÁSKA

Ve školním roce 2021/22 se u nás na dvě dopoledne týdně usídlila
školička pro nejmenší, která funguje na waldorfských principech.
Poskytuje dětem bezpečný vstup do dětského kolektivu v malé
skupince max. 10 dětí.

 



ZÍSKANÉ GRANTY A DOTACE

FINANČNÍ ČÁST
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Active Citizens Fund

MČ Praha 6

MHMP

OP Pól růstu

1 100 000 Kč

242 200 Kč

123 000 Kč

321 800 Kč

DARY

577 000 Kč



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

 


